Ř ÍČ NÍLOĎ , NÁ MOŘ NÍLOĎ ,
PŘ ÍSTAV
Líbilo by se vám plavit se na lodích,
mít kolem sebe vodní hladinu a dýchat svě ž í vzduch?
Je ukázně nost vaš í ctností? Je na vás spolehnutí?
Máte celkově dobrýzdravotní stav?
Bude vám vyhovovat práce na smě ny,
práce, př i které budete tř eba i delš í dobu mimo domov?
Bude vám vyhovovat pracovní kolektiv slož enýpř eváž ně z muž ů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast LOĎ , PŘ ÍSTAV

moře

Přitahovala by vá s moře, dá lky,
exotika?
A uvě domujete si, že to přiná š í
dlouhá odlouč eníod lidívá m blízkých
a naopak dlouhé přebývá nís lidmi,
kteřívá m možná vš ichni
sympatič tínebudou?

- velitel ná mořnílodi - palubnídů stojní
k- strojnídů stojník - elektro dů stojní
k- radiodů stojní
k- lodní
k - ná mořník
- loď mistr - strojmistr - lodnístrojní
k- lodnísteward -

řeka

Nebo je pro Vá s přijatelně jš íplavit se
v naš em země pisném prostoru a
vž dycky mít břehy na dohled?

- kapitá n ří
čnílodi - lodní
k na ří
čnílodi -

přístav

Anebo by vá s uspokojila prá ce
v přístavu?

- pří
stavnídě lník (dokař) -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Ř ÍZENÍ CELÉ LODNÍ POSÁ DKY
Řízení posá dky ná mořnílodi

velitel námořní lodi

Řízeníposá dky říčnílodi

kapitán říč ní lodi

Řízenímenš ích lodí, remorké rů, člunů

lodník
(vůdce malé ho plavidla)

Ř ÍZENÍ URČ ITÉ HO Ú SEKU NEBO
URČ ITÝ CH Č INNOSTÍ NA LODI
Řízenípalubního mužstva,
navigační činnosti, zá chranných akcí

palubnídůstojník
loď mistr

Řízenístrojníposá dky

strojní důstojník

Řízení úseku elektrické ho vybavení

strojmistr
elektrodůstojník

RŮ ZNÉ Č INNOSTÍ NA LODI
Obsluha, údržba a opravy strojního
a elektrické ho vybavení

lodnístrojník

Zajiš ťová ní radiospojení

radiodůstojník

Prá ce na palubě

lodník
(námořník)

Kormidlová ní

lodník
(kormidelník)

PÉ Č E O LODNÍ CESTUJÍCÍ

lodní steward

přístavní dě lník (dokař)
NÁ KLADOVÉ , MANIPULAČ NÍ
A POMOCNÉ PRÁ CE

Ná zvy povolá níči typových pozic i rozsah a ná plně
jejich činnostíse různípodle druhu a velikosti lodi.

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Ř ízení,
organizování

velitel lodi

Kontrola
funkcí a
obsluha
zařízení
a systé
mů

Odhalování
příč in
poruch a
jejich opravy

lodník
(kormidelník)

kapitán lodi
lodník (vůdce plavidla)
palubní důstojník
loď mistr
strojnídůstojník
elektrodůstojník
strojmistr
lodní strojník
radiodůstojník

Roznáš
ení
potravina
nápojů

Poskytování
rad
a informací

lodnísteward

Manipulace se
zbožím,
pomocné
práce

lodník
(námořník)
přístavní
dě lník
(dokař)

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Dalš
í nutné
kursy a zkouš
ky

Kursy a zkouš ky
podle přísluš ných předpisů
o ná mořní nebo říční
dopravě

Školní 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 jiných oborů.

vysoká
š kola

velitel námořní lodi
kapitán říč nílodi
palubní důstojník
strojnídůstojník

Dopravníobory (lodnídoprava)
Strojírenské obory

elektrodůstojník

maturita,
vyš š í š kola

Elektrotechnické obory
radiodůstojník
Gastronomie
lodnísteward
Hotelnictvía turismus
Dopravníobory (lodnídoprava)
loďmistr
vyučení

lodník

Strojírenské obory

(vůdce menšího plavidla,
kormidelník)

Strojník (lodnídoprava)
lodní strojník
Mechanik opravá ř
Zá meč ník
Kuchař - č íš ník

přístavnídě lník (dokař)

lodník
(námořník)

Zá kladnívzdě lá ní,
případně zauč ení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Na š kolním vzdě lá nípříliš nezá lež í

