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Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé 
horské medicíny, 

členská schůze a jednání výkonného výboru Společnosti horské medicíny, z. s. (dále SHM) 
konané 26.10.2019 mě ustanovilo do funkce prezidenta SHM. Tuto funkci jsem převzala po 
MUDr. Ivanu Rotmanovi, který mně byl a je velkým vzorem, kterému chci poděkovat za jeho 
dlouholetou usilovnou činnost pro SHM a věřím, že bude pro SHM i nadále přínosem, zejména 
na poli publikací odborných informací ze zahraniční. 

Dovolte, abych se těm, kteří mě neznají, krátce představila. Moje jméno je Lenka Horáková 
a pracuji jako lékařka oboru anesteziologie a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v 
Ústí nad Labem (jen pár kilometrů od Tiských skal, které jsem si oblíbila). Současně jsem 
doktorandkou na Katedře biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT 
v Praze, kde se ve své dizertaci zabývám výzkumem výměny plynů pod sněhovou lavinou. 
V  roce 2016 jsem společně s dalšími 15 kolegy absolvovala první ročník Kurzu horské 
medicíny (mezinárodní DiMM - Diploma in Mountain Medicine) pod vedením MUDr. Kristiny 
Höschlové a dalších zahraničních lektorů. Ve volném čase se věnuji horolezectví a  
vysokohorské turistice, v letních i zimních horách. Vášeň právě pro hory i medicínu se u mne 
logicky spojily v mé činnosti pro Společnost horské medicíny. 

Mou snahou v čele SHM bude učinit přehlednější administrativní chod Společnosti, držet 
odbornou úroveň webových stránek SHM a zaměřit se na předávání poznatků horské a 
cestovní medicíny širšímu okruhu zdravotníků i zájemců z řad laiků. 

Nyní bych Vás ráda seznámila s pravidelnými informacemi o Společnosti horské medicíny. 
S publikací tohoto dopisu jsem čekala až do doby, kdy budu ve fukci potvrzena zápisem ve 
spolkovém rejstříku, což se stalo 5. 3. 2020. Bohužel, zrovna nyní my i celý svět čelíme 
zdravotní a společenské výzvě představované pandemií koronaviru. Věřím však, že šíření 
tohoto nového patogenu a z něj vyplývající opatření pominou a budeme moci pokračovat ve 
spolkové činnosti. 

Ve dnech 24.–26.10.2019 proběhl v hotelu Petr Bezruč v Beskydech jubilejní 30. ročník 
Pelikánova semináře. Podrobné informace jsou v podobě zprávy o semináři, fotogalerie a 
sborníku přednášek dostupné na webu SHM.  

V době konání 30. Pelikánova semináře proběhla i členská schůze a schůze výkonného výboru 
SHM, na které byli zvoleni členové Výkonného výboru a Revizní komise (viz Zápis ). Aktuální zápis 
ve spolkovém rejstříku je dostupný online. V rámci usnesení byla výše členských příspěvků pro 
řádné členy navýšena na 200 Kč, vzhledem k růstu cen však zvažte, zda lze přispět částkou 
vyšší. Splatnost příspěvků je do 30.4.2020 – odkaz na info o provádění plateb níže (těm, co již 

http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2019/11/30-pel-sem-2019-zprava-lh-jk.pdf
https://www.zonerama.com/TEST98/Album/5719888?secret=98139o702xQo9vF9Lghi7VCLq
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/01/pelsem-sbornik-2019.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2019/11/shm-vykonny-vybor-2019-10-26.pdf
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=740308&typ=UPLNY


za rok 2020 zaplatili, srdečně děkujeme). 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 1000 Kč), lze odečíst od 
daňového základu výdělečně činné osoby (OSVČ i zaměstnanců). Zájemcům zašleme návrh 
darovací smlouvy. 

Pokud jako členové SHM máte nějakou publikační, či přednáškovou činnost v rámci horské 
medicíny, budeme rádi, pokud nám o ní dáte vědět. Rádi Váš příspěvek zmíníme ve Zprávě o 
činnosti SHM (viz Zprávu o činnosti SHM 2016-2019 od MUDr. Rotmana). 

Srdečně bych vás ráda také pozvala na 31. Pelikánův seminář, který bude letos zaměřený 
hlavně na aktuální témata horské i cestovní medicíny, včetně nových doporučení od Lékařské 
komise UIAA a bude zahrnovat i praktické workshopy. Tradiční setkání se bude konat        
13.–15.11.2020 v Hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.  

Seznam dalších akcí a užitečných odkazů naleznete na další straně tohoto dopisu. 

V těchto těžkých dobách Vám přeji všem mnoho zdraví, všem zdravotníkům a dalším 
pracovníkům mnoho sil ve zvládání této výzvy a těším se na setkání letos v Jeseníkách. 

MUDr. Lenka Horáková, DESA, 
prezidentka Společnosti horské medicíny  
(lenhorakova@email.cz) 

V Kladně 25. 3. 2020 
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Placení členských příspěvků 

Minimální výše členských příspěvků pro řádné členy činí 200 Kč.  

BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI: 2100338796 / 2010 
Kolegové ze Slovenska mohou zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet. 
Minimální členský příspěvek činí 8 €. 
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, rádi na žádost zašleme.

mailto:clenstvi.shm@seznam.cz
http://www.horska-medicina.cz
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2019/10/zprava-prezidenta-za-2016-2019.pdf
mailto:lenhorakova@email.cz


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

*** Vzhledem k aktuální situaci rozsáhlých karanténních opatření po celém světa je konání všech 
akcí nejisté. Prosím sledujte internetové odkazy jednotlivých organizátorů. U již zrušených akcí 
je toto poznamenáno, další organizátoři se teprve vyjádří. ***  

23.-29. 3. 2020 - bude přesunut na zimu 2020/2021, 8. 6. 2020, 5.-13. 9. 2020 další Mezinárodní 
kurz horské medicíny pro lékaře a horolezce certifikovaný DiMM. Více na 
www.kurzhorskemediciny.cz.   

15.-19. 4. 2020 Christchurch and Mount Cook, New Zealand: ICAR MedCom Spring Meeting - 
ZRUŠENO http://mountainmedicine.nz 

24.-25. 4. 2020 Salzburg, Rakousko: 3. Salzburg Symposium für Alpin- und Höhenmedizin / 
Bergsport & Gesundheit (Horská medicína a záchrana v horách) – ZRUŠENO                        
http://www.mountain-symposium.org 

2. -5. 6. 2020 Interlaken, Švýcarsko: XIII. ISMM World Congress on Mountain Medicine - 
INFORMACE O KONÁNÍ AKCE ČI JEJÍM ZRUŠENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNA http://www.ismm2020.org/ 

24.-26.9.2020 Katowice, Polsko: 10th European Hypoxia Symposium 2020 - http://
www.arbeitsmedizin.rwth-aachen.de/europaeisches-hypoxie-symposium/ 

14.-17.10.2020 Thessaloniki, Řecko: ICAR GA in Thessaloniki - https://www.alpine-rescue.org 

13.-15.11.2020 Loučná nad Desnou, Jeseníky: 31. Pelikánův seminář.  

Důležité aktuální prameny horské medicíny (výběr) 

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 knihovny. 
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