
Výro ní zpráva o innosti Léka ské komise
v roce 2010

LK je sdružením léka  a záchraná  a nadšenc  pro horskou medicínu - zabývá se
problematikou horské medicíny a záchrany v horách, úrazy v horolezeckém terénu
s d razem na PREVENCI + VZD LÁVÁNÍ v oboru horská medicína

Pro leny HS: p edávat informace + praktická výuka (doporu ení, publikace na
webu a v asopisech, poradenství, kurzy)
Pro laickou ve ejnost: p ednášky, média
Pro zdravotníky: neléka ská i léka ská ve ejnost – odborné lánky, prezentace,
výuka (hypotermie, lavinové nehody, nemoc z výšky, omrzliny…)

Kompletní koncepce práce a cíle LK jsou publikována na www.horosvaz.cz

LK v roce 2009 pracovala ve složení:

Nové štíhlejší složení LK bylo odsouhlaseno na sch zi LK HS v Milovech, íjen
2009. S neaktivními leny p vodní LK jsme se rozlou ili.
Složení komise: Jana Kubalová (p edseda), Martin Honzík (místop edseda), Lucie
Bloudková, Igor Hermann, Ivan Rotman, Jarka íhová, Ladislav Sieger, ( lenové)
externí spolupráce: Pavel Neumann (kurzy), David Tu ek (výživa), Filip Hebelka
(poran ní p i sportovním lezení), Jan Smolek (vis v horolezeckém postroji)

Kurzy realizované v roce 2010:

Kurzy pro instruktory horolezectví i pro leny HS stále z stávají hlavní náplní naší
práce. S problematikou výuky souvisí i vývoj metodických materiál  pro školení
instruktor , které budou voln  ke stažení na webu HS. Termín dokon ení hlavních
kapitol (základní první pomoc, úrazy, specifická horská témata) je konec listopadu
2010. Materiály zatím nebudou publikovány knižn  z d vodu možnosti aktualizace,
ekonomických d vod  a také z d vod  postupného dokon ování dalších d ležitých
kapitol ješt  v pr hu roku 2011.

Nabízené kurzy:
Pro leny HS

• Základní kurz první pomoci a záchrany v horách (3 dny, ŽV) –  letos
nerealizován, v plánu na rok 2011

• Záchrana p i nehod  v lezeckém terénu (3 dny, ŽV) – letos nerealizován,
v plánu na rok 2011

http://www.horosvaz.cz


Pro instruktory:  instruktor SCI, RCI, HAL
• Základní kurz první pomoci a záchrany v horách – základ (4 dny, ŽV)  - 1x
• Rozší ený kurz + záv re né p ezkoušení (1týden, Rakousko) – letos výuka

ukon ena na základním kurzu, p ezkoušení provedeno taktéž na základním
kurzu. lenové LK se rozší eného kurzu neú astnili, provedeno opakování
základních dovedností instruktory MK.

• Doškolení instruktor  (3 dny, ŽV) – 2 kurzy

Nápl  kurz  z stává stejná jako v p edchozích letech, viz výro ní zpráva 2009,
neustále klademe d raz na praktické vyzkoušení všech technik a zafixování
základních dovedností. Neustále se snažíme o p edávání recentních dat na základ
nejnov jších doporu ení sv tových a evropských odborných spole ností: ERC,
UIAA, SWM, ICAR
Lekto i kurz  v roce 2010 pracovali ve stejném složení jako již n kolik posledních let:
Martin Honzík – vedoucí a hlavní organizátor kurz , dále Jana Kubalová a Pavel
Neuman. Ú astníci každého kurzu obdrželi pracovní skripta, ú astníci
instruktorského kurzu ješt  navíc nejd ležit jší postupy p i poskytování první pomoci
na malých, vod  odolných karti kách. Karti ky jsou dostupné voln  ke stažení na
webu pro každého lena i ne lena HS, viz dále.

Pelikán v seminá  2010

Letos se konal již 21. ro ník seminá e, tentokrát ve vyzkoušené lokalit  Se  –
Ústupky, Penzion Hájenka, op t ve spolupráci se Spole ností horské medicíny,
vedené Dr. Ivanem Rotmanem. SHM letos sponzorovala sborní ky, které obdržel
každý ú astník.

