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SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY ČESKÁ REPUBLIKA 
Informace 2/2015 pro členy Společnosti horské medicíny 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

V přílohách pozvánka a přihláška na letošní 26. Pelikánův seminář, který se uskuteční ve 
dnech 24. – 25. 10. 2015 v Hotelu Morava v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách. Hlavním 
organizátorem je Ing. Juraj Rokfalusy (rokfalusy@stonline.sk). Čekáme na Vaše přihlášky 
k aktivní účasti. 

Novinky na webu 

Web Společnosti horské medicíny (www.horska-medicina.cz) 

Digitalizace sborníků a příruček horské medicíny Lékařské komise Horolezeckého svazu 

Lékařská komise pořádala své semináře již před rokem 1980 a její členové vytvořili 

množství příruček věnovaných problematice horské medicíny. Mají nejen svou historickou 

hodnotu, ale řada informací zůstala dodnes aktuální. Seznam není dosud úplný. Materiály 
lze rozdělit do několika kategorií: 
 Sborníky ze seminářů lékařů-horolezců v letech 1984 – 1987 

 Horolezectví a zdraví I, Horolezectví a zdraví II, III, Horolezectví a zdraví 
V, Horolezectví a zdraví V, Horolezectví a zdraví VII 

 Mezinárodní konference horské medicíny Lékařské komise UIAA v Praze v 1988 

Tištěné dvoudílné vydání Sborníku v roce 1990 bylo velmi nekvalitní. Letošní elektronická 
verze je doplněna zprávami o konferenci a 119 fotografiemi z mezinárodního setkání 
v pražském Karolinu, na večeru v hotelu International v Dejvicích a na Suchých skalách. 

 Aklimatizace a horská nemoc 

 Aklimatizace a horská nemoc 1980, Aklimatizace a horská nemoc 
1981, Aklimatizace a horská nemoc 1991 (Rotman) 

 Aklimatizace v horách 1997 (Rotman) 

 Bezpečnost horolezeckých výprav do velkých výšek 1999 (Rotman) 

 Poznámky a vysvětlivky k přetlakovému vaku 1999 (Švancara) 

 Poškození chladem – Podchlazení a omrzliny 

 Omrzliny a podchlazení v horolezectví 1982 (Rotman) 

 Současný stav znalostí v poškození chladem 1985 (Rotman) 

 Trauma a podchlazení 1997 (Švancara) 

 Kříšení (Švancara) 

 Poruchy životních funkcí 2000 

 Aktuální změny v pravidlech kardiopulmonální resuscitace 2000 

 Poranění tělesných krajin (Švancara) 

 Poranění lebky a mozku 1986 

 Poranění páteře 1987 

 Poranění páteře a míchy 1986 

 Poranění krční páteře 1996 

 Poranění hrudníku a jeho orgánů 

 Polytrauma 

 Podtlaková nosítka 1987 

 Protišokové kalhoty 

 Pád z výše 1998 

o Uštknutí 1993 

 Přetížení pohybového ústrojí při sportovním lezení 

 Úrazy a jejich prevence 

mailto:rokfalusy@stonline.sk
http://www.horska-medicina.cz/
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sbornik1.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sbornik2.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk4.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk4.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sbornik5.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk7.pdf
http://www.horska-medicina.cz/sbornik-prednasek-z-mezinarodni-konference-horske-mediciny-lekarske-komise-uiaa-v-praze-v-roce-1988/
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aklimatizace_a_horska_nemoc_1980_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aklimatizace_a_horska_nemoc_1981_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aklimatizace_a_horska_nemoc_1981_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aklimatizace_a_horska_nemoc_1991_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aklimatizace_v_horach-1997_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Bezpecnost_horolezeckych_vyprav_do_velkych_vysek-1999_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Poznamky_a_vysvetlivky_k_pretlakovemu_vaku_dychani_a_potapeni-1999_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1982_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1985_Rotman.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Trauma_a_podchlazeni-1997_Svancara1997.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Poruchy_zivotnich_funkci-2000_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Aktualni_zmeny_v_pravidlech_KPR_a_hodnoceni_EBM_2000_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/01Poraneni_lebky_a_mozku-1986_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/02Poraneni_patere-1987_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/03Poraneni_patere_a_michy-1986_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/04Poraneni_krcni_patere-1996_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/05Poraneni_hrudniku_a_jeho_organu_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/06Polytrauma_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/07Podtlakova_nositka_Fixacni_podlozka_pro_znehybneni_krcni_patere-1987_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/08Protisokov%C3%A9_kalhoty_MAST_Svancara.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/09Pad_z_vyse_Svancara-1998.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/10Ustknuti-1993_Svancara.pdf
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Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny u nás 

Přednáška MUDr. Leoše Chládka na Pelikánově semináři v roce 2010: ChladekLekarCHS2010 

