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Rámcový p řehled u čiva rekvalifika čního kurzu 
Obsluha motorové pily  

 

Standardní délka kurzu je 32 vyučovacích hodin (včetně zkoušky). Kurzy budou vypisovány jako čtyřdenní 
celodenní (dva vyučovací bloky denně) nebo jako osmidenní – 2týdny (jeden vyučovací blok denně – 
dopolední/odpolední/večerní kurzy). Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně 
počítačem. Školení probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hodin, v případě odpoledních kurzů do 18 hodin. Každý 
posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet 
posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení. 
 

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou 
pilou (jak elektrickou, tak benzínovou). Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného 
pracovníka obsluhy motorové řetězové pily včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito 
stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané 
situaci. 
Dále bude znát technické postupy a zásady. A bezpečnost práce s uvedenými zařízeními 
 
Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: 
 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a jejich dodržování 
• Používání osobních ochranných pracovních pomůcek 
• Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily 
• Příčné přeřezávání motorovou pilou 
• Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou 
• Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu 
• Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví 
• Praktická výuka práce s křovinořezem 
 

Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání. 
 

Kurz je rozdělen do výukových modulů dle následujících osnov: 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a jejich dodržování 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
• Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• Používání osobních ochranných pracovních pomůcek 

2. Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily 

• Základy konstrukce motorových pil  
• Popis konstrukce řetězové motorové pily – benzínové 
• Popis konstrukce řetězové motorové pily – elektrické 
• Popis řetězu pily a jejich druhy, výměna řetězu a broušení 
• Mazání a palivo 
• Ochranné a bezpečnostní prvky pily 

3. Praktická výuka práce s řetězovou motorovou pilou  

• Základní bezpečnost  prakticky 
benzínová pila: 
• Základní ukázka práce a praktické procvičení 
• Příčné přeřezávání motorovou pilou 
• Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou 
• Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu 
• Praktické cvičení řezání – druhy dřeva, průměry a další… 
• Výměna řetězu, doplňování kapalin (palivo, olej) 
dtto – elektrická pila 
 