Hlavními tématy byly:

1. Zhodnocení práce LK a SHM za rok
2010.

2. Novinky v horské medicín  a
v záchran  v horách.

3. Krátká sd lení zástupc  odborných
subkomisí LK

4. Zprávy z pracovních cest
5. Zprávy z expedic, zdravotnické

zabezpe ení výprav do velehor.
6. Zajišt ní p ekladu nových

doporu ení Medcom UIAA.

Program konference viz sborník. Letošní seminá  op t utvo il nový rekord v po tu
astník  i délce konference. Celkem jsme si vyposlechli 21 p ednášek, v . jedné

historické o léka ích horolezeckého svazu a horské medicíny od Dr. Leoše Chládka a
dvou cestovatelských s diashow ze Safari v Africe. Zamyšlení Dr. Chládka bylo velice
zajímavé a dokumentovalo i vývoj v práci léka  zabývajících se horskou medicínou.
Velice zjednodušen eno jsme se postupn  p esunuli z hor do „školních lavic“.

vodem však není naše pohodlnost, ale postupný vývoj ekonomický i sou asné
trendy cestování. Tj. preference expedic bez léka e, široká lenská základna a velké



množství cestovatel  a horolezc  navšt vující nejvyšší sv tové velehory. Celkem se
letos zú astnilo 44 ú astník  a 14 p ednášejících. Op t m žeme konstatovat, že
kvalita p ednášek neklesla, naopak si dovoluji íci, že naše konference je v porovnání
s jinými odbornými konferencemi mnohem zajímav jší a pou jší. Všem

enášejícím i ú astník m náleží velký dík za skv lou úrove  i atmosféru. Organizaci
zajiš ovala, jako již poslední 4 roky, p edsedkyn  LK, Jana Kubalová.

Doporu ení LK HS, lánky, publikace, studijní materiály, servis

Co lze nalézt na webu horosvazu:
1. Doporu ení LK:

2. Karti ky první pomoci ke stažení:



Anamnéza

Plánování túry, expedice, záchrana

Karti ky jsou voln  dostupné pro všechny leny HS.

Trojcípí šátek: Nadále je možno objednat oranžový
trojcípý šátek s piktogramy ošet ení r zných poran ní
s využitím šátku.

Lékárni ka horolezce: v letošním roce jsme vstoupili
do jednání s firmou Singing Rock o možnosti našití
obal  na lékárni ky dle našeho doporu ení. Pokud
bude jednání úsp šné, bude možnost zakoupit lékárni ky jak prázdné, tak i
vybavené dle našeho doporu ení, v . oranžového šátku. Projekt je sm ován na letní
sezónu 2011 a  nebude realizován z rozpo tu HS.

Publikace: Nadále se snažíme publikovat lánky v odborných i zájmových
asopisech, p ednášíme problematiku horské medicíny na vzd lávacích symposiích

regionálních i celostátních, školíme léka e v p íprav  na specializaci ze sportovního
léka ství.

Statistika a dlouhodobé sledování

Dlouhodobé projekty:
1. sledování a lé ba omrzlin u eských ob an  ( íhová)
2. statistické sledování úraz eských ob an  p i horolezectví a horských sportech -
ve spolupráci s Bezpe nostní komisí HS (Bloudková, Kublák). Data pro statistické
sledování úraz  jsou sbírána na základ  došlých hlášení o úrazech, které je možno
vyplnit i prost ednictvím webu HS. I p es neustálé zjednodušování formulá , však
úrazy hlášeny nejsou. Objem sebraných dat tak nelze statisticky hodnotit, ani nelze
na základ  t chto omezených dat init n jaká preventivní opat ení, nap . p i výuce
instruktor  a dále pak výuce v oddílech. V rámci kurz  základních i doškolovacích
pro instruktory neustále zd raz ujeme pot ebu zasílání dat, p ipravujeme i kapitolu
do metodických materiál .

