
 

 

         Projektant OPRL 

 

Místo výkonu práce: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Předpokládaný nástup: dle vzájemné dohody 

Obsah pozice:  
Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) doporučují zásady hospodaření v lesích s cílem minimalizace střetu veřejných a vlastnických 
zájmů. 
Jedná se především o kancelářskou práci zaměřenou na tvorbu pracovních postupů a kontrolu jejich uplatnění ve speciálních 
lesnických průzkumech. V určitém rozsahu se počítá i s výjezdem do terénu do lesů v celé ČR. 
Výsledky práce projektanta OPRL nachází uplatnění při výkonu státní správy, činnosti taxačních kanceláří, podporují výuku 
vysokých a středních škol, činnost vědeckých ústavů a jiných institucí. S  odkazem na výsledky terénních průzkumů mají OPRL 
zásadní význam především při oceňování lesa a lesních pozemků, při tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov, při tvorbě 
posudků, vyhlašování kategorizace lesů. 
Znalost zpracování dat pomocí technologie GIS a práce v relační databázi SQL je vhodná a zásadním způsobem podpoří rychlost 
odborného růstu. V neposlední řadě bude výhodou znalost základních statistických operací pomocí SW Statistica.  
   

Nabízíme:  

 Odbornou profesi, která má výlučné postavení v lesnictví, 

 osobní rozvoj a podporu při studiu při zaměstnání zaměřeného na témata šetřená v OPRL, 

 přátelský pracovní kolektiv,  

 možnost ubytování, 

 pružnou pracovní dobu (možnost pracovat v rozmezí 6:00 - 18:00), 

 platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění,  

 dovolenou v délce 5 týdnů, stravenky, a mnoho dalšího. 
 

 Požadujeme:  

 Vzdělání lesnického směru (VŠ, SŠ), zaučení je samozřejmostí, 

 znalost kancelářského balíku OFFICE (Word, Excel, PowerPoint a ACCESS a SW Outlook), 

 přehled o lesním hospodářství a jeho aktuální situaci a problémech, 

 základní orientaci v lesnickém plánování a v problematice lesnických ekosystémových služeb, 

 samostatný přístup k zadaným úkolům,  

 schopnost sebevzdělávání, zájem o odborný růst, 

 řidičský průkaz skupiny B a znalost anglického jazyka – výhodou. 

  
 

V případě zájmu o nabízenou pozici nám zašlete Váš životopis na adresu nabor@uhul.cz. Děkujeme. 

Případné dotazy zodpoví Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. na telefonním čísle: 321 021 301 
 

 

Vámi poskytnuté osobní údaje (kontakty, životopis a další ve výběrovém řízení získané údaje) budou po skončení výběrového 

řízení Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů uchovávány za účelem Vašeho opakovaného oslovení v případě zahájení vhodného 

budoucího výběrového řízení. V případě, že s uchováváním Vašich osobních údajů za účelem oslovení pro budoucí výběrová řízení 

nesouhlasíte, prosím kontaktujte nás na nabor@uhul.cz 
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