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DIAGNOSTIK ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky, Úsek diagnostiky elektrotechniky 

Specializované středisko Diagnostiky pevných trakčních zařízení Bohumín 

 

Pracoviště 

Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 

Termín 

nástup možný ihned 

Kontakt 

Ing. Stanislav Žurek 

mobil: 724 450 215, e-mail: zurek@spravazeleznic.cz 

Požadované vzdělání 

VŠ, SŠ vzdělání (maturita nebo výuční list), obor 

elektrotechnika podmínkou 

Požadovaná praxe 

vhodné i pro absolventy 

Kvalifikační předpoklady 

— zdravotní způsobilost – vstup do provozované dopravní 

cesty bude obsahem vstupní pracovnělékařské 

prohlídky 

— trestní bezúhonnost 

— elektrotechnická kvalifikace dle Vyhlášky č. 50/1978 

Sb. a Vyhlášky č. 100/1995 Sb. výhodou (lze získat i 

po nástupu) 

— základní orientace v drážní legislativě, technické 

dokumentaci a elektrotechnických normách výhodou 

— znalost práce na PC výhodou 

— řidičské oprávnění skupiny "B" výhodou 

 

 

Požadovaný profil 

— samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost 

— analytické myšlení 

— komunikativnost (schopnost práce v kolektivu) 

— časová flexibilita (služební cesty i vícedenní) 

— ochota a schopnost se dále odborně vzdělávat a učit se 

novým věcem, zájem o obor  

— aktivní přístup k řešení operativních úkolů 

Pracovní náplň 

— aktivní účast na diagnostice trakčního vedení (jako 

člen osádky při měření parametrů TV měřicím vozem)  

— v rámci cyklických měření na tratích Správy železnic, 

státní organizace a při provádění 

technickobezpečnostních zkoušek dle objednávek 

externích zadavatelů 

— vyhodnocování naměřených dat z měřicích jízd 

— drobné opravy HW a úpravy SW na měřicím voze 

— spoluúčast na realizaci investičního záměru stavby 

nové měřicí jednotky 

— pravidelné pracovní cesty po celé ČR, výjimečně i v 

zahraničí (Slovensko, Maďarsko) 

— ranní 7,5 hod směny, bez víkendů 

Nabízíme 

— zázemí moderní, stabilní a perspektivní společnosti 

— pružná pracovní doba 37,5 hod/týden 

— 6 týdnů dovolené 

— možnost kariérního růstu 

— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné 

příslušníky 

— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity (FKSP) 

— příspěvek na stravování (stravenkový paušál nebo 

eStravenka) 

— volnočasovou kartu MultiSport 

— po roce příspěvek na penzijní spoření aj. 

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE? 

— patříme mezi největší zaměstnavatele v ČR 

— od roku 2003 plníme funkci provozovatele a vlastníka 

železniční dopravní cesty v ČR 

— zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, 

opravy, diagnostiku, rozvoj a modernizaci drážní 

infrastruktury 

— více informací na https://www.spravazeleznic.cz/ctd  
 

mailto:zurek@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/ctd

