OSOBNÍAUTOMOBIL,
NÁ KLADNÍAUTOMOBIL,
AUTOBUS, TRAKTOR,
POJÍZDNÝ PRACOVNÍSTROJ
Polyká níkilometrů, ubíhajícípatníky, mě nícíse krajina,
také vš ak dopravnízá cpy, kř ižovatky, neuká zně níchodci i jiníř idiči,
toto byste chtě li, aby vá s prová zelo pracovním dnem (ně kdy i nocí)?

Pokud jste odpově dě li ANO, mohla by pro vás být vhodná právě oblast
OSOBNÍ AUTOMOBIL, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, AUTOBUS,
TRAKTOR, POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STROJ.
.

Chtě li byste mít
řízenídopravních prostředků
jako jedinou pracovníná plň
(kromě pravidelné údrž by)?

- ř idič silniční
ch motorový ch vozidel ř idič osobního či dodávkového automobilu
taxikář
ř idič nákladního automobilu
ř idič dálkového kamionu
ř idič autobusu

Chtě li byste mít
řízenídopravních prostředků
jako hlavnípracovníná plň
občas doplně nou o dalš íčinnosti?

- traktorista-operá tor - ř idič speciá lní
ch vozidel -

Chtě li byste mít
řízenídopravních prostředků
jako stá lou doprovodnou činnost
k jiné hlavnípracovníná plni?

- strojní
k pracovní
ch strojů - poštovnídoručovatel (pojí
zdný ) - likvidá tor pojistný ch udá lostí- obchodnícestují
cí- dealer -

Chtě li byste v dopravním prostředku
pouze stá le jezdit
s tím, ž e byste ho neřídili
a vaš ípracovníná plní
by bylo ně co jiné ho?

- zá vozní
k- pracovní
k poštovnípř epravy - stěhovacípracovní
k („špeditér“)

Kromě výše uvedených uplatně ní, se pochopitelně v dopravních prostředcích, zejmé na automobilech, cestuje té ž
v mnoha jiných (např. agronomové , pracovníci zamě stnaní v lesní sprá vě , ve sprá vě vodních toků,
v rybníká řství, veteriná rní pracovníci, lé kaři, pracovníci realitních kancelá ří a mnoho dalších. U nich však toto
přepravová ní již nebývá tak dominující, jako u výše uvedených.

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Dopravní
prostředek

Další případná
pracovní ná plň

Uplatně ní

ř idič osobního (dodávkového)
automobilu
taxikář
Předá vá ní poštovních
zá silek včetně penz

poštovní doručovatel

Posuzová ní a výpočty
rozsahu škod

likvidátor pojistných událostí

Nabízení, předvá dě ní a
prodej různé ho zbož í

obchodní cestující - dealer
ř idič nákladního automobilu
nebo dálkového kamionu
závozník

Naklá dá ní a vyklá dá ní
zbož í, případně další
manipulace s ním

pracovník poštovní př epravy
stě hovací pracovník (špeditér)
ř idič autobusu

Obsluha různých
speciá lních zařízení,
přístrojů apod.,
které jsou
ve vybavení vozidla

ř idič speciálních vozidel
např . ř idič sanitky, cisterny, vozidla
pro mě ř ení zplodin v ovzduší,
vozidla odtahové služby apod.)

Obsluha příslušné ho
pracovního stroje
(např. bagr, buldozer,
silniční vá lec, automíchač
autojeřá b apod.)

Obsluha různých
země dě lských strojů
(na setí, sklizeň, orá ní aj.)

strojník pracovních strojů

traktorista - operátor

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Obsluha
speciálních
zař ízení

Bě ž ná údrž ba
Jednání s lidmi
Posuzování,
vozidla,
Ř ízení vozidla nebo alespoň
vý poč ty,
př ípadně
vě tší kontakt
ohodnocování
dalších
s lidmi
zař ízení

Nakládání,
vykládání

ř idič osobního automobilu

závozník

ř idič nákladního automobilu

pracovník
poštovní
př epravy

ř idič kamionu
ř idič autobusu
taxikář

stě hovací
pracovník
(„špeditér“)

poštovnídoručovatel
obchodní cestující - dealer
likvidátor pojistných událostí
ř idič speciálních vozidel
strojník pracovních strojů
traktorista - operátor

Pozná mka: Č asto je třeba počítat s tím, ž e řidiči se také podílejí na naklá dce a vyklá dce zbož í.

Jakévzdě lání vede k jednotlivý m uplatně ním?
U vě tšiny výše uvedených pozic na oboru školního vzdě lá ní přílišnezá leží. Pouze v případě poštovního
doručovatele a pracovníka poštovní přepravy je vhodné (nikoliv nezbytně nutné ) absolvová ní učebního
oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy a v případě traktoristy absolvová ní učebního oboru
Opravá ř země dě lských strojů.
U likvidá tora pojistných udá lostí zá visí obor školního vzdě lá ní na oblasti posuzovaných škod, které se
likvidá tor vě nuje (např. poškození staveb, havá rie motorových vozidel, poničená ú roda apod.). Obdobné
je to u obchodní cestujícího, i když zde je vazba na školní vzdě lá ní volně jší. U tě chto dvou pozic je třeba
alespoň maturita, u ostatních stačí vyučení, případně jen zá kladní vzdě lá ní.
Důlež itý ale je řidičský průkaz příslušné skupiny a u ně kterých pozic i další kursy a zkoušky:

Pozice

Ř iď . prů kaz

Ř idič osobního (dodá vkové ho) automobilu

sk.B

Taxiká ř

sk.B

Ř idič ná kladního automobilu

sk.C

Ř idič kamionu

sk.E

Ř idič autobusu

sk.D

Ř idič speciá lních vozidel

zpravidla sk.C Obsluha příslušných zařízení

Strojník pracovních strojů

zpravidla sk.C Průkaz strojníka dané ho pracovního stroje

Traktorista - operá tor

sk.T

Poštovní doručovatel (pojízdný)

sk.B

Likvidá tor pojistných udá lostí

sk.B

Obchodní cestující - dealer

sk.B

Další nutnékursy a zkoušky

Zkouška u magistrá tu nebo jiné ho ú řadu
Zá lež í na druhu ná kladu

Obsluha případných dalších země dě l. strojů

