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Za ručné motorové píly sa považujú 
všetky prenosné zariadenia, ktorých 
rezacou časťou je nekonečná pílová 
reťaz, vedená po vodiacej lište, 
a ktoré sú poháňané spaľovacím alebo 
elektrickým motorom.



Reťazová píla musí byť vybavená:

 krytom pohybujúcich sa častí reťazovej píly,

 tlmičmi vybrujúcich častí,

 zachytávačom roztrhnutej reťaze,

 ostatné vybavenie píly.



Medzi ostatné vybavenie píly patrí:

 technická dokumentácia,

 náradie na údržbu,

 ochranné puzdro rezacej časti na prepravu.



Medzi ostatné vybavenie pracovníka 
píly patrí:



Obsluhou reťazovej píly môže byť 
poverený muž, ktorý:

 je zdravotne spôsobilý,

 dovŕšil vek 18 rokov,

 je na obsluhu vyškolený,

 má preukaz na obsluhu.



UPOZORNENIE

Reťazovú pílu je zakázané používať keď 
jej časť neplní svoju funkciu, pri 
poškodení  alebo opotrebovaní rezacej 
časti píly alebo náhonového kolieska nad 
hodnotu určenú výrobcom v návode na 
obsluhu, pri poškodení alebo 
opotrebovaní elektrického zariadenia 
reťazovej píly, ktorá má elektrický 
pohon (prívod, ovládacie prvky a pod.).



Pracovník, ktorý obsluhuje reťazovú 
pílu je povinný:

1.pred začiatkom práce si overiť funkciu   
automatického vypínania pri voľnobežnom 
chode motora na reťazovej píle so 
spaľovacím motorom, funkciu 
bezpečnostnej brzdy reťaze, funkciu 
poistky plynu na reťazovej píle so 
spaľovacím motorom, či nie je na 
reťazovej píle s elektrickým motorom 
poškodený pohyblivý prívod a ovládacie 
prvky,



2.dodržiavať predpisy na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, predpísaný technologický 
postup, návod na obsluhu 
a pracovné podmienky ,

3.pri štartovaní položiť reťazovú 
pílu na vhodné a bezpečné  
miesto, pevne ju držať, pričom sa 
reťaz nesmie dotýkať žiadneho 
predmetu,



4.pri manipulácií s pohonnými 
hmotami dodržiavať predpisy,

5.pri prenášaní reťazovej píly na 
vzdialenosť väčšiu ako 150 metrov 
zastaviť chod motora, ak 
podmienky bezpečnej práce 
nevyžadujú zastavenie chodu 
motora už pri menšej vzdialenosti,



6.reťazovú pílu prevážať iba s nasadeným 
ochranným púzdrom rezacej časti alebo 
demontovanou rezacou časťou a uložiť 
pílu tak, aby nemohla ohroziť 
prepravované osoby,

7.preukázať sa na vyzvanie 
kontrolných orgánov preukazom na 
obsluhu reťazovej píly.



Záznamník reťazovej píly má 
obsahovať:

 typ reťazovej píly, jej výrobné a evidenčné 
číslo a rok výroby,

 dátum jej uvedenia do prevádzky 
a vyradenia z prevádzky,

 počet dní alebo hodín prevádzky
reťazovej píly za mesiac,

 výsledky kontrol a opráv reťazovej
píly a výsledky revízií reťazovej píly.



Kontrolou reťazovej píly môže vykonať 
pracovník (organizácia poveriť iba 
pracovníka) , ktorý má preukaz na 
vykonávanie kontrol reťazových píl.

Kontrolu technického stavu reťazovej píly 
je povinný vykonať pracovník priamo 
nadradený obsluhe (napr. majster), 
najneskôr po 20 dňoch jej prevádzky. 
O výsledku kontroly musí urobiť zápis do 
záznamníka reťazovej píly.


