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MAN publikoval metodickú pomôcku pre 

záchranárov s informáciami užitočnými pre zásahy i 

výcvik  

Inštruktážny film “Vyslobodzovanie z autobusu”  

Požiarnici poskytujú v prípade dopravnej nehody rýchlu a kvalifikovanú 

pomoc s cieľom vyslobodiť pasažierov rýchlo a bezpečne. Spoločnosť MAN 

podporuje záchranárov tým, že im poskytuje cenné informácie – najnovšie 

ide o film, ktorý ukazuje rôzne postupy pri vyslobodzovaní ľudí z 

havarovaných autobusov a autokarov. Cestovanie autobusom je zatiaľ určite 

najbezpečnejší prostriedok cestnej dopravy. Ale v prípade nehody sú 

potrebné špeciálne znalosti: Ako sa najefektívnejšie dostanete do vozidla, ak 

sú dvere spriečené? Ako možno autobus nadvihnúť a vyslobodiť privalenú 

osobu? 

Pokyny pre vyslobodzovanie postihnutých z nákladného vozidla a autobusu 

boli vytvorené pre výcvik záchranárov. Zostavili ich odborníci z MAN spolu s 

expertmi v oblasti vyslobodzovania pri nehodách z firmy Weber Rescue. 

Metodika je postavená na najčastejších prípadoch, ku ktorým sa volajú 

zásahové zložky. Vyslobodzovanie sa začína úvodným vyhodnotením 

situácie, nasleduje zafixovanie pozície vozidla a vypnutie motora. Film tiež 

vysvetľuje ako sa dajú bezpečne vybrať panely okien či použitie 

hydraulického náčinia. 

Autori inštruktáže pre vyslobodzovanie z autobusov MAN použili dva príklady 

nehôd, pričom pri jednej z nich je autokar prevrátený na bok. Okrem iných 

informácií ponúka prehľad o rôznych technológiách pohonu ako dieselový, 

na zemný plyn (CNG) alebo hybridný.  

Záchranárske metodické pokyny pre vyslobodzovanie z nákladných vozidiel 

a autobusov si možnosť stiahnuť ako film alebo vo forme príručky na portáli 

MAN After Sales Portal: 
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

http://www.asp.mantruckandbus.com/

