DŮ L, LOM
Máte dobré zdravía fyzickou kondici?
Přitahovala by vás práce, která mů že bý t tě lesně namáhavá,
která vyžaduje tzv. celé chlapy?
Snesete práci v často nepříjemném a prašném prostředí,
která navíc bý vá na smě ny?
Bude vám vyhovovat pracovníkolektiv složený pouze z mužů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast „ DŮ L, LOM“.

Má te v plá nu středníodbornou
nebo na vysokou š kolu?

Má te v plá nu jít do učení?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z uplatně ní:
- horník v podzemí - horník na povrchu - báňský úpravář - strojník báňský ch zař ízení - ř idič důlních mechanismů - vrtač - provozní těžař ropy a plynu - báňský záchranář - důlní zámeč ník - důlní elektromontér -

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z uplatně ní:
báňský
technik1)

diplomovaný
báňský
technik2)

báňský
inžený r3)

důlní revírník, vedoucí důlního úseku
dispeč er důlní vý roby
mechanik důlního úseku
důlní geomechanik
důlní měř ič
technik trhacích prací
technik větrání dolu

1

) maturita

2

) VOŠ

3

technik důlní degazace a klimatizace
) VŠ

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
vedoucídůlního úseku
Ří
zenídů lní
ch prací

důlní revírník
dispečer důlní vý roby
mechanik důlního úseku
důlní geomechanik

Technické zabezpeč enídů lní
ch prací

důlní mě řič
technik trhacích prací
technik vě tránídolu
technik důlní degazace a klimatizace
důlní zámečník
důlníelektromonté r
horník v podzemí
(horník, rubač, razič)

Tě žba pod zemí

strojník báň ský ch zařízení
(tě žebního stroje, tě žního vratu))

řidič důlních mechanismů
(dobý vacích a zakládacích strojů, pásový ch
dopravníků, důlní kolejové dopravy)

provozní tě žař ropy a plynu

Tě žba na povrchu

horník na povrchu
(horník povrchové tě žby,
lamač tě žby blokové ho kamene)

Tří
dě nía úprava vytě žených rud

báň ský úpravář

Záchranářské práce

báň ský záchranář

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Ř ízení,
Obsluha a
Obsluha
obsluha a
bě ž ná údrž ba
Opravy,
ručních
bě ž ná údrž ba nepojízdný ch
seřizování
pracovních
pojízdný ch
pracovních
zařízení
strojů
strojů

horník v podzemí
horník na povrchu
řidič
důlních mechanismů
strojník báň ský ch zařízení
báň ský
úpravář
vrtač
provozní
tě žař ropy
a plynu

Obsluha
mě řicích
zařízení,
elektronický ch
zařízení a
systé
mů

důlní
elektromonté r
důlní
zámečník

Ř ízení
organizo- Zařizování,
vyřizování
vání,
kontrola

důlní revírník
ved. důlního úseku
dispečer důlnívý roby

mechanik důlního úseku
důlní geomechanik
důlní mě řič
technik trhacích prací
technik vě tránídolu
technik důlní degazace
a klimatizace

Zachraňování

báň ský
záchranář

Jakévzdě lání vede k jednotlivý m uplatně ním?
Další nutné
kursy a zkoušky

Kursy a zkoušky
podle dů lní
ch
předpisů a naří
zení

Š kolní vzdě lání
Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školní
ho vzdě lánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiných oborů .

vysoká
škola

vedoucídůlního úseku
důlnírevírník
dispečer důlnívý roby
mechanik důlního úseku
technik důlnídegazace a
klimatizace

Hornictvía geologie

maturita,
vyššíškola

Nerostné suroviny

Strojírenské obory SOŠ či VOŠ

důlní geomechanik
důlní mě řič

Tě ž ba a zpracová nísurovin

technik vě trání dolu
technik trhacích prací

Už itá geologie

vyuč ení

horník v podzemí
Horník, hornické prá ce
horník na povrchu
strojník báň ský ch zařízení

Zá mečník, prá ce při obsluze strojů

řidič důlních mechanismů

Mechanik opravá ř

důlní zámečník

Chemik

báň ský úpravář
důlní elektromonté r
vrtač
provoznítě žař
ropy a plynu

Kursy a zkoušky
pro tě žbu ropy a
zemní
ho plynu

Mechanik elektrotechnických zařízení
Strojník, prá ce při obsluze strojů

Na š kolním vzdě lá nípříliš nezá lež í

Jestliže pro výkon urč itého povolánístač íurč itý stupeň vzdě lání
(např. základnívzdě lání
, vyuč eníapod.), nejsou uvádě ny obory
vyšší
ho stupně , i když jejich absolvovánísamozřejmě nenína škodu.

