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ODBORNÁ ŠKOLENÍ
Jako registrované školící středisko u Ministerstva Průmyslu
a Obchodu zajišťujeme odborné kurzy a školení obsluh:

MOŽNOST ŠKOLENÍ U VÁS

PAVERO – školící středisko, Bystřice nad Pernštejnem

• STROJNÍKŮ
 na všechny stavební a zemní stroje

• JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

• VYSOKOZDVIŽNÝCH
 A MANIPULAČNÍCH
 MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

• MOTOROVÝCH PIL A KŘOVINOŘEZŮ

• ZDVIHACÍCH PLOŠIN

• BEZPEČNOSTI PRÁCE - BOZP
tel.: 605 952 945



Veškerá námi prováděná školení, kurzy, prohlídky a revize strojů jsou vedené podle platných 
zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a norem.

Kurzy a školení probíhají převážně v přesně určených termínech v naší učebně v Bystřici nad Pernštejnem.
Dle dohody a v rámci našich možností se dají přizpůsobit termíny a místo konání dle Vašich požadavků.

ŠKOLENÍ (zaškolení) – obsah, délku a četnost školení (základních i opakovacích) určuje zaměstnavatel. Po jeho 
skončení získá pouze zápis s osnovou o provedeném školení – dle zákoníku práce 262/2006.

ODBORNÝ KURZ – délka kurzu (24–60 h podle skupin a kategorií) je stanovena metodikou výcviku obsluh strojů.
Absolvent kurzu po jeho skončení a složení odborné zkoušky získá průkaz obsluhy.

Ceny jednotlivých kurzů a školení Vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Základní přehled skupin a kategorií strojů, které školíme:

Stavební stroje rýpadla nakladače dozery válce grejdry dempry ostatní stroje

Jeřáby
O/ zdvihadla
a kladkostroje 
do 10 tun

A/ mostové 
a portálové

B/ sloupové 
a věžové

D/ autojeřáby N/ nakládací              
(připevněné 
na vozidle)

S/ manipulátory 
a jeřábová 
příslušenství 
ostatních strojů

C, E, F/ kolejové, 
plovoucí, lanové,

Manipulační 
a vysokozdvižné 
vozíky

A/ plošinové 
ruční

B/ plošinové 
pákové

C/ plošinové 
volantové

D/ vysokozdvižné 
ruční

E/ vysokozdvižné 
pákové

G/ vysokozdvižné 
s plošinou

W1 – W2/  
vysokozdvižné 
motorové, 
volantové

Plošiny – pojízdné A/ nůžkové A/ sloupcové B/ teleskopické B/ kloubové B/ automobilové B/ přípojné B/ speciální

Malá zahradní, 
lesní a komunální 
mechanizace

pily 
a křovinořezy

Štípače, 
štěpkovače, 
navijáky

přípojné a 
samochodné 
mulčovače

sekačky a žací 
traktory

čistící a uklízení 
stroje

elektrocentrály 
a vodní čerpadla

komunální 
traktory 
a malotraktory

Vazači
A/ vázání všemi způsoby a prostředky
– řídí manipulaci s nimi, i na jiných pracovištích

B/ pracuje pouze na jednom pracovišti
– musí dodržovat přesný technologický postup


