STAVBA silnice, mosty, tunely,
pozemní stavby
Přitahují vás pohledy na moderní silnič ní komunikace
nebo na ú hledné chodníky a pě š í zóny?
Prohlížíte si rádi vkusně a ú č elně řeš ené byty?
Sledujete se zájmem, když vidíte, jak ně kde roste nová stavba?
Chtě li byste aby moderní stavby vznikaly i vaš í zásluhou?
Bude vám vyhovovat pracovní kolektiv složený převážně z mužů?
Jste připravení a smíření s prací venku i za nepříznivé ho poč así?
Snesete neč isté prostředí a ve vzduchu kolem vás prach?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
„ STAVBA – SILNICE, MOSTY, TUNELY, POZEMNÍ STAVBY“.

Chtě li byste vlastníma rukama
budovat stavby?
Myslíte si, že jste celý „chlap“, který
zvládne i tě žš ífyzickou práci?

Pro vás by mohla bý t vhodná
následující uplatně ní:
- ž elezobetonář- dlaž dič -asfaltér - tunelář- střelmistr -

Plánujete jít do uč ení?
A pro vás:
Bavilo by vás řídit stavebnístroje?

Chcete jít na
středníodbornou
nebo na vysokou
š kolu?

Chtě li byste stavby
navrhovat, projektovat?

Umíte si
představit, jak ve
skuteč nosti
vypadají
na papíře
nakreslené
předmě ty?

Umíte si podrobně
rozplánovat práci do
jednotlivý ch etap?
Bavívás plánovat,
organizovat?
Zvládáte jednánís lidmi?

- jeřábník - strojník stavebních strojů -

Pro vás by mohla bý t vhodná
následující uplatně ní:
- stavební inž ený r - projektant - architekt- urbanista Pro vás by mohlo bý t vhodné
následující uplatně ní:
- stavbyvedoucí, mistr -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

urbanista
Navrhová ní, projektová ní, př
íprava a
ř
ízení stavebních prací

architekt
stavební inžený r - projektant
stavbyvedoucí, mistr

železobetonář
tunelář
Stavba tunelů , podzemních staveb,
nadjezdů a podjezdů ,

střelmistr
strojník stavebních strojů
jeřábník

železobetonář
Stavba mostů

strojník stavebních strojů
jeřábník

dlaždič-asfalté r
Stavba vozovek, poklá dá ní
asfaltový ch a betonový ch povrchů

železobetonář
strojník stavebních strojů

Zhotovová ní dlažby

dlaždič-asfalté r

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Opracovávání
ruč ními
nástroji

Vytvář ení
rovný ch
povrchů

Ř ízení,
obsluha a
běžná údržba
pojízdný ch
strojů

Obsluha a
běžná údržba
nepojízdný ch
strojů a
zař ízení

Stavění,
montování

dlaždič - asfalté r

Obsluha
elektronický ch
zař ízení

střelmistr
železobetonář
tunelář

strojník stavebních strojů
jeřábník
stavebních

Vymý šlení,
navrhování,
projektování

urbanista
architekt
stavební
inžený r projektant

Ř ízení,
organizování

Plánování

Vyř izování,
dojednávání

stavbyvedoucí, stavební mistr

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Další nutné
kursy a zkoušky

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějš ía relativně nejvhodnějš í
obory š kolního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů .

urbanista

Architektura a urbanismus

vysoká
š kola

architekt
Pozemnístavby a architektura
stavební inžený r
Dalš ístavebníobory VŠ
stavbyvedoucí (mistr)

maturita,
vyš š í š kola

Pozemnístavitelství

vyučení

Stavebníprovoz
Zkouš ka
obsluhy
př
ísluš ného
pracovního
stroje
Jeř
á bnický
prů kaz

dlaždič - asfalté r
železobetonář
strojník pracov.strojů

Dlaždič – cestář, dlaždič ské práce
Silnič ář, silnič ářské práce
Železobetonář, železobetonářské práce

jeřábník

Strojník, práce při obsluze strojů

střelmistr

Základnívzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku

tunelář

Prů kaz
stř
elmistra

Kurs pro
tunelá ř
e

Jestliže pro vý kon určitého povolá nístačíurčitý stupeň vzdělá ní(např
.
zá kladnívzdělá ní, vyučeníapod.), nejsou uvá děny obory vyš š ího stupně, i
když jejich absolvová nísamozř
ejmě nenína š kodu.

