
 

 

    SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY ,  z .s.  
Informace 1/2019 pro členy Společnosti horské medicíny 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zasíláme letošní informaci a podklady pro aktualizaci členství.  

Placení členských příspěvků 
Dle usnesení Valného shromáždění 29. 10. 2016 se výše příspěvků nemění: minimální výše členských 

příspěvků pro řádné členy činí 100 Kč, pro mimořádné členy nejméně 200 Kč, vzhledem k růstu cen 

všeho zvažte, zda lze přispět částkou vyšší. Splatnost příspěvků je do 31. 3. 2019 [těm, co již za rok 2019 
zaplatili, srdečně děkujeme].  

BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI: 2100338796 / 2010 

Kolegové ze Slovenska mohou zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet. Minimální členský 

příspěvek činí 4 €. 

IBAN:  CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT:    FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 
Praha 1 

Variabilní symbol – Vaše členské číslo, se nemění. Jako konstantní symbol lze uvést: 0008. 

Uvítáme, jestliže svou platbu ohlásíte emailem na clenstvi.shm@seznam.cz – ověří se tak i funkčnost 
naší komunikace, a pro nás to bude výzvou, abychom Vám zaslali přístupové údaje do Members´Area 
na webu www.horska-medicina.cz, pokud jste je již neobdrželi dříve. 

Dar poskytnutý naší Společnosti, jako občanskému sdružení v oblasti zdravotnictví a tělesné výchovy 
a sportu, ve výši 2-10 procent daňového základu (nejméně Kč 1000), lze odečíst od daňového základu 
výdělečně činné osoby (OSVČ i zaměstnanců). Zájemcům zašleme návrh darovací smlouvy. 

Zápis ze schůze výboru SHM: Zápis z jednání výboru Společnosti 28.  10.  2018 

Pelikánův seminář v roce 2018 
se uskutečnil 26.-28. 10. 2018. Zpráva o činnosti SHM a LK ČHS za období 2016-2018, podrobná zpráva 
o semináři, fotogalerie a některé přednášky jsou na webu. Je politováníhodné, že někteří své 

prezentace nezaslali ani po opakovaných žádostech, což se stalo poprvé v historii SHM. 

Srdečně Vás zveme na jubilejní 30. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské 
medicíny“ Společnosti horské medicíny (SHM) a Lékařské komise ČHS ve dnech 
26.-28. 10. 2019 v Hotelu Bauer (Bílá 148, 739 15 Staré Hamry, Česko) 

Čeká Vás rozšířený program zabývající se řadou aktuálních témat, doplněných o praktické workshopy. Mimo 
jiné uvedeme sekce: Horská, expediční, cestovní, outdoor a wilderness medicína, Kurz horské medicíny, První 
pomoc a záchrana v horách, Nemoci z výšky, Podchlazení a omrzliny, Lavinové nehody, Nehody, úrazy, 
syndromy z přetížení a chronická onemocnění v horách, v horolezectví a při lezení… 

www.horska-medicina.cz 
www.facebook.com/horskamedicina.cz 

http://www.horska-medicina.cz/info/  

mailto:clenstvi.shm@seznam.cz
http://www.horska-medicina.cz/
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/12/shm-vykonny-vybor-2018-10-28.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2019/01/zprava-o-cinnosti-2016-2018-pelsem-2018.pdf
http://www.horska-medicina.cz/pelikanuv-seminar/pelikanovy-seminare-1990-2013/29-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-26-28-10-2018-plane-pod-jestedem-prednasky-a-prezentace/
http://www.horska-medicina.cz/
http://www.facebook.com/horskamedicina.cz
http://www.horska-medicina.cz/info/
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Členská schůze (valné shromáždění) se uskuteční během semináře 

Zpráva o činnosti, Změny stanov, Diskuse, Volby do výboru 

Kalendář další akcí horské a výškové medicíny – „Save the date“ (výběr) 

• 25. 2. 2019 International Symposium on Winter Sports Medicine, Seefeld (z programu: Cold and 
Exercise…) 

• 22.-24. 3. 2019 proběhnou Alpské moduly Kurzu horské medicíny pro horolezce: Avoriaz, horské 
středisko, francouzské Alpy. Více www.kurzhorskemediciny.cz.   

