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Tato bro®urka obsahuje ji® v návodech 
k pou®ití podrobnÕ popsané pokyny 
ohlednÕ bezpe¢nosti práce a pracovních
technik. Zde se mñ®e i dlouholet¥ 
vlastník motorové pily ve vlastním zájmu
podrobnÕ informovat o nejnovÕjších
poznatcích t¥kajících se bezpe¢né práce
s motorovou pilou. 

UvÕdomte si prosím, ®e obrázky na 
stranÕ 18 a 19 ukazují motorové pily
STIHL MS 210, 230 a 250. 

Jiné typy motorov¥ch pil mohou mít jiné
ovládací prvky. Z tohoto dñvodu je 
pochopitelnÕ nutné dbát bezpod-
míne¢nÕ v®dy i na návody k obsluze
dané motorové pily. 

Pokud byste mÕli po pòe¢tení této
bro®ury další dotazy, obraÒte se na 
vašeho autorizovaného prodejce 
v¥robkñ STIHL.

Pro vaši bezpe¢nost 2
Pòi práci 7
Pokyny pro údr®bu a ošetòování 16
Dñle®ité konstruk¢ní prvky 18

  Andreas Stihl AG & Co. KG, 2003

0457 184 1021. M1. M2. Rei. Printed in Germany

Obsah

VytištÕno na bezchlórovÕ bÕleném papí-
ru.

Tiskaòské barvy obsahují rostlinné oleje,
papír je recyklovateln¥.
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užívat pouze 
etìzky 
eré jsou (dle 
h podkladù 
otorové pily 

nostech 
dané 
kùm uživatele 
 ke zpìtnému 

ení 
žívat pouze 
rá firma STIHL 
firma STIHL 
zaøízení cizí 
nému 
ohou mít i 
otorovou pilu.

ádné zmìny – 
zpeènost. Za 
ž pøíèinou jsou 
použití firmou 
ých zaøízení 
ích lišt a 
a STIHL 

P

Pøi práci s motorovou pilou 
je nutné dodržovat 
pøídavná bezpeènostní 
opatøení, protože práce s 
ní je rychlejší než se 

ekyrou èi ruèní pilou a protože pracovní 
chlost pilového øetìzu je velmi vysoká.

Pøeètìte si bezpodmíneènì 
celý návod k obsluze ještì 
pøed prvním uvedením 
stroje do provozu a návod 
si pak uložte na 
bezpeèném a dostupném 

ístì pro pozdìjší použití.

edbání následujících bezpeènostních 
okynù mùže být životu nebezpeèné.

okyn pro každého, kdo bude se strojem 
racovat poprvé:
uï si nechte ukázat od prodavaèe, jak se 
 pilou bezpeènì zachází – nebo se 
úèasnìte odborného školení.

 pilou smí pracovat jen osoby starší
8 let, zdravotnì zpùsobilé.
yjímkou jsou mladiství starší 16 let, kteøí 
bsolvují školení pod dohledem.

ìti, diváky a zvíøata nepouštìt do blízkosti 
troje.

Uživatel stroje nese vùèi jiným osobám 
zodpovìdnost za úrazy a za nebezpeèí, 
ohrožující jejich zdraví èi majetek.

Stroj pøedávat èi zapùjèovat pouze tìm 
osobám, které jsou s tímto typem a jeho 
obsluhou obeznámeny – a vždy jim 
zároveò se strojem pøedat i návod k 
obsluze.

Kdo pracuje se strojem, musí být 
odpoèatý, zdravý a v dobré kondici.

Pouze pro nositele kardiostimulátoru 
(„budíèku“): Zapalování tohoto stroje 
vytváøí velmi nízké elektromagnetické pole. 
Vliv na jednotlivé typy kardiosimulátorù 
nemùže být zcela vylouèen. Pro vylouèení 
zdravotních rizik doporuèuje STIHL 
konzultovat na toto téma ošetøujícícího 
lékaøe a výrobce kardiosimulátoru.

Po požití alkoholu, reakceschopnost 
snižujících lékù nebo drog se nesmí se 
strojem pracovat.

Firma STIHL doporuèuje po
vodící lišty, pilové øetìzy a ø
dodávané firmou STIHL a kt
technických dat a prodejníc
firmy STIHL) pro daný typ m
výslovnì doporuèené.

Tyto díly jsou ve svých vlast
optimálnì pøizpùsobeny jak 
motorové pile, tak i požadav
(øezný výkon, vibrace, sklon
rázu).

