
 

 

 

 

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A SPECIALIZAČNÍCH KURZŮ 

PRO STUDENTY SPORTOVNÍCH A PEDAGOGICKÝCH OBORŮ 

KURZY PRVNÍ POMOCI A PRAKTICKÉ ZÁCHRANY  

Provádíme základní i specializační kurzy první pomoci a praktické záchrany pro firmy i širokou 

veřejnost. Kurzy jsou vedeny prezentací s praxí nebo zážitkovou metodou, možnost školení přímo na 

pracovišti nebo v terénu, simulace reálného prostředí a nácvik modelových situací. Zajištění 

zdravotnické asistence pro cvičení evakuace a dalších nouzových úkonů. 

Školení na míru přímo pro váš pracovní kolektiv - prevence a bezpečnost v podmínkách provozu pro 

všechny zaměstnance nebo rekvalifikační kurzy "Člen první pomoci" pro odpovědné osoby. Zajistíme 

rovněž poradenství pro vyhodnocení zdravotních rizik a komplexní dodávku zdravotnického materiálu 

včetně AED – Automatizovaného Externího Defibrilátoru. 

Klademe důraz nejen na teoretickou přípravu, ale zejména na důkladné praktické osvojení potřebných 

znalostí a dovedností. Lektory jsou zdravotničtí záchranáři, lékaři a další specialisté. 

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu. Cena je stanovena na kurz 

v prostorách objednavatele, doprava mimo Prahu není zahrnuta ( 8-10,-Kč/km). 

 

 

 

 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 
 

 

 

 

 

 

 

1 - 10 osob 

 

 

 

 

 

 

10 – 20 osob 

 

 

 

 

 

 

20 – 30 osob 

 

BLOK B – 2 výuk. hodiny 

/opakování KPR, závažné stavy/ 

3.000,-  Kč 

bez DPH 

5.000,- Kč 

bez DPH 

7.000,- Kč 

bez DPH 

 

BLOK A - 3 výuk. hodiny 

/přivolání ZZS, základy PP a KPR/ 

 

4.000,-  Kč 

bez DPH 

 

6.000,- Kč 

bez DPH 

 

10.000,- Kč 

bez DPH 

BLOK B – 2 výuk. hodiny 

/opakování KPR, závažné stavy/ 

3.000,-  Kč 

bez DPH 

5.000,- Kč 

bez DPH 

7.000,- Kč 

bez DPH 

BLOK A+B – 3+2 výuk. hodiny 

/současné objednání 2 běhů/ 

6.000,-  Kč 

bez DPH 

9.000,- Kč 

bez DPH 

12.000,- Kč 

bez DPH 

 

Certifikovaný kurz použití AED 

(návazný kurz – 1 hodina) 

 

2.000,- Kč 

bez DPH 

 

3.000,- Kč 

bez DPH 

 

4.000,- Kč 

bez DPH 

 



 

 

 

AKREDITOVANÉ KURZY PRVNÍ POMOCI dle MŠMT 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI – 6h (Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP) 

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ – 41h 

Nabízíme programy i jako prožitkové kurzy a modelová cvičení v reálném prostředí či objektu 

dle požadavku (jako návazné cvičení, přezkoušení nebo součást programu či nácviku evakuace 

apod.) . Cena od 12.000,- Kč bez DPH /zahrnuje nejméně cykly 3 modelových situací, včetně dispozice 

zdravotnického materiálu, s ohledem na prostředí a vybavení pracoviště/sportoviště včetně vyhodnocení 

krizového plánu/ 

 

Sport - PLAVÁNÍ 

Vodní záchranářská činnost - Záchranářské minimum pro dozor bazénu (certifikovaný kurz) 

2 dny – ½ den teorie, 1 ½ den praxe (bazén) 

- Vodní záchrana v rámci legislativy ČR 

- prevence tonutí – bazény a koupaliště, přírodní vodní plochy a vodní toky 

- sebezáchrana a základy vodní záchrany 

 

Záchrana na tekoucí vodě – vodní turistika (lze i v programu DVPP) 

1 ½ den – ½  den teorie, 1 den praxe – základní kurz prevence a sebezáchrany 

(tekoucí voda – dle preferované lokality / výcvikový kanál) 

 

2 dny – 1 den teorie, 1 den praxe – základy vodní záchrany pro vodní turistiku  

(certifikovaný kurz DVPP, tekoucí voda – dle preferované lokality) 

- záchranné a sebezáchranné techniky 

- první pomoc ve vodním prostředí a transportní techniky 

- překonání toku 

 

Kontaktní osoby za BALIC – Basic Lifesaving Competence:  

Mgr. Jan Sedláček, DiS. – tel.: 603 244 100 - odborný garant 

Ing. Andrea Hodoníková – tel.: 739 096 491 – koordinátor akcí 

www.balic.cz, www.znalec-vodnizachrana.cz   

 

Předběžnou kalkulaci, ceník, zašleme na vyžádání na základě předpokládaného počtu 

účastníků a preferované lokality. 

http://www.balic.cz/
http://www.znalec-vodnizachrana.cz/
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