• 20. 9. 2019 Traumatologisch-orthopädische Aspekte des Alpinsports, Klinik Diakonissen Schladming, 
Österreich (z programu: Typische Bergsport-verletzungen und Überlastungssyndrome des 
Schultergürtel, an Hand und Handgelenk (Volker Schöffl), an Fuß und Sprunggelenk; Der 
Notarzteinsatz am Berg, Medizinische Betreuung alpiner Großveranstaltungen…) 

• 9. 11. 2019 26. Internationale Bergrettungsärztetagung Innsbruck 

• 9.-10. 11. 2019 Alpinmesse – Alpinforum, Innsbruck  

• 9.-12. 10. 2019 ICAR Congress, Zakopane 
 
23.-29. 3. 2020, 8. 6. 2020, 5.-13. 9. 2020 další Mezinárodní kurz horské medicíny pro lékaře 
certifikovaný DiMM. Více Flyer v příloze na straně 5 a www.kurzhorskemediciny.cz.   

 

Výročí 

MUDr. Jaromír Wolf – 100 let  

V letošním roce uplyne 100 let od narození MUDr. Jaromíra Wolfa, 

lékaře, horolezce, spisovatele vančurovského stylu, ochránce přírody 

a člena hnutí Woodcraft.  

MUDr. Jaromír Wolf se narodil 24. března 1919 ve Zlonicích v rodině 

Antonína Wolfa a Marie Náprstkové. Vystudoval medicínu a jako lodní 

lékař obeplul svět na lodích Dukla, Lidice a Republika. Specializoval se 

na sportovní medicínu a jako lékař se pak zúčastnil mnoha horolezeckých 

expedic do Hindúkuše, Himaláje, na Pamír nebo na Kavkaz.  

O velehorách a o náročných výstupech na nejvyšší hory světa napsal 

kromě bezpočtu novinových článků také dvě knížky s poetickými názvy: 

Šivova velká noc a Řeka jménem Červánky. V 80. letech působil i jako 

místopředseda Mezinárodního horolezeckého svazu (UIAA). Průvodním textem doplnil knihu fotografií 

Viléma Heckela Horolezecká zastavení (Olympia, 1988). Měl rád vážnou hudbu, cestování a táboření.  

Dr. Wolf zemřel v Praze 29. 4. 1990. 

(článek a fotografii z 80. let nám zaslal syn MUDr. Wolfa, pan Marek Wolf)  

https://alpinmedizin.org/media/lehrgang/Seefeld2019_Medical_Symposium.pdf?m=1545416458&
http://kurzhorskemediciny.cz/kurz-pro-horolezce/
http://www.kurzhorskemediciny.cz/
https://alpinmedizin.org/media/lehrgang/Traumatologisch-orthopaedische-Aspekte-des-Alpinsports-2019.pdf?m=1547502920&
https://alpinmedizin.org/media/lehrgang/Traumatologisch-orthopaedische-Aspekte-des-Alpinsports-2019.pdf?m=1547502920&
https://www.bergrettungsaerztetagung.at/
https://www.bergrettungsaerztetagung.at/
http://www.alpinmesse.info/de/start
http://www.alpine-rescue.org/
http://www.alpine-rescue.org/
http://www.kurzhorskemediciny.cz/


 

3 

 

Horskou medicínu opustili, však zůstávají v našich myslích 

Emmanuel Cauchy (1960-2018) – z rozloučení v Chamonix 7. 4. 2018 

Mezinárodní společnost horské medicíny (ISMM) se se rozloučila slovy profesora Jean-Paula Richaleta: 

Emmanuel («Manu») Cauchy zemřel 2. dubna 2018, když jej náraz laviny 

odvál na skály Aiguilles Rouges poblíž Chamonix. 