U ostatních pøídavných zaøíz
doporuèuje firma STIHL pou
taková pøídavná zaøízení, kte
dodává nebo jejichž použití 
výslovnì povolila. Pøídavná 
výroby mohou vést ke zvýše
nebezpeèí úrazu, zároveò m
negativní vliv na samotnou m

Nikdy na stroji neprovádìt ž
mùže se tím ohrozit vaše be
osobní a vìcné škody, jejich
na stroji provedené zmìny, 
STIHL nepovolených pøídavn
nebo nedoporuèených vodíc
pilových øetìzù, vyluèuje firm
jakoukoliv zodpovìdnost!

ro vaši bezpeènost
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trémnì lehko 
chovávat 
øenému ohni.

o – nekouøit.

váním 

 motor ještì 
téct – hrozí 

rat tak, aby se 
u odbourávat 
knutí paliva 

 vìtraných 
ití paliva, stroj 
mí potøísnit 
 nutno se 
bleèení a výstroj

oste pøedepsané obleèení a výstroj.

Obleèení musí být úèelné a 
nesmí pøekážet v pohybu. 
Tìsnì pøiléhající odìv s 
ochrannou vložkou proti 
poøezání – kombinéza, v 
žádném pøípadì pracovní 

lášt’! Nejvhodnìjší je bezpeènostní oblek 
d firmy STIHL. 

ikdy nenosit obleèení, které by mohlo 
váznout ve døevì èi ve køoví. Žádný šál, 
ravatu èi šperky a ozdoby. Dlouhé vlasy 
vázat a zajistit (napø. sít’kou na vlasy).

Nosit bezpeènostní boty s 
hrubou, neklouzavou 
podrážkou a ocelí 
vyztuženou špièkou.

Nosit ochrannou pøilbu – 
pokud hrozí nebezpeèí 
zeshora padajících 
pøedmìtù.

Nosit ochranné brýle a 
„osobní“
ochranu sluchu – napø. 
ochranné kapsle do uší.

Nosit pevné rukavice – 
nejlépe z chromité usnì.

TIHL nabízí kompletní program osobního 
ezpeènostního vybavení. 

Pøeprava motorové pily

Vždy zásadnì zablokovat pilový øetìz a 
nasadit kryt øetìzu – i v pøípadì pøepravy 
na krátkou vzdálenost. Pøi delších 
pøepravních vzdálenostech
(nad ca. 50 m) navíc vypnout i motor. 

Motorovu pilu nosit jedinì za pøední 
rukojet’ – s horkým tlumièem výfuku na 
odvrácené stranì od tìla, s vodící lištou 
smìøující dozadu. Nedotýkat se nikdy 
horkých èástí stroje, speciálnì tlumièe 
výfuku – hrozí nebezpeèí popálení!

Pøi pøepravì ve vozidlech: Stroj zajistit 
tak, aby se nepøevrhl, nepoškodil a aby z 
nìho nevyteklo palivo.

Pokud nebude pila používána, uložit ji tak, 
aby nikdo nebyl ohrožen.

Tankování paliva 

Benzín je ex
vznìtlivý! Za
odstup k otev
Nerozlít paliv

Pøed natanko
vypnout motor!

Netankovat palivo, dokud je
horký – palivo by mohlo pøe
pak nebezpeèí požáru!

Uzávìr nádržky opatrnì otví
mohl stávající pøetlak pomal
a aby nemohlo dojít k vystøí
ven.

Palivo tankovat jen na dobøe
místech. Pokud došlo k rozl
okamžitì oèistit – palivo nes
odìv. V opaèném pøípadì je
okamžitì pøevléct.
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tovat z ruky. 
ávodu k 

èí resp. 
okamžitì 
daè / 
t na $ resp. 

o tom, co byla 
bìhový efekt. 
otorové stroje mohou být sériovì 
ybaveny rùznými uzávìry nádržek.

Po natankování uzávìr 
palivové nádržky utáhnout 
co možná nejpevnìji.

Uzávìr palivové nádržky se 
sklopným køídlem 
(bajonetový uzávìr) 
správnì vsadit, otoèit jím až 
na doraz a pak køídlo 
sklopit.

ím se sníží riziko, že se uzávìr nádržky 
ibracemi motoru povolí a palivo vyteèe..

bát na netìsnosti! Pokud palivo vyteèe, 
otor nestartovat!
rozí životu nebezpeèné úrazy 
opálením!

