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LESNÍ MECHANIZÁTOR
Kód: 41-56-H/01 - Jednoleté zkrácené denní studium ukončené výučním listem
Vstupní předpoklady studentů:
Střední vzdělávání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělávání s výučním listem v jiném oboru
vzdělávání.
Popis studijního oboru:
Základem studijního oboru lesní mechanizátor je získání znalostí z manuálních činností prováděných
v lesním hospodářství se zaměřením na zabezpečování základních pěstebních a lesnických činností,
prováděných na lesním majetku.
Profil absolventa:
Absolvent bude připraven vykonávat všechny manuální činnosti při obhospodařování lesního majetku.
Současně bude schopen zajišťovat základní řízení výrobních činností v lese a připravovat podklady pro
odborného lesního hospodáře a ve spolupráci s OLH zajišťovat i další povinnosti lesníka na základním
stupni výrobních činností v lese.
Absolvent bude ovládat práci se základními manipulačními prostředky používanými při hospodaření v lese.
Bude schopen zajistit preventivní opatření proti škodám zvěří v lese. Absolvent bude současně schopen po
absolvování výuky myslivosti složit zkoušku z myslivosti a myslivecké znalosti uplatnit i při mysliveckém
obhospodařování lesního majetku. Bude schopen realizovat preventivní a léčebná opatření v chovu zvěře.
Absolvent bude schopen v souladu s veterinárními předpisy ošetřit ulovenou zvěř, ošetřit zvěřinu a provést
preparaci trofejí ulovené zvěře.
Organizace výuky:
Studium je organizováno jako jednoleté se střídáním týdnů teoretické přípravy a odborné výchovy. Výuka
bude probíhat 30 týdnů po 35 hodinách týdně. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou, tvořenou
písemnou, praktickou a ústní částí z předmětů technologie, nauka o lese a speciální technologie.
Uplatnění absolventa:
Absolvent oboru lesní mechanizátor nalezne uplatnění v základní lesnické prvovýrobě.
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Učební plán
Kód a název oboru:
Stupeň vzdělání:
Forma studia:
Délka studia:
Zahájení:

41-56-H/01 - Lesní mechanizátor
Střední vzdělání s výučním listem
Denní
1 rok
1. 9. 2016

Vzdělávací oblast
a obsahové okruhy
Vzdělávání pro zdraví
Ekonomické vzdělávání
Základy strojnictví

Vyučované předměty Týdenní hodiny
Tělesná výchova
Ekonomika
Strojnictví

Celkové hodiny

1
4
2

15
60
30

10
2
4
2
8
35

150
30
60
30
120
525

Strojírenské a opravárenské Strojírenské a opravárenské
technologie (SOT)
technologie

2

30

Celkem

35

1050

Lesnické technologie a
mechanizační prostředky

Technologie
Nauka o lese
Motorová vozidla
Speciální technologie
Myslivost
Odborný výcvik
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