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Praktický seminář 

 
První pomoc včetně praktických ukázek 

 

 
Termín konání: 4. 11. 2021 (čtvrtek) 

 

 

V návaznosti na ustanovení § 102, odst. 6 Zákona č. 262/2006 

Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit a určit potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a 

současně zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 
 

Lektor: Mgr. Jan Špička – držitel osvědčení Combat LifeSaver, školitel Českého      
              červeného kříže. 
   (Ředitelka ÚOS Českého červeného kříže Trutnov- Iveta Špičková) 
 
Obsahová náplň hlavního tématu: 
 
 
1. Obecné zásady při poskytování první pomoci: obecné právní zásady poskytování 

první pomoci, bezpečnost při poskytování první pomoci, krizová čísla, mobilní 
aplikace. 

 
2. Stavy bezprostředně ohrožující život: základní diagnostika, postupy pro zjištění 

základních životních funkcí, krvácení, masivní zevní krvácení, dýchání, zajištění 
dýchacích cest, odstranění překážky z dýchacích cest. 

 
3. Další úrazové stavy: poranění hlavy, postup při podezření na poranění krční 

páteře, poranění hrudníku, břicha, poranění končetin, ošetření ran, úrazové 
amputace, krvácení z tělesných otvorů. 

 
4. Termická poranění: popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, účinky elektrického 

proudu. 
 
5. Neúrazové stavy: mdloba, epilepsie, hypoglykemické kóma, alergie (anafylaktický 

šok), akutní laryngitida, náhle vzniklá bolest na hrudi, činnost při podezření na 
CMP (cévní mozková příhoda). 
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Školení budou provázet praktické ukázky, kvizové otázky z oblasti poskytování 
první pomoci atd., celý průběh školení bude doplněn počítačovou prezentací, 
praktickým nácvikem činností z oblasti poskytování první pomoci. 
 
Cíl semináře: získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti 
poskytování první pomoci. 
 
Organizátor semináře: Ing. Stanislav Šimek, odborný poradce v oblasti 
pracovněprávní a BOZP (www. abecedabezpečnostiprace.cz).   
 
Místo konání: Městské lázně a plavecký bazén 50 m, Eliščino nábřeží 842, Hradec 
Králové (I. patro, vchod od Aldisu). 
 
Předpokládaný rozsah semináře: 09:00 – 13:00 hod. 
 
Doplňující informace: po absolvování kurzu účastníci obdrží „Potvrzení o 

absolvování kurzu první pomoci“ a tištěnou publikaci. 
 

Cílová skupina: zaměstnanci podnikatelské sféry. 
 
Účastnický poplatek semináře: cena 1 950,- Kč/osobu 

 
V ceně je zahrnut pronájem prostor, doprava a honoráře lektorů, organizační 
zabezpečení účasti, káva, čaj, drobné občerstvení, průkaz o absolvování kurzu, 
tištěná publikace.  
  

Důležité informace: přihlášky k účasti na seminář je možné zaslat formou 
objednávkového formuláře přes www.abecedabezpecnostiprace.cz nebo 
prostřednictvím emailu: stanislavsimek@seznam.cz v termínu nejpozději do 15. 10. 
2021. 
 

V případě naplnění kapacity bude upřednostněna včasnější objednávka, 
popřípadě bude zvolen doplňující termín. 
 

http://www.abecedabezpecnostiprace.cz/
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