
27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY HORSKÉ MEDICÍNY 

28. 10 – 30. 10. 2016 

MORAVSKÝ KRAS – HOTEL SKALNÍ MLÝN  

 

  

 

 

 

 

HLAVNÍ TÉMATA:  

Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana 

v horách, lezecké úrazy a nehody při lezení, omrzliny a podchlazení, nemoc s výšky, lavinové 

nehody, kurz horské medicíny v ČR, legislativa, zprávy z odborných akcí a kongresů a další 

témata související se horolezectví a medicínou v divočině 

 

 

 POŘÁDÁ:  

LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS  

SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY 

MEDICÍNSKA KOMISIA SHS JAMES 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE: WWW.HOROSVAZ.CZ 



Lékařská komise Českého horolezeckého svazu, Společnost horské medicíny ČR a Medicínska 
komisia SHS JAMES SR si Vás dovolují pozvat na 27. Pelikánův seminář pořádaný na počest 
MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul při výstupu na Annapurnu. 

Termín konání:  

29. – 30. 10. 2016, praktické workshopy 28. 10. 2016 

Místo konání:  

Letošní ročník se koná v Moravském krasu, nedaleko Blanska v hotelu Skalní Mlýn  

Hlavní témata semináře:  

Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, 
lezecké úrazy a nehody při lezení, omrzliny a podchlazení, nemoc s výšky, lavinové nehody, 
kurz horské medicíny v ČR, legislativa, zprávy z odborných akcí a kongresů a další témata 
související s horolezectvím a medicínou 

Program: přesný program bude zveřejněn po 15. 10. 2016! 

Pátek 28. 10. 2016: doprovodný program 

- 9:00 – 16:00 Metodický den Českého horolezeckého svazu – bezpečný pohyb  
a záchrana na zajištěných cestách (via ferratách), místo konání: Vír, více informací na 
www.horosvaz.cz 

- 8:30 – 18:30 Kurz první pomoci pro horolezce - nutná registrace!, omezený počet 
účastníků, cena kurzu: 1000 Kč/os., příjezd na kurz první pomoci vhodný již ve čtvrtek, 
začátek kurzu 8:30! Místo konání: hotel Skalní Mlýn a přilehlé okolí, více na 
www.horosvaz.cz, vč. přihlášky na kurz 

- Všichni účastníci pátečního programu jsou srdečně zváni na Pelikánův seminář 

Sobota 29. 10.2016 – vlastní Pelikánův seminář 

- Od 8:00 – 9:00 registrace 

- Od 9:00 do 18:00 hlavní program 

- 13.00 – 14.00 Valné shromáždění Společnosti horské medicíny 

- Krátká poobědová pauza na výlet po okolí 

- Večerní prohlídka nepřístupných, avšak nenáročných jeskyní v okolí Holštejna 
s překvapením  

- Raut  

Neděle 30. 10. 2016 – Pelikánův seminář + doprovodný program 

- Od 9:00 hlavní program, bude zakončen obědem 
- Po obědě, cca 14:30 prohlídka jeskyně Býčí skála nebo speleoferrata Vodní propast 

pro zájemce http://www.speleoart.cz/zazitky-z-jeskyni/ 

Možnosti pro rodinné účastníky, vč. dětí: 

- v okolí jsou možné výlety po Moravském krasu, v případě slunečného počasí i na 
kolech či koloběžkách 

- všechny veřejně přístupné jeskyně jsou ještě v této době v provozu (v nejbližším 
okolí: Punkevní s projížďkou na loďkách, Kateřinská, Balcarka), 

- vláček k Punkevní jeskyni, lanovka na Macochu,  

- Dům přírody a další atrakce. 

http://www.horosvaz.cz/


Ubytování: Hotel Skalní Mlýn, Moravský kras 

Ubytování je možné objednat v přihláškovém formuláři, je dostupné přímo v místě konání 

semináře, v hotelu Skalní Mlýn ve dvoulůžkových pokojích. Cena za nocleh v hotelu se snídaní 

je: 550,- Kč / os. / noc. Kapacita hotelu je 25 dvoulůžkových pokojů, tj. 50 osob. Rozhoduje 

pořadí přihlášek.  V případě vyčerpání ubytovací kapacity ve Skalním Mlýně je možné si zajistit 

ubytování v přilehlém okolí. Pro rodiny s dětmi jsou v hotelu dostupné rodinné apartmány 

(prostřednictvím formuláře nelze objednat, cena po domluvě s hotelem, kontakt viz níže). 

