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Informace ke specializačnímu kurzu Instruktor vyprošťování u dopravních nehod
Vyřizuje: kpt. Mgr. Ondřej Werich, tel.: 950 819 809, e-mail: ondrej.werich@grh.izscr.cz

V návaznosti na nově vydaný pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného
sboru České republiky č. 12/2021 k činnosti jednotek požární ochrany při vyprošťování u
dopravních nehod, dle kterého je umožněno pořádání specializačního kurzu Instruktor
vyprošťování u dopravních nehod (dále jen I-VDN) i v rámci HZS kraje a dalších
organizačních složek HZS ČR (dále jen „HZS kraje“), vám zasíláme bližší informace
k přípravě a pořádání tohoto kurzu. Kurzy I-VDN budou pořádány v souladu s výše
uvedeným pokynem a v souladu s osnovami I-VDN vydanými GŘ HZS ČR č.j. MV-481011/PO-PVP-2021 za následujících podmínek:
-

-

-

hlavním lektorem a garantem kurzu je hlavní instruktor VDN pořádajícího HZS
kraje, který již absolvoval kurz I-VDN,
kurzu se musí zúčastnit nejméně další dva hlavní instruktoři VDN z jiných HZS
krajů, kteří rovněž absolvovali kurz I-VDN,
přizvaní hlavní instruktoři VDN se kurzu I-VDN mohou účastnit jako lektoři
jednotlivých předmětů, minimálně se ale účastní závěrečných zkoušek jako
členové zkušební komise,
kurzu I-VDN se mohou po dohodě s organizátorem účastnit jako frekventanti
i hasiči-instruktoři VDN z jiných HZS krajů,
v rozvrhu kurzu I-VDN (příloha č. 1) je možné upravit návaznost jednotlivých
výukových bloků a upravit obsah učiva do 10 % rozsahu v souladu s osnovami
kurzu I-VDN,
organizátor kurzu si zajistí nezbytné technické vybavení, včetně vraků potřebných
pro výcvik,
lektoři pro jednotlivé výukové bloky jsou vybíráni tak, aby jejich odbornost
a specializace odpovídala danému výukovému tématu,

-

-

-

pro jednotlivé teoretické výukové bloky kurzu I-VDN jsou na portále www.hasicivzdelavani.cz zveřejněny prezentace, které slouží jako podklad pro jednotnou
výuku v rámci všech HZS krajů,
osvědčení o absolvování specializačního kurzu I-VDN vydává pořádající HZS
kraje a má neomezenou platnost,
termíny a místa konání kurzu I-VDN jsou zasílány v dostatečném předstihu na GŘ
HZS ČR na e-mailovou adresu ondrej.werich@grh.izscr.cz,
seznam příslušníků, kteří kurz I-VDN absolvovali je zasílán prostřednictvím
hlavního instruktora pořádajícího HZS kraje na GŘ HZS ČR na e-mailovou adresu
ondrej.werich@grh.izscr.cz,
kurz I-VDN se vzhledem k rozdílné náplni a novým poznatkům v oblasti
vyprošťování doporučuje absolvovat i příslušníkům vykonávajícím funkci hasičinstruktor VDN, kteří již absolvovali kurz Vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel.

Členové pracovní skupiny „vyprošťování“ se mohou jednotlivých kurzů I-VDN
účastnit jako dozorový orgán pro jednotnost a kvalitu výuky v kurzu.

brig. gen. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR
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