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* Kurzy probíhají dle aktuálně platných metodik International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR ) a dle platných metodik Committee for Tactical
Emergency Casualty Care ( C-TECC). Kurz  je garantován instruktory registrovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, dle zákona 96/2004 Sb., s kvalifikací 

diplomovaný zdravotnický záchranář a společností akreditovanou MŠMT ČR



• Nabízíme školení a poradenství v oblasti 
výuky první pomoci.

• Jsme firma, která se zabývá problematikou 
první pomoci, bezpečnosti a taktikou 
zvládání krizových a mimořádných situací.

• Naučíme Vás správně poskytnout první 
pomoc v život ohrožujících stavech. Naučíme 
Vás chování v nebezpečných situacích. 
Naučíme Vás, jak nebezpečným situacím 
předcházet.

• Naši lektoři jsou profesionální záchranáři a 
pracovníci dalších složek Integrovaného 
záchranného systému. Máme bohaté a 
dlouhodobé zkušenosti z reálných situací v 
terénu a ty předáváme velice zajímavou a 
progresivní formou tak, aby informace byly 
využitelné v krizových situacích, se kterými 
se v životě můžete setkat.

• Výuka teorie i praxe je nastavena na míru a 
charakter zákazníka a důraz je kladen na 
reálnost praktických modelových situací. K 
tomu nám pomáhá moderní prezentační 
technika, videa a zvukové záznamy z reálných 
situací. Disponujeme sofistikovanými 
simulacemi k nácviku první pomoci a 
realistickými resuscitačními modely.

• Našimi zákazníky jsou firmy, státní instituce a 
složky Integrovaného záchranného systému. 
Školíme je, cvičíme je a můžete mezi ně 
patřit i VY !

Jsme profesionální záchranáři a víme, 
jak na to.  

Naše postupy fungují. Nezahltíme Vás 
zbytečnostmi.

Naučíme Vás bezpečnému a efektivnímu 
poskytování první pomoci.

Naučíme Vás zvládat ty nejhorší stavy, kde se 
bez Vaší předchozí pomoci profesionálové 

neobejdou.

Naučíme Vás bezpečně zachránit život v 
krizových situacích.

Zbavíme Vás mýtů o první pomoci.

S námi si první pomoc prožijete!

Využijte jedinečné možnosti nechat se proškolit 
profesionálními záchranáři. 
Školení je vedeno nevšední formou a je zaměřeno 
na bezpečnost poskytování první pomoci a 
samotnou první pomoc v těch nejzávažnějších 
stavech, které vás mohou potkat  nejen v 
profesním prostředí, ale i v běžném životě.

Učte se s námi, aby jiní mohli žít!



PRVNÍ 
POMOC 
PRO 
PRŮMYSLOVÉ 
PROVOZY
Pomůžeme vám najít řešení tak, aby vaše
společnost splnila § 102, 103 zákoníku
práce, ze kterého vyplývá povinnost
proškolit zaměstnance v první pomoci. 

Diagnostikujeme vaše pracovní prostředí ,
navrhneme vám typ školení a na míru
postavíme kurz první pomoci a zvládání
krizových situací tak, aby vaši
zaměstnanci věděli, jak se mají zachovat v 
nebezpečí, jak nebezpečí eliminovat a jak
poskytnout první pomoc svým kolegům.

Pomůžeme vám stát se moderní
společností i v otázce bezpečnosti a 
připravenosti na krizové situace.

KURZ BEZPEČNOSTI A PRVNÍ 
POMOCI BASIC

KURZ BEZPEČNOSTI A PRVNÍ 
POMOCI PRACTICE

KURZ BEZPEČNOSTI A PRVNÍ 
POMOCI PRO ŘIDIČE 

KURZ RESUSCITACE 
S POUŽITÍM AED 

(AUTOMATIZOVANÉHO
EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU)

MIMOŘÁDNÁ SITUACE 
V PROSTORÁCH S VĚTŠÍM 

VÝSKYTEM OSOB – AKTIVNÍ 
ÚTOČNÍK

ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 
SITUACE – NÁHLE VZNIKLÝ 

POŽÁR



Kurz bezpečnosti a 
první pomoci BASIC
CÍL: 
Základní seznámení teoreticko-praktickou
formou s problematikou poskytování první
pomoci u nejzávažnějších stavů poškození 
zdraví před příjezdem záchranné služby. 
Dalším cílem kurzu je nauka zajištění vlastní 
bezpečnosti a management této situace.

POPIS:
Posluchači jsou seznámeni se zabezpečením 
sebe sama a s následným managementem 
události. S aktivací tísňových linek a 
následným poskytováním první pomoci v 
nejhorších stavech, jako je zástava masivního 
krvácení a bezvědomí se zástavou srdeční 
činnosti.
Účastníci jsou seznámeni s incidencí
úrazových a neúrazových stavů v daném
provozu a s první pomocí, která je nutná v 
těchto stavech. Prakticky si nacvičí zástavu
masivního krvácení alternativními prostředky, 
s běžně dostupnou lékárničkou a s moderním
zdr. materiálem. Praktickou formouse naučí 
vyšetření a následnou resuscitaci oběti.

