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PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2020 

 

POZOR, ČTĚTE POZORNĚ, INSTRUKCE KE COVID19!! 
 

 
Název kurzu/doškolení 
 

 
SCI III. BLOK – První pomoc 

 
Místo konání              
kurzu/doškolení 

 
Lezecké centrum Jihlava, Wall street Tendon 
 

 
 Datum konání   
kurzu/doškolení 

 
3. – 4. 10. 2020, sraz 3. 10. v 8:30 
 

  

 
Lektor 

 
Jana Kubalová, mobil 603 759 454,  
jana.kubalova@horosvaz.cz 
 
Martin Honzík, mobil 605 503 720 
martinhonzik@seznam.cz   
 

 
MÍSTO: 
 
Lezecké centrum Jihlava, Wall street Tendon  
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava  
Telefon: 608 823 181, www.lezecke-centrum-jihlava.cz 
 
GPS: 49°24'45.480"N, 15°33'58.195"E (personál stěny bude na místě již od 8:00 hodin) 
 
PROGRAM: 
 
Sobota 3.10.  

 Příjezd do 8:30 (prosím buďte dochvilní), nejpozději v 9:00 zahájíme výuku.  

 Teorie (jak vznikají úrazy na lezeckých stěnách, biomechanika traumat, postup při 
poskytování první pomoci při úrazovém i neúrazovém stavu, jak a kdy volat záchranku)  

 Praxe – zástava život ohrožujícího krvácení, základní rozhodovací postupy a život 
zachraňující výkony, resuscitace, vč. použití AED, prevence hypotermie  

 Předpokládané ukončení výuky cca 18:00 hodin  

 Lezení na umělé stěně  

 
Neděle 4.10. 

 Organizace záchranné akce  

 Management řešení události, kde je více zraněných  

 Řešení modelových situací úrazů i neúrazových stavů na umělé stěně  

 Předpokládané ukončení do 16:00 hodin 
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STRAVA:  
 
Oběd – restaurace poblíž lezeckého centra, v dosahu pěší chůze 5 minut 

Večeře v sobotu v centru Jihlavy dle domluvy (cca 50 minut pěší chůze, do 10 minut vozem)  

Personál stěny nabízí kávu, čaj, případně něco malého k zakousnutí, snídani s sebou  

 
NOCLEH: 
 
Ubytování není vzhledem k epidemii covid-19 možné zajistit (jako dříve) přímo v místě konání 
kurzu v přednáškové místnosti, ubytování si zajistěte po vlastní ose v Jihlavě a okolí. 
 
VYBAVENÍ: 
 

 Standardní vybavení pro lezení na umělé stěně (lezečky, sedák, jistící pomůcky, vhodný je 

poloautomat i kyblík, lano) 

 Vlastní vybavenou lékárnička  

 Tužku, papír na poznámky  

 Karimatky na výcvik 

 

 
OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU: 
 
Vzhledem k úzkému kontaktu mezi účastníky během nácviků a výuky a současné epidemiologické 

situaci je nutné přistoupit ke zvýšeným hygienickým opatřením: 

- Výuka ve vnitřních prostorech – respirátor minimálně FFP2, bez výdechového ventilu, 

venku v užším kontaktu minimálně rouška 

- Nebudeme vyučovat dýchání z úst do úst na modelech. Dýchání budeme nahrazovat 

umělým dýcháním pomocí samorozpínacího vaku (zajistíme) nebo budeme provádět výuku 

resuscitace jako hands only CPR 

- Vybavení lékárničky navíc minim. 10 párů ochranných rukavic – budeme ošetřovat pouze 

v rukavicích (jako v reálné situaci) 

 

Rouška chirurgická – ochrana na cca 3 – 4 hodiny 

Respirátor – ochrana na cca 8 hodin 

 

Bez uvedených pomůcek se není možné kurzu zúčastnit. 

 
Prohlášení 
 
Každý účastník musí vyplnit a podepsat prohlášení o „bezinfekčnosti“, které je přílohou propozic. 
 
Děkujeme za pochopení a respektování opatření v průběhu kurzu z důvodu současně probíhající 
epidemie.  
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Mapa příjezd:  

 

 

 
 
Děkujeme za pochopení a respektování opatření v průběhu kurzu.  
 
 

Těšíme se na vás. Budete-li mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. 
Jana a Martin. 

Příjezd od D1 
směr Jihlava 

Sjezd z okruhu 

Lezecké 
centrum 
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