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SEMINÁŘE VYPROŠŤOVÁNÍ
obecná nabídka

NEJNOVĚJŠÍ SVĚTOVÉ TRENDY
VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB
Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL
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NABÍDKA SEMINÁŘŮ
Cílem seminářů je připravit účastníky na realizaci záchranných prací souvisejících s přístupem k
osobám zraněným při dopravních nehodách.
Témata workshopů jsou rozdílná s ohledem na složitost a druh nehody. Proto témata seminářů
rozdělujeme na osobní automobily, moderní konstrukce vozidel, kamiony, břemena, autobusy a
ostatní.
Forma školení
Teoretické lekce a praktická cvičení probíhají pod dohledem instruktorů s použitím hydraulických a
akumulátorových vyprošťovacích nástrojů, akumulátorového a ručního nářadí a patřičného
příslušenství. Všechna školení probíhají co nejreálněji podle scénářů skutečných událostí. Semináře
jsou prováděny na základě proaktivní účasti a podnětů účastníků, kteří se sami zapojují do řešení
daného scénáře. Semináře mají formu workshopů, během nichž instruktor nejen představí nové
techniky, ale také přijímá podněty navržené účastníky. Proto je v průběhu výuky odzkoušení si
vlastních návrhů řešení úkolů pod dohledem a kontrolou instruktora.
Organizační informace
Workshopy si mohou objednat nejrůznější subjekty a instituce. Další možností účasti je účast na
školení pořádaném rescueDAYS cz, o kterém informujeme na webu rescuedayscz.cz a na
https://www.facebook.com/rescuedayscz.
Všechny semináře jsou jednodenní a trvají 8 hodin. Tematický rozsah může být rovněž určen
individuálním požadavkem pořadatele.
• Podrobný popis seminářů je k dispozici na webu rescuedayscz.cz.
• Účastnický poplatek za jednu osobu na semináři OSOBNÍ VOZIDLA a MODERNÍ KONSTRUKCE
VOZIDEL činí 1.440 Kč, na ostatních typech seminářů to je 1.920 Kč.
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na seminář stanovovány
individuálně.
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NABÍDKA SEMINÁŘŮ
OSOBNÍ AUTOMOBILY – Tento seminář je věnován specifičnosti činností v nejobvyklejších
situacích (auto na kolech, na boku a auto na střeše). Jedná se o scénáře událostí, se kterými se
lze setkat během skutečných záchranných prací. Kromě stabilizace, konstrukce a technologie
výroby vozidla se záchranáři učí a zlepšují dovednosti v otevírání a přístupu k zraněným
osobám v těchto vozidlech.

MODERNÍ KONSTRUKCE VOIDEL – Tyto workshopy mají za cíl seznámit účastníky s konstrukcí
moderních vozidel. Tématem tohoto semináře jsou moderní materiály, konstrukce vozidel a
bezpečnostní systémy, se kterými se lze setkat při záchranných operacích. Účastníci tohoto
semináře se seznámí s metodami a prostředky pro správnou identifikaci těchto vozidel.

KAMIONY (nákladní automobily) – Během toho semináře mají záchranáři možnost seznámit
se s konstrukcí a stavbou nákladních vozidel. Získané znalosti se promítají do efektivní
implementace postupů, které jsou primárně zaměřeny na vytvoření přístupu k lidem v kabině
nákladního vozidla.
V průběhu kurzu se probírá konstrukce těchto vozidel a o tom, jak postupovat v případě
potřeby je zvednout.

BŘEMENA (velké a těžké předměty) – Seminář věnovaný problematice obtížných situací a
nestandardních předmětů. Neforemná břemena nepravidelných tvarů s těžko určitelným
těžištěm jsou protivníkem záchranářů účastnících se těchto workshopů. Právě zde může
záchranář čelit nepředvídatelným objektům, které při zásahu představují velkou výzvu pro
záchranáře.

AUTOBUSY – Workshopy zaměřené na téma autobusů jsou v mnoha ohledech jedinečné.
Jelikož se tyto typy vozidel liší z hlediska stavby a speciální konstrukce ve vztahu k jiným
vozidlům, semináře s těmito zařízeními dávají účastníkům příležitost naučit se základním
způsobům provádění bezpečných a účinných postupů při záchraně při nehodách těchto
dopravních prostředků. Metody přístupu ke zraněným a evakuační techniky jsou specifické,
poplatné jedinečnosti autobusů.
OSTATNÍ – Jedná se o tematický blok, do kterého jsou implementovány všechny scénáře, o
které má skupina účastníků zájem. Liší se v závislosti na terénních podmínkách, specifičnosti
objektů nebo vlastnostech chráněného území. V případě těchto seminářů naši instruktoři
umožňují, aby účastníci byli omezeni pouze svou představivostí a že skutečné scénáře pro tato
cvičení píše sám život.