Doporučení Lékařské komise UIAA 
Tyto dokumenty mapují problematiku prakticky celé horské (výškové) mediciny a poskytují 
odpovědi na mnohé otázky týkající se pobytu v horách z pohledu medicíny. Originály 
v angličtině a dalších jazycích jsou dostupné na http://www.theuiaa.org/medical_advice.html. 
Česky jsou zpracovaná doporučení: 

 Léčení akutní horské nemoci, výškového otoku plic a mozku 

 Použití přenosné hyperbarické komory 

 Léky v horolezectví 

Medailón MUDr. Kristiny Höschlové na Streamu.cz 

https://www.stream.cz/slavni-neznami/10005796-mudr-kristina-hoschlova-zachranarka-
se-specializaci-na-horskou-medicinu#nejnovejsi 

Blog MUDr. Tomáše Obtuloviče 

http://tomasobtulovic.blogspot.co.at/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=28 

24. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 7. 11. 2005 
Pozvánka a předběžný program: 
http://www.alpinmedizin.org/pdf/Ankuendigung_BRAET_2015.pdf 

Themenschwerpunkte 
I. Traumatologische Notfälle 
- Schocktherapie und Blutungskontrolle 
- Wirbelsäulenimmobilisation 
- Extremitätenverletzungen 
III. Alpine Flugrettung 
- Neue Möglichkeiten: Technik und Medizin  Přihlášky: www.bergrettungsaerztetagung.at 

 

Placení členských příspěvků Společnosti 

Do 30. 6. 2015 zaplatilo příspěvky pouze 39 členů. Na rok 2015 nezaplatilo 36 členů, z nich 24 nezaplatilo ani 
za rok 2014. V předmětu e-mailu jsou číslicemi před pomlčkou uvedeny platby každého člena: číslice před 
pomlčkou znamenají zaplacené příspěvky v jednotlivých letech: 5 pro rok 2015, 4 pro rok 2014, 3 pro rok 2013, 2 pro 

rok 2012, 1 pro rok 2011, 0 pro 2010, Číslice za pomlčkou je členské číslo = variabilní symbol pro platbu. 

Výbor Společnosti Vás prosí, abyste si zkontrolovali své platby, neboť v souladu se stanovami Společnosti zaniká 
členství těm, kteří 2 roky nezaplatili členský příspěvek. Dlouhodobě neplatící členy již nebudeme dále upomínat. 

Dar poskytnutý naší Společnosti, jako občanskému sdružení v oblasti zdravotnictví a tělovýchovy, 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. 

Dle usnesení Valné shromáždění 27. 10. 2012 se výše příspěvků nemění: minimální výše členských příspěvků pro řádné 

členy činí 100 Kč, pro mimořádné členy nejméně 200 Kč, splatných do konce února běžného roku (vzhledem k růstu 

cen všeho, zvažte, zda lze přispět částkou vyšší. 

BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI pro platby v českých korunách: 2100338796 / 2010 

Kolegové, přátelé a příznivci ze Slovenska mohou od letošního roku zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet 

IBAN:  CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT:    FIOBCZPPXXX 

Minimální členský příspěvek činí 4 €. 
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 

Za Společnost horské medicíny: MUDr. Ivan Rotman, i.rotman@volny.cz, 5. 7. 2015 

IČ: 47606274, Registr. MV ČR: VSC/1-12778/92-R, č. účtu:2100338796/2010. Pošta: 407 13 Ludvíkovice 71 

II. Lawinenmedizin 
- Management hypothermer Lawinenopfer 
- Laienreanimation nach Kameradenrettung 
- Aktuelle Behandlungsrichtlinien - Umsetzung in der Praxis 

 

http://www.horska-medicina.cz/lekari-horolezeckeho-svazu-a-horske-mediciny-u-nas/
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/ChladekLekarCHS2010.pdf
http://www.theuiaa.org/medical_advice.html
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/UIAA_MedCom_vol_2_Management-AHN-VOP-VOM_czech_ZSIR.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/UIAA_MedCom_vol_3_Prenosne_hyperbaricke-komory_czech_ZSIR.pdf
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/DrugsUIAA-CZ3.pdf
https://www.stream.cz/slavni-neznami/10005796-mudr-kristina-hoschlova-zachranarka-se-specializaci-na-horskou-medicinu#nejnovejsi
https://www.stream.cz/slavni-neznami/10005796-mudr-kristina-hoschlova-zachranarka-se-specializaci-na-horskou-medicinu#nejnovejsi
http://tomasobtulovic.blogspot.co.at/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=28
http://tomasobtulovic.blogspot.co.at/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=28
http://www.alpinmedizin.org/pdf/Ankuendigung_BRAET_2015.pdf
http://www.bergrettungsaerztetagung.at/
mailto:i.rotman@volny.cz

