
Náplň činnosti terénních pracovníků 

– regulace invazních rostlin 

 

Smluvní vztah: Dohoda o pracovní činnosti 

Doba trvání dohody: od ledna 2023 – do března 2024 

Rozsah práce: do 1000 hodin/rok 

Odměna za práci: 180-200 Kč/hod 

Místo výkonu práce: území NP Podyjí a jeho ochranné pásmo 

 

Pracovní náplň: 

- Práce spojené s přípravou zájmových lokalit 

- Likvidace invazních druhů  

- Provedení opravných zásahů 

- Evidence použitých metod a způsobů likvidace 

- Mapování zájmových druhů 

- Pořizování fotodokumentace 

- Ostatní související práce 

 

Přehled pracovních výkonů: 

- Práce s křovinořezem: příprava zájmových lokalit, odstranění suché biomasy po ošetření 

- Práce s motorovou pilou: příprava zájmových lokalit, odstranění dřevin odumřelých po injektáži, 

vyvětvování. 

- Injektáž herbicidu technikou navrtávání kmene: práce s vrtačkou, střičkou, příp. veterinárním 

automatem. 

- Aplikace herbicidu na list: práce se zádovým postřikovačem, příp. s ručním postřikovačem. 

- Aplikace herbicidu nátěrem: zpravidla po částečném oloupání kmínku pomocí mačety. 

- Aplikace herbicidu na řeznou plochu: po předchozím pokácení dřeviny. 

- Práce s ručními nástroji: zahradní nůžky, mačeta, ruční pilka, hrábě aj. 

- Práce s mobilním telefonem: použití mapových a GISových aplikací, nálezové databáze, 

pořizování fotek 

 

Popis práce podrobně: 

Práce bude zahrnovat systematickou likvidaci vybraných invazních druhů na předem určených 

lokalitách. V zimě a předjaří proběhnou přípravné práce – seznámení se zájmovými lokalitami, jejich 

zpřístupnění dle aktuální situace. V rámci možností proběhne také domapování zájmových druhů. 

Pracovník se naučí ovládat potřebné aplikace v mobilním telefonu. 

Ve vegetační sezóně začne realizace vlastních opatření spojených s likvidací invazních druhů. 

Bude se postupovat podle fenologie jednotlivých druhů dle průběžně upřesňovaného 

harmonogramu. Zpravidla půjde o chemické ošetření postřikem listové plochy a injektáž herbicidu 

do kmene dřevin. V některých případech bude nutné sečení lokalit křovinořezem v předstihu anebo 

v návaznosti na chemické ošetření. U dřevin může přicházet v úvahu také jejich výřez/kácení, příp. 

spojený s nátěrem herbicidu na pařez, zpracování vývratů a vyvětvování. 

Určené zásahy budou evidovány do mobilní aplikace do připraveného formuláře (použitý 

nástroj/prostředek, datum zásahu, doba ošetření apod.). Zásahy budou dokumentovány 

fotografiemi. 

 



V rámci projektu budou dvě hlavní zájmové oblasti, na kterých bude pracovat obvykle 1 

pracovník, při určitých zásazích bude práce ve dvojici (např. injektáže dřevin, složitější zásahy apod.): 

(1) Údolní louky mezi Podmolím a Vranovem (cílové druhy: zlatobýl, křídlatka, jasan 

pensylvánský, trnovník akát). 

(2) Komplex bezlesí a světlých lesů v okolí Havraníků a Hnanic (cílové druhy: trnovník akát, 

dub červený, javor jasanolistý, kustovnice cizí). 

 

Předpoklady pro práci: 

- Trestní bezúhonnost. 

- Řidičský průkaz a vlastní automobil (budou poskytovány náhrady za provoz vozidla). 

- Zkušenost s aplikací přípravků na ochranu rostlin (Osvědčení o odborné způsobilosti pro 

nakládání s přípravky na ochranu rostlin, schopnost obsluhy ručního a zádového postřikovače) 

- Zkušenost práce s motorovými stroji (Osvědčení pro používání motorové pily a křovinořezu 

- Schopnost orientace a samostatné práce v obtížném terénu (buřeň, hmyz, terénní překážky) 

- Schopnost ovládání chytrého telefonu – bude sloužit k evidenci vykonané práce a použitých 

metod 

- Znalost území NP Podyjí výhodou. 

- Zodpovědný přístup a pečlivost. 

Termín pro zaslání přihlášky a její obsah: do 14. 12. 2022, 13:00, přihláška musí obsahovat motivační 

dopis, přehled dosavadní praxe, výpis z rejstříku trestů starý nejdéle 3 měsíce, osvědčení o odborné 

způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, osvědčení pro používání motorové pily a 

křovinořezu. 

Požadované materiály zašlete písemně na adresu Správy NP Podyjí nebo elektronicky na mail 

robert.stejskal@nppodyji.cz. 

 

Výběr pracovníků bude proveden na základě zaslaných materiálů, příp. ústního pohovoru. 

mailto:robert.stejskal@nppodyji.cz