Pøed nastartováním

musí být provedena kontrola provozní 
bezpeènosti pily - pøitom dbát na pøíslušné 
kapitoly v návodu k obsluze:

– bezpeèná funkènost øetìzové brzdy

– správná montáž vodící lišty

– správné napnutí pilového øetìzu

– lehký chod plynové páèky a pojistky 
plynové páèky – plynová páèka se 
musí samovolnì vrátit do polohy 
volnobìhu

– kombinovaná ovládací páèka / 
zastavovací spínaè jsou lehko 
pøestavitelné do polohy STOP resp. $ 

– Zkontrolovat pevné usazení nástrèky 
zapalovacího vedení – v pøípadì 
uvolnìného nasazení nástrèky mùže 
dojít k úletu jisker, které mohou zapálit 
vytékající smìs paliva a vzduchu – 
hrozí nebezpeèí požáru!

– neprovádìt žádné zmìny na 
ovládacím nebo bezpeènostním 
zaøízení

– rukojeti musejí být v èistém a suchém 
stavu – nezneèištìné od oleje a 
pryskyøice. Zajišt’uje se tím bezpeèné 
vedení pily.

Motorová pila smí být provozována jen v 
bezpeèném provozním stavu – hrozí 
nebezpeèí úrazu!

Startování motorové pi

provádìt nejménì 3 metry o
tankování a nikdy ne v uzav
místnostech. 

Motorovou pilu smí obsluho
osoba – v pracovním prosto
žádné další osoby – toto pla
startování.

Pøed nastartováním zabloko
brzdu – jinak hrozí nebezp
bìžícím øetìzem!

Motorovou pilu nikdy nestar
Startovat ji podle popisu v n
obsluze. 

Pøi práci

V pøípadì hrozícího nebezpe
v nouzovém pøípadì motor 
vypnout – kombinovaný ovla
zastavovací spínaè posunou
na d.

Když motor bìží:
Pilový øetìz bìží ještì chvíli p
puštìna plynová páèka – do
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oje – hrozí 
ožáru! 
 systému 
t vznìtlivé 
pary.

stavena 
 urèení (napø. 

trolovat pøed 
 bezpeènosti. 

vat tìsnost 
nost 
ní-li zaruèena 
vého stroje, je 
zakázán. 
yhledat 

ve volnobìhu 
kturu seøízení 
ý øetìz pøesto 
servisní dílnì 
ozor! Na kluzkém terénu, v mokru, ve 
nìhu a na ledì, na svazích nebo na 
erovném terénu, na èerstvì oloupaných 
tromech (kùra) - hrozí nebezpeèí 
klouznutí!

ávat pozor na paøezy, koøeny, pøíkopy. 
de hrozí nebezpeèí zakopnutí!

bát vždy na jistý a bezpeèný postoj.

epracovat osamìle – dodržovat vždy jen 
kovou vzdálenost od jiných lidí, aby 
nouzovém pøípadì slyšeli volání a mohli 
omoci. 

øi použití ochrany sluchu je tøeba 
racovat se zvýšenou opatrností a 
rozíravostí – slyšitelnost nebezpeèí 
ignalizujících zvukù (køik, zvukové signály 
 pod.) je omezena. 

ráci vèas pøerušovat pracovními 
øestávkami.

ehce vznìtlivé materiály (napø. piliny, 
tromová kùra, suchá tráva, palivo) se 
esmìjí nikdy dostat do blízkosti proudu 
orkých výfukových plynù a na horký 
ovrch tlumièe výfuku – hrozí nebezpeèí 
ožáru! 

Motorová pila produkuje 
jedovaté spaliny, jakmile se 
motor rozbìhne. Tyto 
spaliny mohou být 
neviditelné a nemusí být 
cítit. Nikdy s motorovou 

pilou nepracovat v uzavøených èi špatnì 
vìtraných prostorách – ani se stroji 
vybavenými katalyzátorem. 

Pøi práci v hlubokých pøíkopech, 
prohlubních nebo v prostorovì 
omezených pomìrech dbát neustále na 
dostateènou cirkulaci vzduchu. Hrozí 
životu nebezpeèná otrava!

Pøi øezání vznikající rùzné druhy prachu 
(napø. prach ze døeva) mohou být zdraví 
nebezpeèné. Pøi silné prašnosti nosit 
ochrannou dýchací masku.

Nekouøit pøi 
v blízkosti str
nebezpeèí p
Z palivového
mohou unika
benzínové vý

Pokud byla motorová pila vy
situaci neodpovídající jejímu
silnému nárazu èi pádu), je 
bezpodmíneènì nutné zkon
další prací stav její provozní

Speciálnì je tøeba zkontrolo
palivového systému a funkè
bezpeènostních zaøízení. Ne
provozní bezpeènost motoro
jeho další provoz absolutnì 
V pøípadì pochyb je tøeba v
servisní dílnu STIHL. 

