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ASOCIACE VELITELŮ JSDH a ALPIN INDUSTRYs.r.o. 
pořádají: 

 

KURZ: Lezecké techniky a  
výškové práce třída I + II  

Jednodenní kurz třída I  
a navazující 

dvojdenní kurz třída II 
č.k.: AI 2021-04 

 

Termín:  8.-10.10.2021 
Místo:  Kladno 
Určení:  Pro členy JPO a bezpečnostních složek 

Přednostně pro členy AV JSDH 
Kapacita:  30 osob 
Cena:  1694 Kč /osoba/kurz třída I – polygon Kladno 
 3872 Kč /osoba/kurz třída II – polygon Kladno 

Ubytování:   bude zajištěno nedaleko polygonu za přátelské ceny v      
           hotelu:  http://www.sporthotelhostivice.cz/ 
 
Propozice: Samostatný dokument v příloze 

 
Podmínky účasti: Člen JPO, bezpečnostních nebo ozbrojených složek ČR s platnou zdravotní 
způsobilostí. 
 
Ostatní informace: Nutné vybavení pro kurz Třídy II je uvedeno v příloze. 
Výcvik je součást pravidelné odborné přípravy členů JPO a o účasti na kurzu bude vystaveno 
potvrzení, včetně jeho obsahu a počtu hodin. Kurz vždy vede osoba oprávněná organizovat 
výcvik JPO (velitel JPO s platným osvědčením nebo příslušník HZS). 
 
Vyplněné a podepsané přihlášky zasílat do 25.9.2021 na: prihlasky.avjsdh@gmail.com 
Do předmětu uveďte: Kurz AI 2021-04 
 
 

http://www.sporthotelhostivice.cz/
mailto:prihlasky.avjsdh@gmail.com


 

 
ASOCIACE VELITELŮ JSDH 

 

                                                                          

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ 
Název: „Kurz AI 2021-04“ 
Vysílací organizace JPO: ________________________________________________________ 
IČO:    ________________________________________________________ 
Adresa:   ________________________________________________________ 
Zástupce vysílající organizace:________________________________________________________ 
Člen AV JSDH:   ANO / NE 

 
Podmínky účasti: Všichni účastníci výcviku musí být členy JPO, bezpečnostních či ozbrojených 
složek, fyzicky a zdravotně způsobilí (platné zdravotní prohlídky) a za jejich zdravotní stav 
zodpovídá vysílající organizace. Výcviku se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese v 
případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. Veškeré vybavení, OOPP atd. musí 
odpovídat předmětu kurzu a musí splňovat platné předpisy pro JPO. Více v propozicích. 
 
Prohlášení účastníka: Účastník svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že si je vědom všech 
rizik, které tento výcvik obnáší a do výcviku vstupuji dobrovolně, na vlastní nebezpečí a bez 
nároku na odškodnění jak od organizátora výcviku, tak i od vlastníka budovy, v níž výcvik 
proběhne. Vzhledem k tomu je srozuměn s tím, že v případě jakýchkoli škod na jeho zdraví 
nenese odpovědnost za tyto škody ani organizátor výcviku, ani vlastník budovy, ve které se 
výcvik koná. Účastník čestně prohlašuje, a svým podpisem stvrzuje, že splňuje veškeré 
podmínky účasti v kurzu. 
 
Vysílající organizace: 
Je organizace zřizující JPO, nebo nadřízený funkcionář či nadřízený velitel bezpečnostní či 
ozbrojené složky, mající tuto pravomoc. 
Souhlasí s vysláním členů JPO na tento kurz a považuje tuto činnost za pravidelnou 
odbornou přípravu členu JPO a činnost člena JPO v organizačním řízení. 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby vysílací organizace: 
Dne:  
 
 
 

 Jméno a příjmení 
účastníka 

Datum 
narození 

Kategorie I 
(Ano/Ne) 

Kategorie 
II 

(Ano/Ne) 

 Ubytování 
(ano/Ne) 

Podpis 
 

1       

2       

3       

4       
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Další upřesňující informace: 
 
1. Jednodenní školení Třída 1  
Rozsah školení: 
Teoretická část: 
Legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související 
předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, 
vybavení lékárniček) 
 
Teoretická zkouška: test o rozsahu 20 otázek 
 
Praktická část: 
1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná 
páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na střechách, na konstrukcích, na 
vyvýšených plochách, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění nářadí při práci nad 
volnou hloubkou, základní techniky při vyvazování lan, základní techniky pro vytahování a 
spouštění břemen, pohyb po žebříku, lešenářské kostce a na lešení, zajištění permanentními 
zachycovacými systémy 
 
2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, 
zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení 
praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci 
BOZP 
 
rozsah školení: 7 hodin (1 den) 
 
výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta 
(osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení) 
 
platnost certifikátu: 12 měsíců 
 
Cena školení v rámci otevřeného termínu: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč včetně DPH). 
 
Navazující školení Třída II na další straně. 
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2. Dvoudenní školení Třída 2  
Rozsah školení: 
Školení pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v 
lanovém přístupu za pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. Školení Třídy 2 
mohou absolvovat pouze lezci, kteří již absolvovali Třídu 1. teoretická část: 
 
Legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související 
předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS). 
 
Teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek 
 
Praktická část: 
1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti, zajištění při 
pohybu na hranách střech a vyvýšených ploch, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění 
při práci ve visu, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vykotvení 
a rozkotvení lan, základní uzly, výstup a sestup po laně, přestup z lana na lano, slanění přes uzel, 
překonání ochrany lana, překonání hrany, deviace, traverzy, základní kladkostroje, základní 
techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, ochrana OOPP proti poškození 
na hranách 
 
2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, 
zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana 
z visu spuštěním, záchrana z visu vlastním OOPP, záchrana z visu s OOPP postiženého 
praktická zkouška:dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
s sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, 
doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení) 
 
místo školení: POLYGON Kladno 
 
Rozsah školení Třídy 2: 15 hodin (2 dny) 
Výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta 
(osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení) 
Platnost certifikátu: 12 měsíců 
 
Místo školení: 
https://www.singingrock-polygon.cz/vycvikove-stredisko-kladno1 
Cena školení v rámci otevřeného termínu: 3200,- Kč bez DPH (3872,- Kč včetně DPH) 