ČASOVÁ DOTACE: 4 hodiny
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 30

Rámcová osnova kurzu:

• Legislativa poskytování první pomoci

• Vlastní bezpečnost před samotnou záchranou (např. dopravní nehoda, požár..)

• Vyhodnocení rizik

• Aktivace tísňové linky

• Komunikace na místě neštěstí

• Poskytování první pomoci  - zástava masivního krvácení

- resuscitace oběti se srdeční zástavou (základní vyšetření)

• První pomoc pro vybrané úrazové a neúrazové stavy 

• Praktický nácvik v průběhu celého kurzu (probíhá vzájemně na posluchačích, resuscitace - na sofistikovaném 

modelu)

Osnova může být upravena v návaznosti na konečnou strukturu školených posluchačů resp. přímo na dané

posluchače a jejich pracovní zařazení.



Kurz bezpečnosti a 
první pomoci 
PRACTICE
CÍL: 
Základní seznámení zážitkovou, teoreticko-
praktickou formou s problematikou
poskytování první pomoci u nejzávažnějších 
stavů poškození zdraví před příjezdem
záchranné služby. Dalším cílem kurzu je nauka 
zajištění vlastní bezpečnosti a management 
této situace.

POPIS:
Kurz je osnovou totožný s kurzem BASIC.  Je 
postaven na incidenci úrazových a 
neúrazových stavů daného provozu, nebo 
prostředí. Smyslem zážitkového kurzu, po 
základní teoretické a následně praktické 
přípravě, je absolvování několika velice 
realistických modelových situací, které mají za 
úkol naučit se pracovat pod stresem a v této 
situaci splnit všechny základní kroky efektivní 
první pomoci, včetně managementu této 
události.

ČASOVÁ DOTACE:  5 - 6 hodin
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 25

Rámcová osnova kurzu:

• Legislativa poskytování první pomoci

• Vlastní bezpečnost před samotnou záchranou, vyhodnocení situace, určení nebezpečných a bezpečných zón

• Monitoring situace ( co se stalo, kolik je obětí, jak jsou postiženy)

• Aktivace tísňové linky

• Komunikace na místě neštěstí

• Poskytování první pomoci  - zástava masivního krvácení

- resuscitace oběti se srdeční zástavou (základní vyšetření)

• První pomoc pro vybrané úrazové a neúrazové stavy 

• Praktický nácvik v průběhu celého kurzu (probíhá vzájemně na posluchačích, resuscitace - na sofistikovaném 

modelu)

• Jedna nebo více modelových situací, které mají za úkol přiblížit realitu poskytování první pomoci v reálném 

prostředí ( práce pod stresem, práce s figuranty, s reálným materiálem, realistické prostředí, hovor s reálným 

dispečerem ZS)

Osnova může být upravena v návaznosti na konečnou strukturu školených posluchačů resp. přímo na dané

posluchače a jejich pracovní zařazení.

FOTO: Petr Houzar



Kurz bezpečnosti a 
první pomoci u 
dopravní nehody
CÍL: 
Základní seznámení zážitkovou, teoreticko-
praktickou formou s problematikou
managementu zajištění vlastní bezpečnosti a 
poskytování první pomoci u dopravní nehody.

POPIS:
Jde o zážitkový kurz, který má za úkol provést 
účastníky kompletní problematikou 
poskytování první pomoci u dopravní nehody, 
včetně zajištění vlastní bezpečnosti, 
zhodnocení situace, zjištění potřebných 
informací a aktivací tísňových linek. V další 
části se účastníci praktickou formou naučí 
poskytnout technickou a zdravotnickou první 
pomoc, která je v této mimořádné situaci 
potřebná. Kurz je zakončen simulovanou 
dopravní nehodou s větším počtem obětí, kde 
je kladen důraz na efektivní management 
situace a na efektivní ošetření všech obětí 
dopravní nehody.

ČASOVÁ DOTACE:  5 hodin
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 25

Rámcová osnova kurzu:

• Legislativa poskytování první pomoci u dopravní nehody

• Specifika mimořádné události – dopravní nehoda

• Vyhodnocení rizik - zajištění bezpečnosti sobě a ostatním

• Monitoring situace ( co se stalo, kolik je obětí, jak jsou postiženy)

• Aktivace tísňové linky

• Komunikace na místě neštěstí

• Transport oběti

• Poskytování první pomoci  - zástava masivního krvácení

- resuscitace oběti se srdeční zástavou - dospělí/děti (základní vyšetření)

• První pomoc u specifických úrazových a neúrazových stavů ( sekundární vyšetření, tepelný komfort) 

• Technická první pomoc – vedeno profesionálním hasičem

• Praktický nácvik v průběhu celého kurzu (probíhá vzájemně na posluchačích, resuscitace - na sofistikovaném 

modelu)

• Závěrečná modelová situace – simulovaná dopravní nehoda. 



Kurz resuscitace 
s použitím AED 
(automatizovaného externího defibrilátoru)

CÍL: 
Naučit správně vyhodnotit zdravotní stav 
pacienta a následně zahájit resuscitaci. 
Aktivovat záchranný řetězec a správně 
používat AED v kombinaci s kvalitně 
prováděnou KPR.

