VLAK, TRAMVAJ, METRO
STANICE, NÁ DRAŽÍ
Př itahujívá s „vlá č ky“ ?
Budete se dobř e cítit v modré uniformě ?
Bude vá m vyhovovat prá ce na smě ny?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
VLAK, TRAMVAJ, METRO, STANICE, NÁ DRAŽ Í
Bavilo by vá s řídit velké
dopravníprostředky?

Je vá m sympatické prostředí
a „cvrkot“ ná draž í?

Myslíte si, ž e jste schopni
v nepředvídaný ch situacích
bez zmatková nírychle reagovat?

Budete raději ve stanici prová dět
činnosti zajišťujícíbezpečný provoz
dopravních prostředků,
než abyste je sami řídili?

Jste schopni vykoná vat prá ci
vyž adujícímaximá lnísoustředěnost,
uká zněnost a zodpovědnost?

Je na vá s spolehnutí?
Má te-li někomu něco vyřídit,
dostane se vzkaz včas k adresá tovi?

Vhodná uplatně ní:

Vhodná uplatně ní:

- strojvedoucí - řidičtramvaje -

- technik, diplomovaný technik nebo inžený r
železniční dopravy -

Pokud byste chtě li jezdit ve vlacích,
ale ne je přímo řídit:
- železničá ř (vlakvedoucí, průvodčí)

(dozorčíprovozu, dozorčí přepravy, komandující,
dozorce depa, vedoucívozové a přepravní kanceláře,
nádražní, staniční dispečer, vozový dispečer,
lokomotivní dispečer, vozový disponent, vý pravčí,
návě stní mistr)

- železničá ř, pracovník železniční dopravy
(dozorce vý hybek, signalista, tranzité r
pokladník nákladní, skladník přepravy, posunovač,
operátor železničnídopravy)

- vozmistr - mechanik motorový ch lokomotiv
a motorový ch vozů - zá mečník provozní (pro kolejová vozidla,
(pro kolejové konstrukce)

- elektromontér (provoznízámečník elektrotechniky želez.dopravy
zabezpečovacísdě lovacíelektromechanik)

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
technik železniční dopravy
Ř ízení, organizování a kontrola č inností
na nádražích, v metru, v tramvajový ch vozovnách.

(dozorčí provozu, dozorčípřepravy
dozorce depa
komandující
nádražní
vedoucí vozové a přepravní kanceáře
vozový disponent
staniční, vozový , lokomotivní dispečer
dispečer dopravních podniků)

technik železničnídopravy
(vý pravčí
návě stní mistr)

Provádě ní č inností na nádražích
sloužících pro zajiště ní vč asného a bezpeč ného
provozu vlaků a nákladu.

Provádě ní č inností na nádražích
zamě řený ch na služby cestujícím.

Ú držba a opravy
vlaků, tramvají a vagónů metra.

železničář
(dozorce vý hybek
signalista
tranzité r
pokladník nákladní
skladník přepravy
posunovač
operátor železničnídopravy)

pracovník železniční dopravy
(pokladník osobní dopravy
pokladník nákladnídopravy
komerční pracovník, informátor)

mechanik motor.lokomotiv
a motorový ch vozů
zámečník provozní
pro kolejová vozidla

elektromonté r
provozní zámečník elektrotechniky
želez.dopravy

vozmistr
Zajišťování provozu zabezpeč ovacích a
sdě lovacích zařízení

Ú držba a opravy kolejía tratí.

elektromonté r
zabezpečovacísdě lovací
elektromechanik

zámečník provozní
pro kolejové konstrukce

traťový strojník
strojvedoucí
Ř ízení vlaku, metra, tramvaje,
obsluha cestujících ve vlaku.

(vlaku, metra)

železničář - vlakvedoucí
železničář - průvodčí
řidič tramvaje

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Ř ízení,
organizování,
kontrola

Ř ízení a
ú držba
kolejový ch
dopravních
prostředků

Ř ízení,
ú držba a
obsluha
pojízdný ch
strojů

Montování,
sestavování

posunovač

vlakvedoucí

Odhalování
příčin
poruch a
jejich
opravy

Seřizování

Provádění
revizí

zámečník kolejový ch vozidel

zámečník mechanik motorový ch vozů a lokomotiv
kolejový ch
konstrukcí
provozní zámečník elektrotechniky
železniční dopravy
traťový strojník

strojvedoucí

zabezpečovacísdě lovací elektromechanik

Ř ízení,
organizování

Vyřizování,
zařizování

Kontrola

dozorčí dopravy,dozorčí přepravy,
komandující, dozorce depa, nádražní,
vedoucí vozové a přepravní kanceláře,
vozový disponent,
staniční, vozový , lokomotivní dispečer
dispečer dopravních podniků,
vlakvedoucí

Podávání
informací

Manipulace
se zbožím,
balíky,
náklady,
evidence

informátor

Obsluha
zařízení

dozorce
vý hybek
signalista

osobní pokladník
nákladní pokladník
průvodčí

operátor železničnídopravy
vý pravčí

Kasírování
peněz,
vydávání
jízdních
dokladů

zámečník
kolejový ch
konstrukcí

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání

inžený r železniční
dopravy

Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školního vzdě lánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivápovolání
nemohou vykonávati absolventi jiný ch oborů.

diplomovaný technik
železničnídopravy
technik železniční
dopravy
maturita,
vyššíškola

řízení a
údržba
elektrického
hnacího
vozidla podle
101/95Sb.

Zkouška podle
příslušného
předpisu
Český ch drah

VOŠ – nejlé pe dopravního zaměření
Maturita – nejlé pe dopravního zaměření

železničář
strojvedoucí
Zkouška
odborné
způsobilosti
v elektrotechnice
podle
vyhl.50/78

VŠ – nejlé pe dopravního zaměření

zámečník provozní
vozmistr
mechanik motorový ch
lokomotiv a mot.vozů
elektromonté r
(provoznízámečník
elektr..želez.dopravy,
zabezpeč.sdě lovací
elektromechanik)

traťový strojník

Železničá ř, prá ce v dopravě
Zá mečník, zá mečnické prá ce a ú držba
Mechanik opravá ř, opravá řské prá ce
Elektriká ř, elektrotechnické prá ce
Mechanik elektrotechnický ch zařízení
Mechanik zabezpečovacítechniky
Strojník, prá ce při obsluze strojů
Zá kladnívzdělá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Jestliže pro vý kon urč itého povolánístač íurč itý stupeňvzdě lání(např. základnívzdě lání, vyuč eníapod.), nejsou uvádě ny obory
vyššího stupně , i když jejich absolvovánísamozřejmě nenína škodu.

vyuč ení

