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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: opravář zemědělských strojů  

Zařazení: zemědělství a lesnictví 

Popis: 

Opravář zemědělských strojů je pracovník schopný samostatně provádět údržbu, opravy, diagnostiku 

a seřizování strojů určených zejména pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Při výkonu své 

profese provádí zejména demontáž, montáž a seřizování mechanických, elektrických, hydraulických a 

pneumatických součástí a systémů, opravuje strojní prvky. 

Úkol č. 1:  

Vypiš tři zemědělské stroje, které běžně 

opravář zemědělských strojů opravuje. 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web některého z dodavatelů 

zemědělské techniky, např. John Deere, Zetor, 

CLAAS, New Holland, a vypiš další zemědělské 

stroje, které firmy dodávají.  

 

Zemědělské stroje 

  

  

  

  

 

Opravář musí ovládat tyto činnosti: 

• identifikaci závad, opravu zemědělské 

techniky,  

• údržbu techniky, demontáž/montáž 

různých strojních prvků, 

• renovaci součástek,    

• svařování různých materiálů. 
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Úkol č. 3:  

Zemědělskou činností se na Slavkovsku zabývá také společnost Rostěnice, a.s. 

(www.rostenice.eu/cz).  

Zjisti, čím se společnost zabývá, na které činnosti/služby se specializuje. Doplň do tabulky. 

 

Služby, výrobky 

  

  

  

  

 

Úkol č. 4: 

Prohlédni si inzerát a zjisti si následující informace: 

 

• K řízení kterých vozidel opravňuje řidičský průkaz pro skupinu B a T? 

 

 

• Co znamená poznámka, že pozice je vhodná i pro absolventy? 

 

 

Hledáme opraváře zemědělských strojů pro středisko v Blučině 

Požadujeme 

- SOU – zámečník, mechanik, opravář, jiné technické zaměření 

- praxi s opravou/obsluhou stavebních či zemědělských strojů 

- ŘP sk. B, T 

- vhodné i pro absolventy se vzděláním v oboru 

- svářečský průkaz výhodou 

- spolehlivost, zodpovědnost za dobře odvedenou práci 

Nabídka 

- zajímavé finanční ohodnocení  

- 5 týdnů dovolené 
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• Je pravda, že 5 týdnů dovolené je zajímavým zaměstnaneckým benefitem při nástupu do nové 

práce? 

 

• Zjisti si, kde leží Blučina a jak daleko je od místa tvého bydliště. Na internetu si najdi, zda existuje 

výhodné dopravní spojení mezi tvou obcí a Blučinou.  

 

 

Úkol č. 5: 

Označ součástky – náhradní díly do traktoru: 

• spínač zapalování 

• silentblok  

• svěrák 

• řídící jednotka OSPC  

• převodovka 

• hromosvod 

  

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor? 

• Pro práci v tomto oboru je vhodné absolvovat střední odborné vzdělání s výučním listem. 

Obsahem výuky je servis, údržba a seřizování zemědělské techniky pomocí nejrůznějšího 

technologického vybavení, zejména strojního nářadí a diagnostických zařízení. V rámci oboru 

absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti strojního obrábění, ručního zpracování kovů, naučí 

se svařovat elektrickým obloukem, plamenem, pájet plasty, řídit motorová vozidla skupin T, B a C.  

 

• Podívej se na web Střední školy a Základní školy Tišnov.  

www.skolatisnov.cz 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  

 

 

 

 

 