POPIS:
Kurz je vhodný pro zdravotníky, laickou 
veřejnost, zaměstnance firem, které tímto 
přístrojem disponují. Kurz je navazující na 
základní zkušenosti s poskytováním laické i 
profesionální první pomoci. Je zaměřen na 
základní podporu životních funkcí s rozšířenou 
částí pro automatickou externí defibrilaci 
(AED). Výuka zahrnuje  základní i rozšířenou 
laickou resuscitaci u všech věkových kategorií. 
Důraz je kladen na praktický nácvik kvalitně  
prováděné resuscitace a včasné a bezpečné 
defibrilace při použití AED. 

ČASOVÁ DOTACE:  3 hodiny
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 30

Rámcová osnova kurzu:

• Úvod do problematiky

• Patofyziologie bezvědomí a zástavy srdeční činnosti

• Zajištění bezpečného okolí

• Základní vyšetření

• Laické resuscitace (děti/dospělí)

• Aktivace tísňové linky

• Použití AED

• Praktický nácviky + modelové situace

Osnova může být upravena v návaznosti na konečnou strukturu školených posluchačů resp. přímo na dané 

posluchače a jejich pracovní zařazení.



Mimořádná situace 
v prostorách s větším 
výskytem osob
- aktivní útočník
CÍL: 
Naučit účastníky kurzu chování v případě 
mimořádné události, nebo ohrožení, například 
na pracovišti nebo v jiných veřejných 
prostorách, a to včetně eliminace činnosti 
aktivního útočníka.

POPIS:
Jedná se o  v ČR ojedinělý komplexní kurz, který 
má za úkol připravit zaměstnance firem na různá 
rizika a krizové situace, se kterými se mohou 
setkat na svém pracovišti i mimo něj, se 
zacílením na přítomnost ozbrojené agresivní 
osoby v těchto prostorách. Kurz je komplexní. 
Posluchači absolvují teoretickou část a 
praktickou část na téma incidence mimořádné 
události, taktika záchrany, první pomoc v 
nebezpečném prostředí. Závěrem je pak velice 
realistická modelová situace
Kurz je vhodný i jako teambuildingová aktivita.

ČASOVÁ DOTACE:  6 hodin
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 25

Osnova kurzu:

Teoretická část:

•        Problematika aktivního útočníka

•        Incidence mimořádné události

•        Rizika přítomnosti aktivního útočníka v prostorách firem (provoz, openspace, kanceláře atd.)

•        Fáze ochrany v situaci přítomnosti aktivního útočníka – uteč-schovej se-bojuj

•        Eliminace aktivního útočníka

•        Komunikace a spolupráce se zásahovou jednotkou

•        Eliminace následků řádění aktivního útočníka – taktická první pomoc

Praktická část:

•        Zajištění bezpečného prostoru

•       „Zabarikádování se“ v daných prostorech

•        Koordinace na místě nebezpečí

•        Eliminace útočníka

•        Komunikace a spolupráce se zásahovou jednotkou

•        První pomoc  v nebezpečných podmínkách

•        Modelová situace

Školení je vedeno dvěma nebo více instruktory, instruktory ozbrojených složek, odborníky na danou problematiku cvičení v USA + 

profesionálními záchranáři s rozsáhlými kurzy taktické první pomoci. V modelové situaci je využito figurantů, profesionálního maskování, 

pyrotechniky , aj.



ZVLÁDÁNÍ 
MIMOŘÁDNÉ 
SITUACE – NÁHLE 
VZNIKLÝ POŽÁR

CÍL:  
Základní seznámení s problematikou požáru, 
jeho rozvojem a dynamikou. Osvojení si
dovedností efektivního hašení pomocí
hasebních prostředků nebo improvizovaných
pomůcek.

POPIS:
Účastníci kurzu se zajímavou formou seznámí
se základy prevence požární ochrany a 
významu bezpečnosti práce. Seznámí se se
situací jak se správně zachovat při náhlém
vzniku požáru, tak aby se minimalizovaly škody
na zdraví a majetku. Dozví se o základním
rozdělení hořlavých látek, jejich vlastnostech a 
hasebních prostředcích, které jsou vhodné k 
hašení dané látky. Dále si vyzkouší hašení
ručním hasicím přístrojem a pomocí
improvizovaných prostředků.

ČASOVÁ DOTACE:  5 hodin
ÚČASTNÍCI : min.10 max. 20

Rámcová osnova kurzu:

• Základy požárně technických charakteristik hořlavých látek
• Druhy hasebních látek a jejich vhodné a nevhodné použití
• Vyhodnocení rizik a vlastních sil na zvládnutí požáru
• Aktivace tísňové linky
• Evakuace a co dělat, když mě požár uvězní
• Popáleniny a jejich ošetření

• Praktický nácvik použití hasicích přístrojů
• Praktický nácvik vytvoření a použití improvizovaných hasicích prostředků

• Osnova může být upravena v návaznosti na konečnou strukturu školených posluchačů resp. přímo na dané 
posluchače a jejich pracovní zařazení.
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