
SH ČMS -  Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje 

 

Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje ve spolupráci 

se Sborem dobrovolných hasičů Pardubice – Polabiny  

organizuje výukové a výcvikové víkendové 
 

Rescue campy 
                se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany 

 

Tematická náplň víkendů je: 

poskytování předlékařské pomoci 
práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
záchrana tonoucích 
základy hašení 
orientace v neznámém a zakouřeném prostoru s využitím polygonu nositelů dýchací techniky 
základy značení nebezpečných látek při přepravě 
záchrana osob z havarovaných vozidel 
seznámení se s vybranými postupy požární taktiky a technickými prostředky 
základy cvičebním řádu jednotek PO  
záchrana osob při mimořádných událostech 
příprava na fyzické testy k HZS ČR (plavání, běh na 2 kilometry, kliky nebo shyby, leh-sedy nebo přednožení) 
 

Místo konání:  SPŠCH Pardubice  

Termíny konání:  Rescue camp I: 5. - 7. 11. 2021 
Rescue camp II: 12. - 14. 11. 2021   

Účast: členové SH ČMS ve věku od 13 do 18 let 

Počet: max. 30 účastníků na jeden víkend. Pokud by byl zájem větší, než je kapacita akce, mají 

přednost členové SDH z Pardubického kraje. V případě volné kapacity je možnost přihlásit se 

na oba víkendy (tato informace bude k dispozici po uzávěrce přihlášek). 

Účastnický poplatek: 500,- Kč/víkend, uhrazený převodem na účet KSH Pardubického kraje, 

číslo účtu a variabilní symbol bude účastníkům sdělen po zaslání a zaevidování přihlášky  

Odborní lektoři:  

Lektoři SPŠCH Pardubice, příslušníci HZS Pardubického kraje, příslušníci AČR či PČR 

Pedagogický dozor: proškolení vedoucí 

Výstup z kurzu:  

účastníkům celého kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování vydané SH ČMS 



SH ČMS -  Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje 

 

Podmínky pro zařazení do kurzu: 

* členství v SDH, platný členský průkaz a potvrzení SDH o zaplacení příspěvku na rok 2021 

potvrzené v přihlášce, úhrada účastnického poplatku (účastníkem, SDH nebo OSH) 

* bezpodmínečně dobrý zdravotní, fyzický a psychický stav  

* podmínka PLAVEC! 

* osobní povinná výstroj: pracovní stejnokroj PS II, trička (šedé nebo modré), pevná 

pracovní obuv, přilba (možno i sportovní), rukavice (pracovní), vhodný oděv pro praktický 

výcvik v případě nepříznivého počasí (zásahový oblek, nepromokavý plášť apod.) 

* další výstroj a vybavení: psací potřeby, osobní a hygienické potřeby pro pobyt ve 

výcvikovém středisku, domácí obuv, sportovní ústroj a obuv, plavky! 

* řádně a zcela vyplněná a potvrzená přihláška s podpisem zákonného zástupce a SDH.  

Ubytování a strava je zajištěna v místě ubytování (spacák s sebou) 

Dopravu si zajistí účastníci sami, případně po dohodě s SDH, OSH 

Řádně a zcela vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete na email: 

sdh.polabiny@seznam.cz   nejpozději do: 22. 10. 2021 

Po provedeném výběru budou zařazení zájemci a e-mailem informováni o způsobu úhrady 

za kurz, času příjezdu a odjezdu a dalších podrobnostech. 

 

        Mgr. Markéta Oprchalská - garant akce

         tel: 724 977 537 

         sdh.polabiny@seznam.cz 

          

 

 


