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Ochranný oděv musí mít signální barvu, která 
zajistí, že budete jasně vidět v otevřeném 

prostoru. Ochranné prostředky musí být 
testovány v souladu s platnými mezinárodními 
předpisy a normami v EU a USA (označení CE/
ISO/UL). Požadavky se mohou v různých 
zemích lišit. Další informace získáte v místním 
servisu nebo u prodejce.

Ve vlastním zájmu nikdy neopomeňte žádnou 
položku příslušných osobních ochranných 
prostředků.

Přilba s chrániči sluchu, štítem 
a ochrannými brýlemi

Lesnická bunda / košile

Lesnická bunda by měla poskytovat úplné krytí 
horní části těla a mít větrání na vhodných místech. 
Bunda nebo vesta musí mít signální barvu a reflexní 
pole.

Ochranné kalhoty / chrániče holení 
(návleky)

Ochranné kalhoty musí být opatřeny ochranou 
proti proříznutí, která splňuje mezinárodní normy. 
Ochrana proti proříznutí se skládá z výstelky 
s několika vrstvami velmi dlouhých vláken, které 
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se zapletou do řetězu, a zastaví jej ve zlomku 
sekundy (obrázek A). Je důležité dodržovat pokyny 
výrobce pro mytí. Pokud dojde k zaříznutí do 
ochranných vrstev, nelze již kalhoty při řezání 
používat.

Ochranná obuv

Obuv by měla být vybavena ochrannými špičkami, 
ochranou proti proříznutí a podrážkami 
s hlubokým vzorkem (protiskluzovou ochranou) 
v souladu s mezinárodními normami.

Pracovní rukavice

Vždy byste měli používat pracovní rukavice, abyste 
se chránili před pořezáním a poškrábáním, olejem 
a palivem. Rukavice s ochranou proti proříznutí na 
levé ruce vás také chrání před řetězem pily.

Lékárnička

Vždy byste měli mít k dispozici lékárničku, která 
bude snadno přístupná a po ruce. V oblasti kácení 
musí být vždy k dispozici lékárnička.

Komunikační zařízení

V případě nehody musíte být schopni rychle 
přivolat pomoc. Na místě kácení vždy noste 
píšťalku a mobilní telefon nebo vysílačku.
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