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KURZ ŘIDIČSKÝCH DOVEDNOSTÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, 

se zaměřením na RYCHLOU A BEZPEČNOU JÍZDU

pro HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY.

Vážená paní, pane, 

dovolujeme si Vás oslovit následující nabídkou.

Víme, jak náročná je služba v hasičských záchranných sborech, zejména pak ve spojení 
s řízením motorových vozidel. Připravili jsme proto kurz výcviku řidičů SDH, který prohloubí
správné řidičské návyky a dovednosti a je zaměřen zejména na rychlou jízdu s požárními 
vozidly. Tento kurz významnou měrou napomáhá ke snížení nehodovosti. Výcvik je 
zaměřen na precizní ovládání vozidla, krizové řízení automobilní techniky, obsahuje 
rychlostní mód a je vytvořen zejména pro zásahové řidiče. 

V době, kdy mnoho jednotek SDH disponuje moderní a drahou technikou, je 
zkušený řidič o to cennější.

Obsahová náplň tohoto výcviku je sestavena následovně:

Teoretická část: 

- rychlá a bezpečná jízda pro zásahové jednotky

- bezpečná jízda vozidel s právem přednostní jízdy

- vozidla s právem přednostní jízdy a legislativa

- rozbor dopravních nehod vozidel s právem přednostní jízdy

Praktická část:

- trénink manipulace s vozidlem (couvání, otáčení, průjezd zúženým prostorem)

- krizové brždění

- vyhýbání překážce, losí test

- rychlý a bezpečný průjezd zatáčkou

- stabilizace vozidla ve vyšších rychlostech

- únikové manévry

- jízda pod stresem

- jízda a couvání s přívěsem 

Teoretická část může probíhat v sídle zadavatele tak, aby co nejméně narušila provoz a 
rozpis služeb účastníků. Praktická část probíhá na cvičných plochách s vyloučením 
veřejného provozu na letišti v Bochoři u Přerova. Příslušné plochy umožňují výcvik i velkých 
cisternových vozů ve vyšších rychlostech.
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Na přání nabízíme praktickou jízdu v reálném provozu okresního nebo krajského města, kdy 
lektor dává zpětnou vazbu účastníkovi. Tento modul je zaměřen na korekci nesprávných 
návyků a chyb jednotlivých řidičů.

Výcvik všech disciplín se provádí ve vozidlech účastníků. Jen tímto způsobem 
lze získat potřebnou jistotu v ovládání příslušné zásahové techniky (CAS, DA, 
RZA aj.).

V rámci výcviku je možné vyzkoušet simulátor převrácení automobilu. Tento modul obsahuje
nácvik technik nutných pro sebevyproštění z převráceného vozidla a vyproštění spolujezdce 
v bezvědomí. Byl vytvořen zejména pro zásahové jednotky.

Příslušné kurzy lze rozšířit o školení řidičů referentů nebo školení profesní způsobilosti řidičů.

Naši lektoři mají zkušenosti s výcvikem speciálních jednotek u nás i v zahraničí. Provádějí 
školení a výcvik řidičů Celní správy, specializovaných zásahových jednotek; podílí se na 
výcviku řidičů speciálních útvarů PČR, Armády ČR, Vězeňské služby a jednotek Hasičských 
záchranných sborů.

Další informace můžete získat při osobní návštěvě našeho zástupce.

S pozdravem,

Bc. Michal Hajdučko

Středisko výcviku bezpečné jízdy a smyku

Akreditované školicí středisko
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