Dbát na to, aby pilový øetìz 
nebìžel – pøíp. provést kore
volnobìhu – pokud by pilov
bìžel, nechat stroj opravit v
STIHL.



6

èesky

V

P
v
(c

P
v
z

D

–

–

D

–

–

–

P
s
p
p
p

tìzku vèas 

dný stav 

st uzávìru 

 tlumièe 
ožáru!

dný stav 
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, firmou STIHL 
 (viz kapitola 
vat 
lování.

 zapalovacího 
né zapalovací 

 zaøízením 
ovací spínaè 
 – hrozí 
 vystøelujícími 
ibrace

øi déletrvajícím použití stroje mohou 
ibrace zpùsobit poruchy prokrvení rukou 
horobnì bílé prsty).

ro délku použití však nelze stanovit 
šeobecnì platný èasový limit, nebot’ 
ávisí na vícero ovlivòujících faktorech.

élka použití se prodlužuje:

použitím ochrany rukou (teplé 
rukavice),

když je provoz pøerušován 
pøestávkami.

élka použití se zkracuje:

když má pracovník speciální osobní 
sklony ke špatnému prokrvení 
(symptom: èasto studené prsty, 
svìdìní v prstech),

když vládnou nízké venkovní teploty,

když uživatel svírá stroj pøílišnou silou 
(pevné sevøení zabraòuje dobrému 
prokrvení).

øi pravidelném, dlouhodobém používání 
troje a pøi opakovaném výskytu 
øíslušných symptomù (napø. svìdìní v 
rstech) se doporuèuje lékaøská 
rohlídka.

Údržba a opravy

Pravidelnì provádìt údržbu stroje. 
Provádìt pouze takové údržbáøské práce 
a opravy, které jsou popsány ve zdejším 
návodu k obsluze.

Veškeré jiné opravy svìøovat pouze 
servisní dílnì STIHL

Používat pouze originální náhradní díly 
STIHL. Použití náhradních dílù jiných 
výrobcù mùže mít za následek poškození 
stroje a poranìní osob.

Na stroji neprovádìt žádné zmìny – mohla 
by tím být ohrožena bezpeènost.

Motor zásadnì vypnout

– pro provedení kontroly napnutí øetìzu

– pro dodateèné napnutí øetìzu

– pro provedení výmìny øetìzu

– pro odstranìní poruch

Kontrola zachytávaèe øetìzu –
v pøípadì poškození ho vymìnit.

Dodržovat návod k ostøení 
k zajištìní bezpeèné a správné 
manipulace s pilou a lištou.
Øetìz neustále udržovat v bezvadném 
stavu, správnì naostøený, napnutý a dobøe 
namazaný.

Pilový øetìz, vodící lištu a øe
vymìnit.

Pravidelnì kontrolovat bezva
bubnu spojky.

Pravidelnì kontrolovat tìsno
nádržky.

Nikdy se nedotýkat žhavého
výfuku – hrozí nebezpeèí p

Pravidelnì kontrolovat bezva
tlumièe výfuku –  
motorový stroj neprovozova
s defektním tlumièem výfuku
výfuku - hrozí poškození s

Používat pouze nezávadnou
povolenou zapalovací svíèku
„Technická data“). Zkontrolo
nezávadný stav kabelu zapa

Motor se staženou nástrèkou
vedení nebo pøi vyšroubova
svíèce nahazovat startovacím
pouze tehdy, když je zastav
nastaven na polohu „STOP“
nebezpeèí požáru jiskrami
mimo válec!
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alivo a olej k mazání øetìzu skladovat 
ouze v pøedpisových a jednoznaènì 
znaèených kanystrech. Vyvarovat se 
øímého kontaktu pokožky s benzínem 
kož i vdechování benzínových výparù – 
 to zdraví nebezpeèné!

 pøípadì poruchy funkce øetìzové brzdy 
otorovou pilu okamžitì vypnout – hrozí 
ebezpeèí úrazu! Poruchu nechat 
dstranit v servisní dílnì STIHL! Stroj 
epoužívat, dokud porucha není 
dstranìna (viz kapitola „Øetìzová 
rzda“).

Nebezpeèí zpìtného rázu

Zpìtný ráz mùže vést ke 
smrtelným øezným 
zranìním.

Pøi zpìtném rázu (kickback) dochází 
k náhlému a nekontrolovatelnému 
vymrštìní pily smìrem k uživateli.

Ke zpìtnému rázu docház

– když se øetìz dostane v
hrotu lišty náhodnì do 
døevem, nebo jiným tvrd
pøedmìtem - napøíklad 
odvìtvování náhodnì d
vìtve,

– když se øetìz krátce zak
lišty do øezu.