Adresa: S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, CZ 678 01 Blansko, Jihomoravský kraj 

GPS:  49.3637253N, 16.7082614E 

Tel.: +420 516 418 113, Fax: +420 516 418114,  e-mail: smk@smk.cz, www.smk.cz, 

www.skalnimlyn.cz   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANSKO SKALNÍ MLÝN 



Stravování: 

Stravování je zajištěno v místě konání akce a není v ceně kongresového poplatku. Součástí 
nabídky stravování je v sobotu 1x oběd a večeře formou rautu. V neděli je možné zajistit oběd. 
Stravování je možné objednat, stejně jako ubytování, v přihláškovém formuláři. 

Kongresový poplatek:  

Výše kongresového poplatku je za oba dva dny: 300 Kč 

V ceně poplatku:  Kávová přestávka s občerstvením 2x v sobotu a 1x v neděli 
- Doprovodný program dle výběru (vstupy do jeskyní přístupných 

v rámci konference - Holštejn, Lidomorna, Býčí skála) 
- Kongresové materiály 
- Kongresové prostory + technika 

Přihlášky k účasti: 

K přihlášení k aktivní i pasivní účasti prosím použijte formulář, který je ke stažení jako 
samostatná příloha ve formátu xls (PRIHLASKA_PELIKANUV_SEMINAR_2016.XLS). Po vyplnění 
jej odešlete e-mailem na info@horosvaz.cz. Vaši přihlášku k účasti zašlete na uvedenou adresu 
co nejdříve, nejpozději však do 15. 10. 2016!!! 

Vaše přihláška, včetně požadované rezervace ubytování a stravování, je platná až po uhrazení 
platby za požadované služby. Výslednou cenu, kterou je nutné zaplatit, vám vygeneruje 
přihlašovací formulář. V přihlašovacím formuláři jsou uvedeny i údaje pro provedení platby 
(č. účtu, v. s., s. s. atd.). 

Vaše přihláška Vám bude po uhrazení platby potvrzena na Váš e-mail. 

Pokyny pro aktivní účastníky: 

Téma vaší aktivní účasti, krátký abstrakt, včetně požadavků (termín přednášky v případě 
časového zaneprázdnění, speciální technika atd.) prosím navíc zašlete na 
kubalova.jana@zzsjmk.cz  a to co nejdříve, nejpozději však do 10. 10. 2016!!! Upozorňuji, že 
krátké sdělení by nemělo přesáhnout 10 – 15 minut, vyžádané vzdělávací přednášky pak 20, 
po domluvě max. 30 minut. Časy uvedené v definitivním programu, který bude uveřejněn po 
15. 10., prosím, respektujte. Aktivní účastníci nehradí kongresový poplatek. Pro prezentaci 
bude na místě připraven notebook, dataprojektor a plátno.  

Storno objednaných služeb: při zrušení objednaných služeb je účtován storno poplatek 

v závislosti na termínu odhlášení z akce: 

 do 1.10. 2016 včetně    0 % ze zaplacené částky 

 od 2.10. 2016 do 16.10.2014 včetně  25 % ze zaplacené částky 

 od 16.10.2014 do 20.10.2014 včetně  50 % ze zaplacené částky 

 od 21.10.2014     100 % ze zaplacené částky 

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat organizátory: 

Za organizační tým: Jana Kubalová, Michal Lollok a Ladislav Sieger 

Jana Kubalová: kubalova.jana@zzsjmk.cz, 603 759 454 (ubytování a program konference) 

Informace o hlavním a doprovodném programu budou průběžně aktualizovány na 
www.horosvaz.cz 
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