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ochraně ve znění pozdějších předpisů.
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1. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program - doplňkový kurz pro příslušníky HZS ČR a zaměstnance HZS podniků 
k získání nezbytných znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon rozhodčího soutěží 
ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v souladu s pravidly soutěží ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných vozidel.

Doplňkový kurz (dále jen „kurz“) je organizován max. pro 20 účastníků. Jeho průběh stanoví 
organizátor s přihlédnutím k možnostem zajištění teoretické a praktické části. 

2. Cíle vzdělávání
Hlavním cílem je získání  potřebných znalostí  a  dovedností  pro  výkon funkce  rozhodčích 
při zachování  jednotné  metodiky  při  organizování  a  provádění  soutěží  ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných vozidel, posuzování a hodnocení výkonu soutěžního týmu.

3. Kompetence absolventa
Absolvent vzdělávacího programu zná: 

- soutěžní řád a pravidla soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel,
- jednotnou metodiku organizování soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných 

vozidel,
- podmínky  k provádění,  posuzování  a  hodnocení  zásahu  ve  vyproštění  zraněné  osoby 

z havarovaného vozidla.

Absolvent vzdělávacího programu je odborně a metodicky připraven školit a zkoušet studující 
zařazené do vzdělávacího programu pro rozhodčí soutěží ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel.

4. Časová dotace vzdělávacího programu

Blok Počet hodin 
(teorie/praxe)

Zahájení kurzu 1/0

Soutěžní řád, Bojový řád jednotek požární ochrany 1/0

Pravidla soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel 2/0

Hodnotící kritéria provedení zásahu 2/2

Příprava havarovaných vozidel, figurantů a scénářů 1/2

Organizování soutěží 1/0

Poznatky ze soutěží 0/1

Prokázání znalostí pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel

0/3

Celkem 16

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % 
jeho rozsahu.
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5. Podmínky pro zařazení
Příslušník  HZS  ČR  nebo  zaměstnanec  HZS  podniku s minimální  praxí  5  let  v zásahové 
činnosti  jednotek PO a účast  na alespoň dvou soutěžích ve vyprošťování  zraněných osob 
z havarovaných vozidel jako tzv. stínový rozhodčí 1). Tuto skutečnost garantuje přihlašovatel 
na přihlášce do kurzu.

„Uchazeče  pro  zařazení  do  kurzu  je  třeba  posuzovat  individuálně  s  přihlédnutím  k  jeho 
osobnostním vlastnostem a předpokladům pro lektorskou a řídící práci v kolektivu. Posuzuje  
HZS kraje.“

6. Ukončení vzdělávacího programu

6. 1 Závěrečná zkouška

Ukončení  vzdělávacího  programu  se  provádí  formou  praktické  zkoušky,  při  které 
absolvent prokáže znalosti pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných 
vozidel.

6. 2 Doklad o ukončení
Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je potvrzení o absolvování kurzu a průkaz 

rozhodčího  soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel s platností na 
5 let (vzor průkazu uveden v příloze). Potvrzení o absolvování kurzu a průkaz rozhodčího 
vydává  a  eviduje  určené  vzdělávací  zařízení  MV-generálního  ředitelství  HZS  ČR  nebo 
vzdělávací zařízení HZS kraje určené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

7. Materiální zabezpečení studujícího

Vybavení studujícího ochrannými pomůckami zajistí přihlašovatel, který jej do kurzu vyslal.

7. 1 Ochranné pomůcky
- pracovní stejnokroj II pro hasiče
- ochranná kukla pro hasiče
- ochranný oděv pro hasiče
- zásahová obuv pro hasiče
- pracovní polohovací pás
- ochranné rukavice pro hasiče
- přilba pro hasiče. 

7. 2 Vybavení pro účely výuky 

    Studijní  materiály  budou studujícímu na  dobu trvání  kurzu  zapůjčeny ve  vzdělávacím 
zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR.

1 Stínový rozhodčí aktivně posuzuje a hodnotí výkony soutěžících při soutěžích ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel, bez možnosti ovlivnit výsledky.
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    Organizátor kurzu může vyžadovat případně i  další  náležitosti,  které  budou  uvedeny 
v povolání do kurzu.

      
8. Učební osnovy vzdělávacího programu

Vysvětlivky: 
U    =  učebna             A   =  areál          T   =  teorie                     P   =  praxe

MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy vzdělávacího programu:   Rozhodčí soutěží ve vyprošťování 
                                                                   zraněných osob z havarovaných vozidel 

       
                                                                                                                            Počet hodin:    16

Téma 
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

Téma výuky Poznámky

1 1 U T Zahájení kurzu
 Zahájení kurzu 

 Organizační pokyny a denní řád vzdělávacího zařízení

2 1 U T Soutěžní řád, Bojový řád jednotek požární ochrany
- Pokyn GŘ HZS ČR č. 7/2006, z 1. 3. 2006, kterým 

se stanoví  systém sportovních soutěží organizovaných 
v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky 

- Bojový řád jednotek požární ochrany - ML D

 

3 2 U T Pravidla soutěží ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 46/2004, kterým se vydá-
vají pravidla soutěží ve vyprošťování zraněných osob z ha-
varovaných vozidel - organizování a provedení soutěží

4 4 U/A T/P Hodnotící kritéria provedení zásahu
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 46/2004, kterým se vydá-
vají  pravidla  soutěží  ve  vyprošťování  zraněných  osob 
z havarovaných vozidel - provedení zásahu a hodnocení

5 3 U/A T/P Příprava havarovaných vozidel, figurantů a scénářů
Pokyn  GŘ  HZS  ČR  a  NMV  č.  46/2004,  kterým  se 
vydávají pravidla soutěží ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel

- provedení soutěží
- příprava vozidel
- příprava figurantů 
- ustavení vozidel
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6 1 U T Organizování soutěží
- výběr vhodného místa pro konání soutěží
- organizace místa soutěže
- materiálně technické zabezpečení

7 1 A P Poznatky ze soutěží 
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 46/2004, kterým se vydá-
vají  pravidla  soutěží  ve  vyprošťování  zraněných  osob 
z havarovaných vozidel - organizování a provedení soutěží

8 3 A P Prokázání znalostí pravidel soutěží ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných vozidel 
Praktická zkouška

Ukončení kurzu

     Tento vzdělávací program nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.
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Příloha 

Vzor kvalifikačního průkazu rozhodčích 
pro rozhodčí soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

(bez konečné grafické úpravy)

Vnější strana průkazu

 Úřední záznamy:

    Poznámka:  
* Nehodící se škrtněte.

_______________________
(razítko organizace)

Kvalifikační průkaz

ROZHODČÍHO*
ROZHODČÍHO-INSTRUKTORA *

soutěží ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel

    Evidenční číslo:

Vnitřní strana průkazu
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   Příjmení a jméno:

   Datum narození:   

_______________________________

Datum,  razítko  a   podpis
zkušebního orgánu

Prodloužení platnosti

Datum Razítko a podpis
zkušebního orgánu
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