Øetìzová brzda QuickSto

V urèitých situacích snižuje 
nebezpeèí úrazu – samotné
rázu však nemùže zabránit. P
øetìzové brzdy se øetìz ve zlo
zastaví – podrobný popis se
v tomto návodu k obsluze v
„Øetìzová brzda“.

Pøi práci
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ak snížit nebezpeèí zpìtného rázu:

Pracovat správnì a s rozmyslem.

Pilu držet pevnì a jistì obìma 
rukama.

Øezat pouze pøi plném plynu.

Neustále pozorovat hrot lišty.

Neøezat hrotem lišty.

Pozor pøi malých, pevných vìtvích, 
nízkém podrostu a u mladých 
výhonkù – øetìz se v nich mùže 
zachytit.

Nikdy neodøezávat více vìtví 
najednou.

Nepracovat v pøílišném pøedklonu.

Neøazat ve výšce pøesahující výšku 
ramen.

Lištu zavádìt jen s nejvyšší opatrností 
do již zapoèatého øezu.

– Systémem „zápichu“ pracovat jen 
v tom pøípadì, když je pracovník 
s touto pracovní technikou velmi 
dobøe obeznámen.

– Dbát na polohu kmenu a na síly, které 
uzavírají štìrbinu øezu a které by 
mohly zpùsobit zaklínìní øetìzu.

– Pracovat jen se správnì naostøeným a 
napnutým øetìzem – dbát na to, aby 
snížení omezovaèe hloubky nebylo 
pøíliš veliké.

– Používat pilový øetìz s redukovaným 
sklonem ke zpìtnému rázu a vodící 
lištu s malým polomìrem. 

Øezání

Øezat pouze døevo a døevìn

Nepracovat s plynem nastav
startovací polohu. Motorové
pøi této poloze plynové páèk

Pracovat klidnì a s rozvaho
dobrých svìtelných podmíne
viditelnosti. Dbát na to, aby 
nebyly ohroženy – pracovat

Používat pokud možno krátk
lišta a øetìzka se musejí hod
tak i k motorové pile.

Pøi práci držet pilu vždy obì
pravá ruka je na zadní rukoj
i pro leváky. Za úèelem bez
vedení pily pevnì obemkno
pøední, tak i zadní rukojet’.
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A

ádná èást tìla se nesmí nacházet 
prodlouženém akèním smìru pilového 
tìzu.

otorovou pilu vytahovat ze døeva jedinì 
øi bìžícím øetìzu.

epracovat nikdy bez dorazu – pila by 
ohla pracovníka strhnout dopøedu.

otorovou pilu používat pouze pro øezání 
 nepoužívat ji k odhoblovávání èi 
dhrnování odøezaných vìtví nebo koøenù.

olnì visící vìtve nikdy neodøezávat 
dspodu.

ozor pøi øezání rozštìpeného døeva – 
rozí nebezpeèí úrazu kusy døeva, 
teré by pila mohla strhnout sebou.

bát na to, aby se do blízkosti motorové 
ily nedostaly žádné cizí pøedmìty:
ameny, høebíky atd. Mohou být 
dmrštìny a mohou poškodit pilový øetìz 
 pila samotná se mùže vymrštit nahoru.

Na svahu stát vždy nad kmenem èi 
pokáceným stromem a nebo vedle nìj. 
Pozor na valící se kmeny.

Pøi práci ve výšce pracovat :

– zásadnì vždy na vysokozdvižné 
plošinì.

– Nikdy nepracovat na žebøíku,

– na stromì,

– na nestabilních místech,

– nad výši ramen,

– nepracovat jednou rukou.

Motorovou pilu nasazovat d
s plným plynem a ozubený 
pevnì nasadit – teprve poto

Nikdy nepracovat bez ozube
pila by mohla pracovníka st
dopøedu. Ozubený doraz v
bezpeènì nasadit.

A = Vtažení pily do øezu:

Mùže k nìmu dojít, když se 
spodní vìtví lišty – smìrem 
zasekne èi narazí na nìjaky p
ve døevì. Motorová pila pak
rázem vtažena dopøedu ke k
k zabránìní této situace v
bezpeènì nasadit ozuben
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itosti, 
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ru – pøi silném 

tromu – 
øeba u stromù 
 nebo 
ché, zetlelé 
0

 = Zpìtný ráz

ùže k nìmu dojít, když se pøi øezání horní 
ìtví lišty smìrem nahoru øetìz zasekne èi 
arazí na nìjaky pevný pøedmìt ve døevì. 
ak se motorová pila mùže odrazit 
mìrem k osobì, která s ní pracuje

Kácení a odvìtvování

Kácet a odvìtvovat smí pouze osoba, 
která byla pro tuto práci vyuèena a 
vyškolena.

