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OCHRANNÉ VYBAVENÍ 
 

Ochranné oblečení by mělo mít výraznou barvu, což zajistí, že v přírodě 
budete vidět. Ochranné oblečení musí být testováno v souladu s příslušnými 
mezinárodními předpisy a normami v EU a USA (značka CE/ISO/UL). Tyto 
požadavky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací získáte u 
svého servisního prodejce. Ve vlastním zájmu nikdy nezapomeňte na žádnou 
součást osobního ochranného vybavení! 
                                                                                   

                             

                                                                     



1. OCHRANNÁ PŘILBA S CHRÁNIČEM SLUCHU, OCHRANNÝ ŠTÍT A BRÝLE  

Přilba je určena k tomu, aby vás ochránila před padajícími větvemi a nárazy. 
Ochranný štít by měl zakrývat celou vaši tvář a chránit ji tak před odřením, létajícími 
třískami a prachem. Ochranné brýle slouží k dodatečné ochraně vašeho zraku. 
Chrániče sluchu rovněž chrání před škodlivým hlukem. Vložky v chrániči sluchu se 
časem opotřebovávají. Je tedy důležité, abyste je pravidelně vyměňovali. Plast, ze 
kterého je vyrobena přilba, stárne a zejména v důsledku UV záření se stává křehčím. 
Z tohoto důvodu byste měli přilbu vyměňovat každých 5 let od data výroby nebo 
nejpozději po 3 letech od vybalení z originální krabice. Přilby značky Husqvarna jsou 
vybaveny kalendářem, v němž můžete vyznačit první den použití. 

 

 
 

 



2. BUNDA/KOŠILE PRO PRÁCI V LESE  

 

Lesnická blůza by měla pokrývat celou horní polovinu těla, měla by mít výraznou 
barvu a měla by být prodyšná. 

 

 

 
 

 

 



3. OCHRANNÉ KALHOTY/NOHAVICE 

Ochranné kalhoty musí chránit proti proříznutí a musí splňovat mezinárodní 
standardy. Ochrana proti proříznutí sestává z podšívky s několika vrstvami velmi 
dlouhých vláken, které se namotají do řetězu a ve zlomku sekundy jej zastaví 
(obrázek A). Je důležité, abyste se drželi pokynů výrobce k praní. Jestliže jste 
ochranné vrstvy pilou zničily, kalhoty dále nepoužívejte.  

 



 

 

4. OCHRANNÁ  OBUV  

 

Obuv musí být vybavena ochrannými špičkami, ochranou proti proříznutí a podrážkami 
s hlubokým vzorkem (neklouzavá ochrana) v souladu s mezinárodními normami.        

 

 



 
 5. OCHRANNÉ RUKAVICE  

Abyste ochránili ruce před pořezáním a poškrábáním a před oleji a palivy, vždy noste 
ochranné rukavice. Rukavice s ochranou proti proříznutí pilou na levé rukavici vás 
rovněž chrání proti pilovému řetězu. 

 

 

 
 
 



6. PRVNÍ POMOC  

 

Lékárničku pro poskytnutí první pomoci byste měli mít vždy po ruce. Lékárnička pro 
poskytnutí první pomoci se musí vždy nacházet tam, kde provádíte kácení.  

 

 
 
 



 

7. KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NEHODY 

 

 V případě nehody musíte být schopni rychle přivolat pomoc. Na místo kácení si proto 
s sebou vždy přineste píšťalku a mobilní telefon nebo vysílačku. 
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