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Proč jsme se chtěli stát autorizovanou osobou a mít vlastní školicí středisko?

• Nedostatek mladých absolventů z lesnických SOU, kteří nastupují do 
oboru

• Rekvalifikace – různá úroveň skutečných dovedností a standardů 
komerčních subjektů

• Snaha podniku mít větší možnost ovlivnit přípravu a prohlubování znalostí 
a dovedností zaměstnanců především v těžební činnosti dle podmínek a 
aktuálních potřeb zaměstnavatele, mít pod kontrolou kvalitu a délku 
teoretické i praktické výuky

• Práce v těžbě je vysoce rizikovou, proto je kladen vysoký důraz na 
kvalifikaci zaměstnance, dodržování pracovních postupů a dodržování 
bezpečnosti práce

• Operativnost konání dle provozních požadavků

• Výběr z řad vlastních zaměstnanců - vedoucí vybírají zaměstnance/ 
budoucí absolventy nejen dle jejich náplně práce, ale i dle celkové 
vhodnosti daného člověka – manuální zručnost, fyzický stav, odpovědný 
přístup k práci

Proč školicí středisko a proč autorizace?



Plánovaný harmonogram spuštění střediska
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2021

I-21 II-21 III-21 IV-21 V-21 VI-21 VII-21

Rozhodnutí o zřízení škol. střediska

Zajištění prostor

Vybavení, nasmlouvání techniky 

Vybavení dílen a kanceláří

Zajištění a vyškolení zkušebních komisařů

Získání autorizace

Zkušební provoz

Realizace prvních kurzů a školení



Národní soustava kvalifikací – profesní standardy
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Na tvorbě standardů se podílí soukromé a státní organizace, odborná 

školská zařízení a další neziskové organizace

Kvalifikační standard – nadefinované okruhy znalostí a dovedností uchazeče 

(teoretické a praktické)

Hodnotící standard – rozpracovaný kvalifikační standard do jednotlivých 

otázek pro složení zkoušky

Požadavky na autorizované osoby – požadavky na praxi, vzdělání a 

kvalifikaci v oboru vzdělávání dospělých

Požadavky na technické vybavení a provozní zázemí – autorizovaná osoba 

musí splnit požadavky na výukové prostory a technické vybavení



Získání autorizace 7/2021
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Získané autorizace :

Obsluha motorové pily 41-079-E

Obsluha křovinořezu 41-080-E

Těžař dříví motomanuální 41-090-H

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji 41-091-M
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Organizace u Lesů ČR
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Školící středisko Nižbor



Lesy ČR jsou od roku 2018 rovněž držitelem autorizace k udělování 
certifikátů ECC, což je evropský certifikát pro motorovou pilu (ECC – European
Chainsaw Certificate)

Autorizaci na základě prověrek a přezkoušení udělil podniku Svaz evropských 

profesí v lesnictví a životním prostředí (EFESC European Forestry and 

Environmental Skills Council) – organizace, která vzdělává a certifikuje uchazeče. 

Je garantem jednotného evropského standardu a nároků na práci s motorovou 

pilou. 

Certifikát ECC se skládá ze 4 modulů

M 1 – práce s motorovou pilou, údržba motorové pily a techniky řezu

M 2 – základy zpracování slabého dříví

M 3 – pokročilé techniky těžby stromů (slabé i silné dříví)

M 4 – technika zpracování kalamitního dříví
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Další standardy pro práci s motorovou pilou



Školicí středisko Lesů ČR v Nižboru



Služby poskytujeme ve Školicím 
středisku Nižbor, kde výcvik provádíme 
na nejmodernějších strojích a 
zařízeních. 

Výuka probíhá v učebnách a dílnách 
školicího střediska, na simulátorech, 
trenažérech a v reálném prostředí lesa 
s praktickou částí přípravy.

Pro školené osoby nabízíme možnost 
ubytování v areálu Školicího střediska.
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Trenažér kácení dříví



Personální obsazení střediska

Administrativní pracovník školícího střediska 0,5 úvazku

Specialista odborného výcviku 1

Zkušební komisař 2 

Časová dotace pořádaných kurzů a zkoušek:
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Přípravný 

kurz

Zkouška 

NSK

Ověření 

dovedností dle 

NV 339/2017 

Sb.

Periodické 

přeškolení

Obsluha křovinořezu fond 15 hod. 2 - 4 hod. 2 - 4 hod.

4 - 6 hod.

Obsluha motorové pily - těžba 

do 15 cm
fond 32 hod. 4 - 6 hod. 2 - 4 hod.

Těžba dříví - bez omezení fond 120 hod. 6 - 8 hod. 4 - 6 hod.

Přibližování dříví fond 32 hod. 2 - 4 hod.

Těžba dříví harvestory fond 120 hod. 6 - 8 hod. 4 - 6 hod.



Dále:

Traktor Steyer, terénní vozidlo Ford 

8 x motorová pila, 3 x křovinořez
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Ukázka vybavení

Simulátor napětí - pružení dříví

Výuka v dílně



Od 1.8.2021 do 30.9.2022 jsme připravili na výkon profese:

28 zaměstnanců pro práci s křovinořezem

38 zaměstnanců jako obsluhu motorové pily

12 zaměstnanců pro těžbu dřeva

8 zaměstnanců v přibližování dříví traktorem

126 zaměstnanců jsme přeškolili v periodách určených 
zaměstnavatelem

Komerčně vydané osvědčení:

3 obsluha motorové pily

2 těžba dřeva
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Kolik zaměstnanců jsme již proškolili?



ISKA zahrnuje dvě základní části: Centrální systém (webová aplikace) – slouží 
autorizujícím orgánům (ministerstvům) k evidenci a ke zpracování kvalifikací a 
autorizací v rámci jejich působnosti. 

PC aplikace – určena pro autorizované osoby k evidenci termínů zkoušek a 
generování žádostí souvisejících s autorizacemi, včetně generování tiskových 
výstupů a předávání údajů do/z centrálního systému

+ komunikace v reálném čase

s autorizovaným orgánem

+ multi verze

+ tisk a archivace osvědčení

- multi verze nepřenáší RČ
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ISKA - Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace

https://iskaweb.msmt.cz/Default.aspx


Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové

Školicí středisko Nižbor

DĚKUJEME ZA POZORNOST