Dodržovat specifické lokální pøedpisy 
týkající se rùzných technik kácení.

V prostoru kácení stromù se smìjí 
zdržovat pouze osoby, které kácení 
provádìjí.

Ujistit se kontrolou, že nikdo nebude 
padajícím stromem ohrožen – volání by 
mohlo být kvùli hluku motoru 
pøeslechnuto.

Vzdálenost k dalšímu pracovišti musí být 
nejménì 2 1/2 délky stromu.

Stanovit smìr pádu strom
cesty

Zvolit v prostoru smìr, kterým
padnout.

Obzlášt’ musí být pøihlédnut

– k pøirozenému sklonu s

– k neobvykle silné sukov
k asymetrickému rùstu 
poškození døeva,

– ke smìru a rychlosti vìt
vìtru se nesmí kácet,

– ke spádu stránì,

– k sousedním stromùm,

– ke snìhové zátìži,

– ke zdravotnímu stavu s
obzvláštní opatrnosti je t
s poškozeným kmenem
odumøelým døevem (su
nebo odumøelé døevo)
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 = smìr pádu stromu

 = únikové cesty

Pøipravit únikové cesty pro každého 
z pracovníkù – ca. pod úhlem 45° 
šikmo dozadu

Únikové cesty vyèistit, pøekážky 
odstranit.

Náøadí a nástroje odkládat v jisté 
vzdálenosti – nikdy však ne na 
únikových cestách.

Pøi kácení stát pouze stranou od 
padajícícho kmene a k únikové cestì 
jít dozadu také jen stranou od kmene.

– Na stráni pøipravit únikové cesty 
paralelnì ke stráni.

– Pøi chùzi dozadu dávat pozor na 
padající vìtve a pozorovat korunu 
stromu.

Pøíprava pracovního prostoru u kmene 
stromu

– Kmen a pracovní prostor zbavit 
pøekážejících vìtví, køovin a pøekážek 
– zajistí se tím bezpeèný postoj pro 
všechny pracovníky.

– Patu kmene dùkladnì oèistit (napø. 
sekyrou) – písek, kameny a jiné cizí 
pøedmìty zpùsobují otupení pilového 
øetìzu.

– Odøezat velké nábìhy: nejdøíve 
naøíznout nejvìtší nábìh svisle, potom 
vodorovnì – jenom u zdravého døeva.

Provedení záseku

Pomocí smìrové lišty kácen
tìlese ventilátoru motorové 
øezání záseku kontrolovat sm
stromu.

Pøi tvorbì záseku nasmìrova
smìrová lišta udávala pøesn
kterým má strom padnout.

Pøi poøadí vodorovného øezu
øezu jsou pøípustné rùzné m
je tøeba dbát na v zemi platn
pøedpisy týkající se techniky

STIHL doporuèuje následujíc

B
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 = Zásek urèuje smìr pádu stromu.

Provést vodorovný øez – pøitom 
kontrolovat smìr pádu stromu pomocí 
smìrové lišty kácení.

Provést šikmý øez pod úhlem 45°,

zkontrolovat zásek – v pøípadì 
nutnosti zásek korigovat.

ùležité:

Zásek naøíznout v pravém úhlu ke 
smìru pádu stromu,

co nejníže u zemì,

naøíznout ca 1/5 až 1/3 prùmìru 
kmene.

Záøezy do bìla kmene

U dlouhovláknitých døevin zabraòují tyto 
záøezy rozštìpení bìlového døeva pøi pádu 
stromu. Ve výšce záseku se z obou stran 
kmene naøízne ca. 1/10  prùmìru kmene, u 
silnìjších kmenù maximálnì do šíøky lišty.

U nemocného døeva nikdy tyto záøezy 
neprovádìt.

Hlavní øez

Pøed provedením hlavního ø
varovat všechny výkøikem „P

D = Hlavní øez provést o nìc
vodorovný øez záseku,

– pøesnì vodorovnì,

– mezi hlavním øezem a z
zùstat ca. 1/10 prùmìru
zlomová lišta.
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èas vsunout klíny do hlavního øezu – vždy 
n klíny ze døeva, lehkých kovù èi plastu, 
ikdy nepoužívat ocelové klíny. Ocelové 
líny poškozují øetìz pily a mohou zpùsobit 
pìtný ráz.