Manu byl lékař, který se specializoval na horskou medicínu, byl také horský 

průvodce. Byl průkopníkem horské záchrany v masivu Mont-Blancu a jedním 

z prvních, který podpořil přítomnost lékaře v záchranném vrtulníku, aby byla 

první lékařská pomoc poskytnuta již v terénu před příjmem na pohotovost. 

Mezi četnými záchrannými akcemi, kterých se účastnil, byl pozoruhodný 

příběh Jamie Andrewa, skotského horolezce, který uvíznul v severní stěně 

„Droites“ (10). 

Manu vyvinul novou koncepci diagnostiky, prognózy a léčby omrzlin (1-

3,5). Navrhl novou klasifikaci omrzlin, založenou na časné scintigrafii 99mTc a stanovil protokol pro užívání 

přípravku Iloprost v rané léčbě těžkých omrzlin (1). Tento protokol byl nedávno použit při mimořádné 

záchraně Elisabeth Revol na Nanga Parbatu (9). 

V roce 2004 založil Manu Institut pro vývoj a výzkum horské medicíny (IFREMMONT). Hlavním cílem 

bylo vyvinout systém telemedicíny fungující 24 hodin denně, reagující na jakoukoli výzvu alpinistů nebo 

horolezců kdekoli na světě, žádající o radu v případech akutní výškové nemoci a poškození chladem (SOS 

MAM). 

Zúčastnil se mnoha expedic po celém světě (Everest, Kergueleny, Jižní Georgie, Andy atd.). Byl aktivním 

členem vědecké expedice Sajama (Bolívie) v roce 1991, kde skupina 4 žen a 6 mužů strávila 4 týdny ve výšce 

6 542 m při zkoumání možného zhoršování fyziologických a kognitivních funkcí při dlouhém vystavení těžké 

hypoxii (12). Jako vědec a dobrovolník se účastnil výzkumného projektu „Operace Everest III“ v zařízení 

COMEX v Marseille v roce 1997, kdy osm pokusných osob v průběhu 31 dnů expozice v hypobarické komoře 

dosáhlo simulované výšky vrcholu Everestu (4,11). 

Jako „Docteur Vertical“ napsal řadu lékařských kazuistik, přehledů, recenzí a knih, čerpajících z jeho 

zkušeností horského lékaře-záchranáře (6,7). Aktivně se účastnil několika lékařských výzkumných projektů 

týkajících se chladových poranění (8). 

Zúčastnil se nebo uspořádal několik seminářů a kurzů mezinárodního diplom horské medicíny pro lékaře 

a záchranáře v Alpách nebo v Nepálu, (i v Česku). 

Neměl absolutně žádné myšlenkové zábrany a produkoval stovky nápadů za minutu … byť některé 

výstřední, však jiné velmi úspěšné! Velice přátelský a vynikající společník na laně, jeho neustálá 

a komunikující dobrá nálada byla drahocennou pomocí zejména ve stresových podmínkách vysoké nadmořské 

výšky. 

Více než 300 osob se zúčastnilo jeho pohřbu 7. dubna v Chamonix před obecním kostelem a kanceláří 

horských vůdců, v pozadí s Montblankem, kde absolvoval tolik záchranných akcí. Byl svobodnou myslí a nyní 

byl osvobozen od pozemských zátěží. Ať nás jeho život inspiruje! 

Salut Manu!           Jean-Paul Richalet 

Čtěte též Pro Manu CAUCHYho od MUDr. Kristiny Höschlové. 

Letos též vzpomínáme těch, kteří nás opustili před 10 lety: 

aktivní členové  

MUDr. Andrea Pelikánová (1951-2009)  

a MUDr. Ladislav Holub (1948-2009)  

http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2009.pdf   

http://www.kurzhorskemediciny.cz/
http://kurzhorskemediciny.cz/2018/04/03/pro-manu-cauchyho/
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2009.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2009.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2009.pdf
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Důležité aktuální prameny horské medicíny (výběr) 

• Alpin- und Höhenmedizin. 2. aktualizované a doplněné vydání 546stránkové odborné publikace 
pokrývající v němčině veškeré požadavky Diplomu horské medicíny Lékařské komise UIAA a Lékařské 
komise ICAR (79,99€). Též Kindle Edition 62,99€. Amazon. V Knihovně Společnosti horské medicíny. 

