Lesné práce
Pracovná oblasť/činnosť
dôvod k poučeniu
 nástupné poučenie
 reorganizácia pracovných oblastí
 zavedenie alebo zmena pracovných prostriedkov
 zavedenie nových pracovných látok
Lesné práce
 zavedenie alebo zmena pracovných postupov
 po úrazoch alebo po takých udalostiach, ktoré by za
určitých okolností mohli spôsobiť poškodenie zdravia alebo
škodu na majetku
 opakovane prevádzané poučenie
Obzvlášť bolo poukázané na následovné body

organizácia práce a prostredia
používať predpísané OOPP (bezpečnostnú obuv pre lesných pracovníkov, nohavice s
vložkou proti porezaniu,
reflexnú bundu, ochranné rukavice, helmu s ochranou tváre a sluchu…)
previesť ohodnotenie terénu
zohľadniť kvalitu pôdy (napr. vlhkosť, sneh, ľad)
pri voľbe práce zohľadniť poveternostné podmienky,
pri nedostatočnej viditeľnosti (hmla, sneh, šero) a vetre nevykonávať žiadne rúbacie práce
striedanie činnosti a adekvátne vytvorenie prestávok
pracovné prostriedky zosúladiť s pracovným postupom, uľahčenie práce technickými
pomocnými prostriedkami
použiť ergonomicky výhodné pracovné postupy
dávať pozor na nadzemné vedenie – dodržiavať bezpečné odstupy (nechať vypnúť
vedenie prúdu – prevedenie energetickým závodom - EVU v Rakúsku, správne zvoliť
miestá na skladovanie dreva)

lesnícke stroje a nástroje
odborná manipulácia s náradím, so strojmi a nástrojmi
pravidelná údržba a servis motorových píl, krovinorezov a ručných nástrojov (pravidelné
čistenie vzduchových filtrov a nastavenie otáčok,
brúsenie reťazí, včasná výmena opotrebovaných dielov AV-systému…)
použiť predurčené ochranné kryty
dodržiavať bezpečné odstupy (napr. motorová píla 2 m, resp. 1½ výšky stromu, krovinorez
15 m)
vyvarovať sa prácam v bezvetrí, ktoré predchádza silným zrážkam
obmedzená spôsobilosť pri ochoreniach dýchacích ciest
zakáz manipulácie s otvoreným ohňom pri čerpaní pohonnej látky
používať kanister so samouzatváracím plniacim hrdlom
nádoby s pohonnou látkou vo vozidle zaistiť proti prevrhnutiu
za mokrého a studeného počasia používať vyhrievané rukoväte

ťažba dreva
dodržiavať bezpečné odstupy
pripraviť a udržiavať voľnú ústupovú cestu
odborná manipulácia a obsluha motorovej píly, aplikácia odbornej techniky stínania
použitie dostatočného množstva vhodných klinov, odborná technika klinovania
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
zachytené stromy odborne povaliť – pozorovať koruny stromov
posúdenie pomerov pnutia u spevneného dreva, podľa možnosti
vyrovnanie a mechanizované spracovanie
na prudkých svahoch zaistiť drevo proti skĺznutiu a zosunutiu
pri prerezávaní kmeňov stáť nad drevom (kmeňom)

sústreďovanie a transport dreva
používať správne a predpisovo udržiavané náradie
pri ručnom sťahovaní dreva prácu uľahčiť osekaním koncov porazených kmeňov
používať len nezávadné laná, vizuálna kontrola povrchových poškodení
správne uchytenie viazacích prostriedkov
laná, viazacie prostriedky, vratné kladky prispôsobiť ťahovej sile navijaka
vyhýbať sa nebezpečným priestorom (pozdĺž napnutého lana, v uhle dosahu pretrhnutého
lana, v blízkosti bremena, v strmom svahu pod bremenom)
lano navíjať z traktora alebo z bezpečného miesta
nezdržovať sa v nebezpečných priestoroch medzi traktorom a prídavnými zariadeniami
bremeno stále pozorovať
priťahovanie a uvoľňovanie lana až po jednoznačnej signalizácii (vizuálne, akusticky alebo
diaľkovým rádiovým ovládaním)
používať obaly/kryty
pri priťahovaní navijakom alebo vyvážacím vlekom spustiť štít
pri prácach so žeriavom podpery stabilne zabezpečiť
podľa možnosti pracovať v priamom ťahu
pri zvážaní dreva koňmi opraty neomotávať okolo ruky, použiť panikkarabíny, podľa
možnosti ísť po zvážnici

lesná lanovka
pri stavbe, prevádzke a demontáži lanoviek sa musí najmenej jedna obsluhujúca osoba
preukázať náležitým zaškolením
stavba lanovky (uhol lana, dimenzovanie, zakotvenie,…) podľa návodu na obsluhu
ťahovú silu navijaka prispôsobiť lanovke
lano neťahať pomocou ramena
veľkosť transportu prispôsobiť výkonu ťahu navijaka
zákaz práce s lanovkou pri nedostatočnej viditeľnosti (hmla, sneh, šero)
pri blížiacej sa alebo ustupujúcej búrke prácu prerušiť, taktiež pri silnom vetre alebo pri
víchrici po búrke, víchrici a odmäku kontrolovať stabilitu lanovky

uskladňovanie dreva
skladovať iba na ceste alebo pozdĺž nej, udržovať voľný vjazd a výjazd
neskladovať pod nadzemným vedením
dôsledné skladovanie
na zbernom mieste zvoliť vhodné stanovište pre prerezávanie kmeňov
zabezpečiť pravidelný odvoz dreva
dbať na poučenie „stroje a nástroje“

ohrozenie iných osôb
organizáciu práce prispôsobiť terénu
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Obzvlášť bolo poukázané na následovné body
(vykonávať práce nad sebou na strmom svahu súčasne je zakázané)
zaistiť miesta rúbania, priestory približovania a odvozu dreva, použiť (výstražné tabule:
„uzavretý priestor lesa – ohrozenie – práce v lese“)
oznámenie príslušným úradom (správa ciest, železnica, energetický závod …)

organizácia v prípade havárie a záchrany
zaistiť prostriedky na poskytnutie prvej pomoci (izotermická fólia), prísun tekutín
neblokovať príjazdové a výjazdové cesty
auto parkovať v smere výjazdu
zabezpečiť možnosť telefonického spojenia (mobil) pre prípad tiesňového volania
prostriedky pre poskytnutie prvej pomoci nosiť pri sebe

Iné

Meno školiteľa/školiteľky
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Podpis

Ďalšie poučenie/školenie
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