 = Zlomová lišta – nedoøez – pùsobí jako 
kloubový závìs pøi vedení pádu 
kmene.

V žádném pøípadì zlomovou lištu pøi 
tvorbì hlavního øezu nenaøíznout – 
hrozí zmìna smìru pádu a tím hrozí 
nebezpeèí úrazu!

– U zetlelých kmenù zachovat silnìjší 
zlomové lišty.

Bezprostøednì pøed pokácením stromu 
varovat po druhé všechny osoby opìtným 
výkøikem „Pozor!“

Pøi kácení tenkých kmenù:
Jednoduchý vìjíøovitý øez

Ozubený doraz nasadit za zlomovou lištu. 
Motorovou pilu pootáèet doleva a doprava 
okolo tohoto bodu - ale jen až ke zlomové 
lištì - ozubený doraz se pøitom pootáèí po 
kmeni.

Pøi kácení silných stromù
Provést dotahovaný vìjíøo

Je-li prùmìr kmene vìtší ne
motorové pily:
Dotahový vìjíøovitý øez –
vícesektorový øez.

Ozubený doraz používat jak
pootáèení – motorovou pilu 
co nejménì nasazovat dále.

1 = První øez:
Hrot vodící lišty se zaøíz
za zlomovou lištou – pi
absolutnì vodorovnì a 
pokud možno co nejvíc
doprava.
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øi nasazení k

 = dalšímu øezu: 
Nechat vodící lištu plnì v øezu, aby se 
zabránilo nerovnému hlavnímu øezu – 
potom opìt pøirazit ozubený doraz 
atd. 

 = poslední øez: 
Pilu nasadit jako pøi jednoduchém 
vìjíøovitém øezu –

zlomovou lištu však nenaøíznout!

Zápich

Technikou „zápichu“ pracovat pouze 
v pøípadì, že je uživatel s touto pracovní 
technikou obeznámen.

– Použít pilový øetìz se sníženým 
sklonem ke zpìtnému rázu a pracovat 
s obzvláštní opatrností,

– pøi srdcovitém øezu,

– pøi kácení visících kmenù,

– jako odlehèovací øez pøi rozøezávání 
kmenù na kusy,

– pøi pracech v domácích dílnách.

4 = Vodící lištu nasadit spodní stranou 
hrotu – nikdy ne vrchní stranou –hrozí 
nebezpeèí zpìtného rázu! 
Naøíznout tak, až je zahloubení lišty do 
døeva dvakrát tak velké než je její 
šíøka. 

5 = Pomalu pootoèit do pozice vpichu. 
Pozor – hrozí nebezpeèí zpìtného 
rázu nebo odražení!

6 = Vpich provádìt opatrnì –
hrozí nebezpeèí odražení!

Srdcovitý øez

Provádí se:

– je-li prùmìr kmene dvak
než je délka lišty,

– zùstane-li u extra silnýc
neproøíznuté jádro,

– u komplikovaných káce
aby se dal smìr pádu s
dodržet a aby se tvrdé 
nerozštìpilo,

– u mìkkých listnatých dø
odstranilo pnutí ve kme
zabránilo vytržení tøísek

: Zapíchnout do záseku a
pootáèet doprava a dol
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nejvìtší opatrností je nutno pracovat

u visících stromù,

u kmenù,
které jsou po špatném pádu 
zaklesnuty pod pnutím mezi jiné 
stromy

pøi práci ve vývratech po vichøici.

tìchto pøípadech nepracovat 
motorovou pilou – ale s drapákem, 
ladkou nebo traktorem.

olnì ležící a z pøekážek uvolnìnìné 
meny vytáhnout. Další opracování 
rovádìt pokud možno na volném 
rostranství.

rtvé døevo (suché, zetlelé nebo 
dumøelé døevo) pøedstavuje znaènì 
elké, absolutnì neodhadnutelné 
ebezpeèí. Rozpoznání nebezpeèí je 
tížené, pokud není absolutnì nemožné. 
de používejte pro práci pomùcky jakými 
ou kladky nebo traktory.

pøípadì kácení v blízkosti silnic, 
eleznièních drah, elektrických vedení 
 pod. pracovat ozvláštì obezøetnì. 
pøípadì potøeby nahlásit práce u policie, 

nergetických závodù èi správy 
eleznièních drah.

Pøi odvìtvování

– používat øetìz se sníženým sklonem 
ke zpìtnému rázu,

– motorovou pilu pokud možno opøít,

– nikdy pøi odvìtvování nestát na kmeni,

– neøezat hrotem lišty,

– dávat pozor na vìtve, které jsou pod 
pnutím,

– nikdy neøezat více vìtví najednou.