• Doporučení Lékařské komise UIAA pro nemocné cukrovkou: Diabetes mellitus a velehorské výšky“ 
(UIAA Medical Commission Recommendations for Mountaineers, Hillwalkers, Trekkers, and Rock 
and Ice Climbers with Diabetes) v časopisu High Altitude Medicine & Biology, který lze využít 
v poradenské praxi diabetologů, internistů a praktických lékařů.  
Ke stažení: https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/ham.2018.0043 

• Abstrakty z XII ISMM World Congress on Mountain Medicine – Mountain Medicine in the Heart of 
the Himalayas, November 21–24, 2018. Kathmandu, Nepal 

•  

• Záznam přednášek ze Symposia Xtreme Everest Symposium: Human Tolerance of Hypoxia: Going to 
Extremes to Understand Critical Illness June 14, 2018, Duke University Durham (program). 
Knihovna Společnosti. 

•  

• Video záznamy (mp4) přednášek Das Salzburg Symposium für  Alpin- und Höhenmedizin 6.-7. 4. 
2018 (bohužel bez slajdů). Knihovna Společnosti. 

•  

• Záznam (audio a mp3) + prezentace v PDF přednášek 25. Internationale Bergrettungsärzte-tagung 
4. 11. 2017 Innsbruck. Kälte & Hypothermie – Spezielle Alpine Notsituationen – Alpine Flugrettung in 
der Nacht. Samstag, 4. November 2017 im Congress Innsbruck (Rennweg 3). Knihovna Společnosti. 

Další literatura a zprávy zde 

 

Webová stránka www.horska-medicina.cz 

Sborníky z minulých seminářů a Bulletiny Společnosti naleznete zde, jsou doplňovány i starší přepracované 
sborníky a bulletiny, jakož i novinky ze světa horské medicíny. V členské sekci jsou přístupné informace 
o Knihovně Společnosti a Bibliografických seznamech. 

Knihovna Společnosti 

eviduje více než 215 publikací, které jsou přístupné členům, kteří mají zaplaceny příspěvky za běžný rok 
a nemají vůči Společnosti jiné závazky. Probíhá aktualizace. 

Výzva: hlaste publikace, účast na akcích 

za výbor Společnosti: MUDr. Ivan Rotman, prezident (i.rotman@volny.cz) 
               MUDr. Jana Kubalová, vice-prezidentka (kubalova.jana@zzsjmk.cz)  

                MUDr. Lenka Horáková, členka výboru (lenhorakova@email.cz)  

https://1url.cz/zM2kV
http://www.horska-medicina.cz/members-access/knihovna/
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/ham.2018.0043
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ham.2018.29015.abstracts
https://drive.google.com/file/d/1Zdou3hoCPVdhWRIk6T4_a6kvTB_xJKO_/view
https://drive.google.com/file/d/1Zdou3hoCPVdhWRIk6T4_a6kvTB_xJKO_/view
https://mailchi.mp/e75b877b1698/i8u7fv734u
https://mailchi.mp/e75b877b1698/i8u7fv734u
http://www.horska-medicina.cz/symposium-tolerance-cloveka-k-hypoxii-14-6-2018-live/
http://www.mountain-symposium.org/site/archiv/2018/home
http://www.mountain-symposium.org/site/archiv/2018/home
http://www.horska-medicina.cz/info/zpravy-o-cinnosti/
http://www.horska-medicina.cz/
http://www.horska-medicina.cz/stazeni/bulletin-lk-chs-a-shm/
http://www.horska-medicina.cz/members-access/knihovna/
mailto:i.rotman@volny.cz
mailto:kubalova.jana@zzsjmk.cz
mailto:lenhorakova@email.cz
mailto:lenhorakova@email.cz
mailto:lenhorakova@email.cz
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International Mountain Medicine Course in the Czech Republic 2020 
 for Medical Doctors, Students and Paramedics 

 

 

www.kurzhorskemediciny.cz     

http://www.kurzhorskemediciny.cz/

