
Formulár technologického protokolu pre lesnú prácu 
(vypracuje vedúci pracoviska – zodpovedný THZ) 

Vykonávateľ lesnej práce  
Miesto výkonu práce, 

č. porastu  

Vedúci pracovnej skupiny  

 Lesná práca 
  Lesná práca s motorovou pílou         Ťažba dreva                   Sústreďovanie dreva 

  Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva       Odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva   

  Zber semien             Iná lesná práca: ..................................................................................................................  

 
Opatrenia zohľadňujúce nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z charakteru pracoviska, pracovných 

úkonov, klimatických podmienok a možného ohrozenia zvieratami alebo hmyzom určené podľa 

Zákazkového listu a povahy pracoviska. 

Na základe skutočností uvedených v Zákazkovom liste prijímam tieto opatrenia: 

1. ........................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................ 

.....(viac opatrení uviesť na priloženom liste) 

 

určenie spôsobu dorozumievania sa s osobami vykonávajúcimi lesné práce  

a) signály 

Význam  Opis  Ilustrácia   

Všeobecné signály   

ŠTART 
Výstraha 

Začiatok signálu  

 

Obe ramená sú vystreté vodorovne, 

dlane sú obrátené dopredu 

STOP 
Prerušenie 

Koniec pohybu  

 

 

Pravé rameno smeruje hore, 

dlaň je obrátená dopredu.   

KONIEC 
Koniec činnosti   

 
 

 

 

 

Obe ruky sú tesne nad sebou vo výške 

hrudníka.   

Ďalšie dohodnuté signály 

   

 
b) komunikácia na odlúčených pracoviskách (v intervale maximálne do 30 minút). 

určený dorozumievací prostriedok 
 mobil,          vysielačka,              zvukový signál,            iné: .............................................................. 

 
Označenie pracoviska, ak to vyplýva zo „Zákazkového listu“ alebo z povahy pracoviska 
miesto  umiestnenia označenia  Číslo značky Číslo dodatkovej tabule 

   

   

   
 

1. 2. 3. 4. 

 

 

 
Nepovolaným vstup zakázaný (spolu 

so značkou č.2, 3 alebo 4 a príslušnou 
dodatkovou tabuľou) 

Nebezpečenstvo škodlivej 

alebo dráždivej látky 
Iné nebezpečenstvo 

Nebezpečenstvo pádu alebo 

pohybu zaveseného bremena 

 

Dodatkové tabule 

 1.  2. 3. 

 

 

 

POZOR ŤAŽBA 

DREVA 

POZOR ŤAŽBA  

A PRIBLIŽOVANIE 

DREVA 

POZOR APLIKÁCIA 

CHEMICKEJ LÁTKY 



 Dôvody na prerušenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpečné sú: 

silný vietor (ak nie je možné bezpečne vykonávať prácu alebo ak hrozí pád stromu alebo jeho časti) 

znížená viditeľnosť (hmla, sneženie, dážď) (ak nie je možné pohľadom skontrolovať celý ohrozený priestor), 

mrznúci dážď, silný mráz (-20oC a menej) alebo pohyb cudzích osôb v ohrozenom priestore 
 

Vybavenie osôb vykonávajúcich lesné práce prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci  

jednotlivec - osobný ochranný balíček          pracovná skupina - autolekárnička, prenosná lekárnička 
 

Prvú pomoc je povinný bezodkladne poskytnúť najbližší spolupracovník a v závislosti od poranenia 

následne privolať rýchlu lekársku službu na čísle 112, resp. 155 alebo leteckú záchrannú službu AMS 

na tel. čísle 18155 a taktiež zodpovednú osobu zamestnávateľa.................................................................. 
 

Opatrenia na sprístupnenie pracoviska, komunikácií a priestorov na prechod a pohyb osôb 

vykonávajúcich lesné práce a na prejazd a pohyb technických zariadení a odvozných prostriedkov 

vyplývajú z grafickej časti Zákazkového listu. (Pri sústreďovaní dreva lanovkami priložiť montážne listy): 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

.....(viac opatrení uviesť na priloženom liste) 

Ďalšie opatrenia okrem opatrení vyplývajúcich z príloh vyhlášky 46/2010 Z. z. vrátane 

opatrení pre zabezpečenie podmienok manipulácie s drevom a jeho uskladňovania  

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

.....(viac opatrení uviesť na priloženom liste) 
Vymedzenie jednotlivých činností pri lesnej práci tak, aby boli zabezpečené z hľadiska ich nadväznosti 

rozpísať postupnosť krokov pracovného cyklu – príprava pracoviska, pracovná činnosť, 

nadväzujúce úkony, ukončenie prác, opustenie pracoviska 

Dole podpísané osoby prehlasujú že boli oboznámené s technologickým postupom lesných prác, 

opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a „Zákazkovým listom“ pred ich 

vykonaním.  

Organizáciu lesnej práce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje vedúci 

pracovnej skupiny. V prípade jeho neprítomnosti ďalší člen pracovnej skupiny podľa poradia.  
meno a priezvisko podpis 

 -vedúci pracovnej skupiny  
 -člen pracovnej skupiny  
 -člen pracovnej skupiny  
 -člen pracovnej skupiny  
 -člen pracovnej skupiny  

   Kontrola dodržiavania technologického postupu, stavu a spôsobu používania technických 

zariadení a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
Dátum Zistenie podpis 

   

   

   

   

   

 
Technologický protokol vypracoval: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      schválil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prílohy: Zákazkový list, Technologický postup na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Technologický protokol prevzal:   ................................                    ............................................                         
            dátum           vedúci pracovnej skupiny 