Pøi øezání slabého døeva

– používat stabilní, pevné upínací 
zaøízení – kozlík,

– døevo nikdy nepøidržovat nohou,

– jiné osoby nesmìjí døevo ani 
pøidržovat, ani jinak pomáhat.

Ležící nebo stojící døevo 

Vždy nejdøíve
1 = na tlakové stranì naøízn

odlehèovací øez, potom
2 = na tahové stranì naøízno

jinak by mohla motorov
viset v øezu nebo by mo
odmrštìna zpìt.

Pouze v pøípadech, že není 
provést dìlicí øez odspodu n
øez) – hrozí nebezpeèí odr

Ležící døevo se nesmí v míst
zemì –
jinak se poškodí pilový øetìz

1

2

1

2
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6

) v servisní dílnì STIHL

) viz: „Øetìzová brzda“

okyny pro údržbu a 
šetøování

Následující údaje se vztahují na normální provozní podmínky.
Pøi ztížených podmínkách (velmi prašné prostøedí, døeviny se zvýšeným 
vyluèováním pryskyøice, tropická døeva,  atd.) a v pøípadì delší denní pracovní 
doby se musejí uvedené intervaly odpovídajícnì zkrátit.
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Kompletní stroj
optická kontrola (stav, tìsnost) X X

vyèistit X

Plynová páèka, pojistka plynové páèky, 
kombinovaná ovládací páèka

funkèní kontrola X X

Øetìzová brzda
funkèní kontrola X X

zkontrolovat 1) 2)

Sací hlava/filtr v palivové nádržce

zkontrolovat X

vyèistit, vložku filtru vymìnit X X

vyèistit X

Palivová nádržka vyèistit X

Nádržka mazacího oleje vyèistit X

Mazání pilového øetìzu zkontrolovat X

Pilový øetìz

zkontrolovat, dbát na stav naostøení X X

zkontrolovat napnutí øetìzu X X

naostøit

Vodící lišta

zkontrolovat (stav opotøebení, poškození) X

vyèistit a otoèit

odstranit otøepy X

vymìnit

Øetìzka zkontrolovat X

Vzduchový filtr
vyèistit X

vymìnit

AV-prvky (pryžové tlumièe, pružiny)
zkontrolovat X

vymìnit 1)

Otvory pro nasávání chladicího vzduchu vyèistit X

Žebra válce vyèistit X X
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) v servisní dílnì STIHL
) Šrouby na patì válce pøi prvním 

uvedením do provozu po cca. 10 až 20 
hodinách provozu pevnì utáhnout.

 

Následující údaje se vztahují na normální provozní podmínky.
Pøi ztížených podmínkách (velmi prašné prostøedí, døeviny se zvýšeným 
vyluèováním pryskyøice, tropická døeva,  atd.) a v pøípadì delší denní pracovní 
doby se musejí uvedené intervaly odpovídajícnì zkrátit.
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Karburátor
zkontrolovat volnobìh - øetìz nesmí bìžet X X

doseøídit volnobìh

Zapalovací svíèka doseøídit vzdálenost mezi elektrodami X

Pøístupné šrouby a matice
(mimo seøizovací šrouby) 2) dotáhnout

Ochranná møížka proti jiskøení v tlumièi výfuku
zkontrolovat X

vyèistit, resp. vymìnit

Zachytávaè øetìzu
zkontrolovat X

vymìnit
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8

   1= uzávìr víka skøínì karb

  2= seøizovací šrouby karbu

  3= èerpadlo paliva
(zaøízení pro snadný sta

  4= dekompresní ventil

  5= brzda øetìzu

  6= tlumiè výfuku

  7= øetìzka

  8= kryt øetìzky

  9= zachytávaè øetìzu

10= zaøízení pro napínání øe

11= zaøízení pro napínání øe

12= vodící lišta

13= pilový øetìz Oilomatic

14= stavìcí koleèko
(zaøízení pro rychlonapí

15= výklopné køídlo køídlaté
(zaøízení pro rychlonapí

ùležité konstrukèní prvky
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16= uzávìr olejové nádržky

17= ozubený doraz

18= pøední ochraný kryt ruk

19= pøední rukojet’ (trubkov

20= startovací rukojet’

21= nástrèka zapalovací sví

22= kombinovaný ovladaè

23= uzávìr palivové nádržky

24= plynová páèka

25= pojistka plynové páèky

26= zadní rukojet’

27= zadní ochranný kryt ruk

  #= výrobní èíslo stroje
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