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Udržování skladu z hlediska BOZP 

 Sklad řeziva se udržuje čistý, bez vegetace, dřevěného odpadu a smetí. 

Dopravní cesty musí být za sněhu a náledí posypané.

 Elektrické kabely musí být chráněné proti mechanickému poškození.

 Umístění skladu z hlediska požární bezpečnosti obsahuje ČSN 49 0071.

 Podle způsobu ukládání se určuje výška hrání. Při ručním ukládání je výška 

hrání nejvýše 4m, při mechanickém nejvýše 4m.

 Při stavbě hráně nad 2m výšky se musí používat výsuvné lešení, nebo 

závěsné lávky umístěné proti čelům hráně.

 Lávky a lešení musí mít podlahu nejméně 600mm širokou z fošen bez 

mezer, které přesahují nosníky o 200mm. Podlaha musí být k nosníkům 

zajištěná proti posunutí. Lávky a lešení musí být opatřeny zábradlím 

vysokým 1200mm a podlah okopovou lištou 100mm vysokou.



Udržování skladu z hlediska BOZP 

 Není dovolené zhotovit na hráni lávku vysunutím vrstvy řeziva z hráně. 

 Přemisťování řeziva ve svislém směru  bez pomocného zařízení je 

dovolené do výšky 1,5 m, po šikmých lávkách a můstcích do výšky 3m, 

přičemž sklon lávky nebo můstku může být nejvýše 25°.

 Při ručním ukládání nebo není-li možnost umělého dosoušení se staví 

hráně o šířce nejvýše 200cm.

 Při uskladňování hráně vysokozdvižným vozíkem musí být mezi 

jednotlivými částmi hráně nosné proklady. Jednotlivé části musí být uloženy 

tak, aby nedošlo k jejich sesunutí.
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