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KURZ PRVNÍ POMOCI PRO INSTRUKTORY ČHS 
 

(lezení na umělé stěně) 
 

Jihlava 
24.3. – 25.3. 2018 

 

- PODROBNÉ INFORMACE - 

 
Od kdy do kdy: 

 
 Začátek kurzu              - sobota      24. 3. 2018             v 9:00 !!!  
 Konec kurzu               - neděle       25. 3. 2018   cca v 16:00 
 
 

Zaměření kurzu: 
 

 Poskytování první pomoci a záchrana v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí 
s důrazem na problematiku lezení na umělých stěnách. 
 

Jak kurz probíhá: 
 
 Bloky nezbytné teorie jsou realizované formou přednášek promítaných v „Power 

Pointových“ prezentacích a pomocí jednoduchých schémat na flipchartu. 
 To co teoreticky probereme, to ihned prakticky nacvičíme (na modelech, na 

figurantech, na sobě vzájemně). 
 Praktický výcvik probíhá v menších skupinkách – důraz je kladen na individuální 

přístup – všichni si musí vyzkoušet všechno. 
 Po teoretickém výkladu a praktickém nácviku pod odborným dohledem začínají 

frekventanti samostatně řešit „reálné“ - námi sehrané nehody a jiné neodkladné 
stavy. Nejprve jednoduché, nekomplikované a s postupem času čím dál tím 
složitější a náročnější. 

 
Co s sebou: 
 

 Oblečení, které se může zašpinit -  na ven, na stěnu i do místnosti. Počítat s tím, že 
se budeme se hodně válet po zemi. 

 Obuv - na ven i na stěnu.  
 Přezutí do chalupy. 
 Karimatku - lépe klasickou pěnovou. 
 Spacák. 
 Psací potřeby.. 
 Osobní lékárničku – NEZAPOMENOUT!!! + mějte dostatečný počet rukavic 

(nesterilní na ošetřování). 
 Lano - délka 30 m (stačí jedno do dvojice). 
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 Další komplet lezecký matroš na stěnu – moc nepolezeme, ale budeme si 
ukazovat, jak lezecký materiál využít při první pomoci a při záchraně. 

 Helmu. 
 Nůž. 
 Jídlo a pití. 
 Další dle vlastního uvážení. 

 

 
Před kurzem doporučujeme prostudovat tyto materiály: 
 
 
http://www.horosvaz.cz/doporuceni-informace/metodika-doporuceni/ 
 
Místo konání kurzu + ubytování + stravování: 
 

 Lezecké centrum Jihlava - http://www.lezecke-centrum-jihlava.cz/ 
 Ubytování možno zajistit v místě kurzu. 
 Kontakt : Katka Remsová   776 082 464 

 

 
 Strava nezajištěna 

 
Vedoucí kurzu: 
 

 MUDr. Jana KUBALOVÁ 

 

 
 

Kontakt - informace ohledně kurzu: 
 

 Jana Kubalová 
 tel. č.: 603 759 454 nebo e-mail: kubalova.jana@zzsjmk.cz 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

 
PRO UZNÁNÍ ABSOLVOVÁNÍ TOHOTO KURZU JE NUTNÁ 100 % ÚČAST  

PO CELOU DOBU KURZU. 
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