
 

 

Asociace velitelů JSDH 

 ve spolupráci se společností Dräger Safety s.r.o. 

 a s Hasiči Budislav si Vás dovolují pozvat na workshop s tématem 

 

 

 „Práce s termokamerou při 

činnostech JPO“ 

 

 

 

Termín:  21.10.2017 od 10:00 do cca 15:00 

Místo:  Budislav u Litomyšle okr.Svitavy, Dům bratří Čapků, 

                    N 49°47.85662', E 16°11.04432' 

Parkování v místě 

Určení:  Pro členy AV JSDH,  a pro ostatní JSDH* 

Kapacita:  20 osob 

Školitelé:  Dräger Safety s.r.o. a AV JSDH 

Cena:   Zdarma 

 

 

* V případě zájmu nad kapacitu workshopu mají členové  

AV JSDH přednostní účast, více viz přihláška. 

 



 

 

Průběh: Workshop je rozdělen do dvou částí: 

1. Teoretická část, kde se můžete seznámit s technologií termokamer a jejich 

konstrukcí, tak se specifiky jednotlivých druhů a jejich obsluhou. 

2. Praktická část, kde si lze vyzkoušet práci s termokamerou přímo v typických 

situacích, které nastávají při plnění úkolů JPO. Vstup do uzavřených prostor s 

aktivním dýchacím přístrojem, orientace v zakouřeném prostředí a vyhledávání osob. 

Časový harmonogram: 

10:00 – 10:30 - příjezd jednotek, registrace 

10:30 – 12:00 - zahájení výcviku, teoretická část 

12:00 – 12:30 - oběd 

12:30 – 15:00 - praktická část 

15:00 – 15.30 - vyhodnocení výcviku, závěr. 

Na závěr bude předáno potvrzení o absolvování workshopu, které lze zařadit do 

pravidelné odborné přípravy členů JSDH 

Přihlášky: pouze elektronicky na adresu: prihlasky.avjsdh@gmail.com do 

15.10.2017, do předmětu piště: Workshop 02-2017 Budislav 

Pořadí zařazení do workshopu je: 

1. členové AVJSDH 1 a 2 

2. členové AVJSDH 3 a 4 

3. ostatní 

Do vyčerpání kapacity, rozhoduje přednost členům AVJSDH a datum 

zaslání přihlášky.  

Veškeré podmínky pro zařazení do workshopu v přihlášce. Vyrozumění o 

rezervaci místa bude zasláno. 
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PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP 

Název: 2/2017 „Práce s termokamerou při činnostech JPO“ 

 

Vysílací organizace JPO:_________________________________________________ 

 Jméno Datum 
narození 

Členové 
AVJSDH 

Ano/Ne 

Oběd 
 

Ano/Ne 

Podpis 

1 
 

 
 

    

2 
 

     

3 
 

     

4 

 

     

 

Podmínky účasti: Všichni účastníci výcviku musí být členy JSDH, nositeli dýchací techniky 

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. 

Výstroj účastníků: Zásahový oděv, zásahová přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, 

vlastní dýchací přístroj s naplněnou láhví na 300 bar, ochranou masku, pracovní polohovací 

pás. 

Revers: Prohlašuji, a svým podpisem na přihlášce stvrzuji, že jsem si 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 jsem srozuměn s tím, že v případě jakýchkoli škod na mém 

zdraví nenese odpovědnost za tyto škody ani organizátoři výcviku, ani vlastník budovy, ve 

které se výcvik koná. 

Oběd: na místě polévka + hlavní jídlo za 130Kč 

Dne:    Razítko vysílací organizace a podpis odpovědné osoby: 

 

 


