
81020 Likvidace polomů              hod

Pracovní postup:

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �   na díly vhodné k odstranění z průjezdního profilu komunikace a pro přepravu

  �doplnění PHM a oleje do pily

  �očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

uklízení větví, vč.likvidace dřevní hmoty a odvoz na skládku

odtažení kmenů z průjezdního profilu

 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

nákl.automobil do 7,5 t

nakladač

  �motorová pila

  �Dělník 3x



81090 Řízení provozu a dozor                hod

Pracovní postup:

  �označení pracoviště dopravním značením, nad rámec  údržby

  �příprava pomůcek na pracovišti

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �případné vyznačení objízdných tras

  �

  �

  �

 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

dělník 1x

  �

  �



82110 Vysazov.včetně kůlu a chrániče ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  nářadí, stromků a kůlů,chrániče, rozměření a odkop zeminy jamky

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou, zamulčování

  �připevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím

  �očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

vč.dodávky stromu - ovocný, prům.kmínku min. 8 cm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

nákl.automobil do 7,5 t  

ruční nářadí



82210 Údržba - zalévání             ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �plnění a doplňování kropičky vodou

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky

  �přejezd mezi stromy

  �příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �autokropička

  �Dělník 2x

  �



82310 Řez a průklest ze země        ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

odstranění větví, bezpečnostní prořez z průjezdního profilu

ořez kolem SDZ

  �soustředění odřezaných větví na hromadu

  �štěpkování větví

  �rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �uložení pily

zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

traktor

  �motorová pila

  �štěpkovač

nákl. auto do 7,5 t

Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 

5x (pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)



82320 Řez a průklest  ve výškách    ks

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �soustředění odřezaných větví na hromadu

  �štěpkování větví

  �rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �uložení pily

zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

nákl. auto do 7,5 t

  �motorová pila

  �Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 

6x (pilkař, obsluha plošiny, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)

traktor

Použití vysokozdvižné plošiny se oceňuje ve Sborníku nákladů NS 82390



82350 Řez a průklest  ve výškách stromolezeckou lanovou technikou ks

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �rizikové prořezání koruny vysokých stromů za použití lan 

  �  a při práci v místech s nutností spouštění břemen na lanech

  �soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví

  �rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

uložení pily, kontrola stromolezeckého vybavení, úklid a uložení

  �zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

nákl. auto do 7,5 t

  �motorová pila 2x

  �stromolezec: osoba proškolená k provádění prace ve výškách a nad volnou hladinou,

držitel osvědčení řez a průklest ve výškách, osvědčení dřevorubec

Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 

6x (stromolezec, pilkař na zemi, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)

traktor

štěpkovač



82390 Použití vysokozdvižné plošiny hod

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava plošiny z přepravní polohy do polohy pracovní

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �kontrola a uvedení plošiny do přepravní polohy

  �

  �

  �

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �vysokozdvižná plošina

  �Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily, proškolená osoba pro práci ve výškách



82490 Ochrana proti škůdcům-likvidace napadeného listí  hod

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �shrabání spadaného listí

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �přesun k dalšímu stromku

  �zrušení dopravního značení  

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �



82830 Likvidace pařezů-do pr.500 mm ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  traktoru s frézou

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �přejezd mezi pařezy

  �příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �traktor s frézou na pařezy

  �Dělník 2x



82840 Likvidace pařezů-nad pr.500mm ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  traktoru s frézou

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �přejezd mezi pařezy

  �příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �traktor s frézou na pařezy

  �Dělník 2x



82920 Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

strom od průměru 8 cm nad zemí (v místě řezu)

  �naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu

  �soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví

  �rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �motorová pila 2x

  �Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily

6x (2x pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)

Nákl.automobil do 7,5 t

Traktor

štěpkovač



82930 Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu

  �soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví

  �rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �motorová pila 2x

  �Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily

6x (2x pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)

Nákl.automobil 

Nakladač

Traktor

štěpkovač



82940 Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm 0

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

určení směru a místa pádu stromu

  �naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu

  �soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví

  �rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �motorová pila 2x

  �Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily (dřevorubec)

  �Nákl.automobil 

  �Nakladač

Traktor

štěpkovač



83310 Keře - průklest               m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �odstranění přehoustlých a slabých výhonů

  �přechod k další skupině keřů

  �soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování 

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �uložení motorové pily

zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �motorová pila, křovinořez

Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 



83910 Keře - likvidace řezáním      m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

odstranění keřů a stromů do průměru 8 cm nad zemí (v místě řezu)

  �přechod k další skupině keřů

  �soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování 

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �uložení motorové pily

  �zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �motorová pila, křovinořez

Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 



83920 Keře-likvidace vytrháváním    m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �ruční dořezání, terenní úpravy

  �přechod k další skupině keřů

  �soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování 

  �naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)

  �naložení, odvoz a uložení zeminy balu na řízenou skládku

uložení motorové pily

zrušení dopravního značení 

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �nakladač

motorová pila, křovinořez

Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily 



84810 Kosení trav.porostů strojně   m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �sečení travního porostu

  �provozní údržba

  �zrušení dopravního značení  

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �traktorová sekačka

  �Dělník



84820 Kosení travních porostů strojně pod svodidly m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �sečení travního porostu

  �provozní údržba

  �zrušení dopravního značení  

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Nosič +  sekačka podsvodidlová

  �Dělník



84830 Kosení travních porostů ručně křovinořezy m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �sečení travního porostu

  �provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM

  �zrušení dopravního značení  

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Křovinořez

  �Dělník

Nákl.automobil do 7,5 t



84850 Ošetření travních porostů chem.prostředky m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �napuštění vody do nádrže postřikovače

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �postřik travního porostu

  �příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení  

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �traktor s postřikovačem

  �Dělník

  �



82220 Oprava kůlu a chrániče ks 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava  nářadí, kůlů, chrániče

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �oprava, příp. výměna chráničů a kůlů

  �připevnění stromku ke kůlu popruhem

  �očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení 

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

nákl.automobil do 7,5 t  

ruční nářadí


