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SEMINÁŘE VYPROŠŤOVÁNÍ
podrobná nabídka

NEJNOVĚJŠÍ SVĚTOVÉ TRENDY
VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB
Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL
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Seminář OSOBNÍ VOZIDLA
Téma semináře

Náplní semináře jsou nehody osobních automobilů. Během kurzu se
účastníci seznámí s konstrukcemi vozidel, bezpečnostními systémy i
moderními materiály a konstrukčními řešeními. Kromě záchranných technik
mají účastníci kontakt s prvky organizace činností k zajištění bezpečnosti.

Místo a organizace

• Místo si stanovuje zájemce.
• Pokud pořádá tento seminář rescueDAYS cz pro jednotlivé zájemce, v rámci
pořádání takové akce určuje také místo konání (informace budou zveřejněny
na facebook.com/rescuedayscz).

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 12 osob (min. 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.
• Počet instruktorů je úměrný počtu zúčastněných skupin.

Forma semináře

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 realisticky na základě 3 scénářů skutečných událostí (auto
na kolech, na střeše a auto na boku).
Semináře mají formu workshopů, během nichž instruktor představí nejen
nové techniky, ale také s účastníky odzkouší řešení navržená účastníky.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• 1.440 Kč/účastník
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na
seminář stanovovány individuálně.
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Seminář MODERNÍ KONSTRUKCE VOZIDEL
Téma semináře

Seminář je věnovaný moderním osobním automobilům, během kterého jsou
diskutovány nejnovější technologie používané ve vozidlech. Zvláštní důraz je
kladen na správnou identifikaci konstrukcí vozidla a provoz bezpečnostních
systémů ve vztahu ke známým záchranným technikám. Výcvik se zaměřuje i
na různé typy pohonu vozidel (elektromobily, hybridy, LPG, CNG).

Místo a organizace

• Místo určené organizátorem.
• Pokud pořádá tento seminář rescueDAYS cz pro jednotlivé zájemce, v rámci
pořádání takové akce určuje také místo konání (informace budou zveřejněny
na facebook.com/rescuedayscz).

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 12 osob (min. 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.
• Počet instruktorů je úměrný počtu zúčastněných skupin.

Forma semináře

Výuka probíhá pod dohledem instruktorů WEBER RESCUE Systems. Má
formu přednášek a praktických cvičení založených na moderních vozidlech.
Celý seminář je poznávací a probíhá na nových předváděcích vozech. V
průběhu kurzu účastníci používají Crash Recovery System a další dostupné
zdroje pro získání užitečných informací.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• 1.440 Kč/účastník
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na
seminář stanovovány individuálně.
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Seminář KAMIONY
Téma semináře

Seminář je věnovaný nákladním vozidlům. Během kurzu se účastníci
seznámí s konstrukcemi vozidel, bezpečnostními systémy i moderními
materiály a konstrukčními řešeními. Účastníci mají kromě záchranných
technik souvisejících s prořezáváním konstrukce, kontakt i se zvedáním dílů
podvozku nákladních vozidel a jejich návěsů a přívěsů.

Místo a organizace

• Místo určené organizátorem.
• Pokud pořádá tento seminář rescueDAYS cz pro jednotlivé zájemce, v rámci
pořádání takové akce určuje také místo konání (informace budou zveřejněny
na facebook.com/rescuedayscz).

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 10 osob (min. 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.
• Počet instruktorů je přiměřený počtu zúčastněných skupin.

Forma semináře

Teoretické část a praktická cvičení probíhají pod dohledem instruktorů
WEBER RESCUE Systems s použitím hydraulických a akumulátorových
vyprošťovacích nástrojů, akumulátorového a ručního nářadí a patřičného
příslušenství. Všechna školení se provádějí realisticky na základě scénářů
skutečných událostí.
Semináře mají formu workshopů, během nichž instruktor představí nejen
nové techniky, ale také ověří řešení navržená účastníky.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• 1.920 Kč/účastník
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na
seminář stanovovány individuálně.
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Seminář BŘEMENA
Téma semináře

Seminář zaměřený na břemena (velké a těžké předměty s obtížně určitelným
těžištěm). Během kurzu se účastníci naučí záchranné techniky a metody
přístupu k zraněným osobám zvedáním předmětů, kde se používají
pneumatické a hydraulické záchranné soupravy. Kromě zvedání obsahuje
seminář prvky konstrukce břemen a stabilizace jejich hmotnosti.

Místo a organizace

• Místo určené organizátorem.
• Pokud pořádá tento seminář rescueDAYS cz pro jednotlivé zájemce, v rámci
pořádání takové akce určuje také místo konání (informace budou zveřejněny
na facebook.com/rescuedayscz).

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 10 osob (min. 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.
• Počet instruktorů je úměrný počtu zúčastněných skupin.

Forma semináře

Teoretická část a praktická cvičení probíhají pod dohledem instruktorů
WEBER RESCUE Systems. Seminář začíná teoretickým úvodem, po kterém
účastníci zahájí realizaci připravených scénářů. Typ zvedaných břemen je
určen pokaždé před zahájením semináře.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• 1.920 Kč/účastník
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na
seminář stanovovány individuálně.
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Seminář AUTOBUSY
Téma semináře

Seminář věnovaný konstrukci autobusů. Během semináře se účastníci
seznámí s možnostmi rozpoznání struktury jednotlivých částí autobusu a
výběru vhodných technik zaměřených na vyproštění zraněných osob a
přístup do vnitřku autobusu. Semináře také zahrnují prvky stabilizace,
zvedání a podložení autobusu. Během semináře je také implementován
scénář zvedání autobusu několika způsoby, aby se zraněný osvobodil zpod
jeho kola nebo podlahy.

Místo a organizace

• Místo určené organizátorem.
• Pokud pořádá tento seminář rescueDAYS cz pro jednotlivé zájemce, v rámci
pořádání takové akce určuje také místo konání (informace budou zveřejněny
na facebook.com/rescuedayscz).

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 10 osob (minimálně 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.
• Max. 2 skupiny cvičící na jednom zařízení.

Forma semináře

Teoretické kurzy a praktická cvičení probíhají pod dohledem instruktorů
WEBER RESCUE Systems . Po teoretickém úvodu účastníci pokračují v
několika záchranných scénářích, které zahrnují vytvoření nouzových otvorů,
zvětšení vstupních otvorů a ohýbání konstrukčních prvků.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• 1.920 Kč/účastník
• V případě organizace semináře pro konkrétní účastníky jsou náklady na
seminář stanovovány individuálně.
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„OSTATNÍ” semináře
Téma semináře

Zde je tematický rozsah ponechán pouze na představivosti a požadavcích
zájemců.
S radostí vám pomůžeme realizovat všechny scénáře činností kombinujících
jakékoli prvky záchrany, samozřejmě v mezích bezpečnosti účastníků.

Místo a organizace

• Místo určené organizátorem.

Cílová skupina

• JSDH
• HZS ČR
• HZSP

Počet účastníků
ve skupině

• Max. 10 osob (minimálně 8 osob). Skupinu vede 1 instruktor.

Forma semináře

Vyžaduje individuální diskusi. Na základě společných ujednání připravíme
vhodné scénáře a naplánujeme simulaci tak, abychom během semináře
dosáhli co největších cílů. Pro realizaci seminářů máme vlastní vybavení,
které nám umožňuje realizovat téměř všechny scénáře.

Čas trvání

8 hodin – v jednodenním cyklu

Náklady na účast

• Cena je kalkulována individuálně.