Pracovní a studijní cesty

V roce 2009 (po uzáv rce výro ní zprávy):
• 21. kongres léka  horských záchranných služeb, listopad 2009 /Rotman/



• Sch ze Medcom UIAA a symposium o horské medicín , listopad 2009,
Káthmándú, Nepál /H schlová/

V roce 2010:
• Hypoxia – Innsbruck, leden 2010 /Kubalová/
• Sv tový kongres High Altitude Medicine and Physiology, sch ze Medcom

UIAA a ICAR – Arequipa, Peru, srpen 2010 /Kubalová/
• CISA – IKAR – 62. mezinárodní konference, Vysoké Tatry, Starý Smokovec,

íjen 2010 /Kubalová/
• Forum Bergmedizin v Garmisch-Partenkirchenu, listopad 2010 /Rotman/

Na n které pracovní cesty byl z rozpo tu vyplacen p ísp vek. Viz rozpo et 2010.

erpání rozpo tu 2010

V letošním roce bude rozpo et kompletn  vy erpán. Rozpo et dosud není uzav en,
statek bude ješt erpán na nákup um lých poran ní, které jsme byli dosud nuceni

zap ovat, a které využíváme p i kurzech první pomoci. V p íloze schválený
rozpo et + erpání k 29.11.

Rozpo et 2010
Komise -  LÉKA SKÁ

Plánované akce / výdaje komise
Položka  plánované náklady termín erpání (m síc)

Pelikán v seminá
            18 000,00 íjen

erpáno  15 862 K )

Forum Bergmedizin v Garmisch-Partenkirchenu
              8 000,00

12.-
13.11.2010/Rotman

erpáno 7 517 K )

62. IKAR general assembly
              8 000,00  Kubalová/ íjen

(vy erpáno 8 000 K )

pošta, ostatní náklady
              2 000,00

po celý rok

celkem            36 000,00 K
Plánovaná ú ast na zasedání odborných komisí UIAA / IFSC / ISMF

Název akce / položka  plánované náklady termín konání

kongres ISSM, sch ze LK UIAA, Arequipa, Peru
            20 000,00 7 - 12. 8. 2010/Kubalová

erpáno 20 000 K )
celkem            20 000,00 K

Poplatky odborným komisím UIAA / IFSC / ISMF
Druh poplatku ( lenský, …)  výše poplatku termín uhrady

celkem
                          -

Celkem 56 000 K
celkem dosud erpáno

51 379 K
Sestavil: Kubalová, 29. 11. 2009



Plány LK na rok 2011

které úkoly pro rok 2011 op t nejsou ohrani eny pouze na jeden rok. Všechny
plánované úkoly považujeme za d ležité, v p ípad  nespln ní budou p evedeny do
dalšího roku.

• Pokra ovat v zavedené koncepci práce, viz dokument na stránkách LK
• Dokon ení metodických materiál  pro instruktory horolezectví (dokon ena

nyní všechna specifická vysokohorská témata + základní první pomoc) budou
dostupná na www.horosvaz.cz,

• Výuka, popularizace specifických horských témat mezi horolezci, léka i a
dalšími zdravotníky

• P eklady nových doporu ení Medcom UIAA, v sou asné dob  již realizovány 2
eklady, bude publikováno na www.theuiaa.org

• Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno, Fakultou sportovních studií –
spolupráce na projektu „Na h išti i na vod  být s d tmi vždy v pohod “.
• vytvo ení metodického materiálu – Rizika pobytu ve vysokohorském prost edí

(výukové DVD + dopl ující p ednášky).
• Vytvo ený materiál bude závazný  pro všechny školské pracovníky v R.
• Termín dokon ení materiál  je v prosinci 2012.

 1. film: rizika pohybu ve volném zasn ženém terénu , lavinová nehoda
+ záchrana, hypotermie

 2. film: p íprava a realizace expedice ve vysokohorském prost edí
• Diplom horské medicíny – v letošním roce plánujeme dokon ení p ípravy a p ijetí

do systému vzd lávání UIAA, ICAR, UM, event. zahájení kurzu.
• Vytvo ení sít  léka  dostupných pro vyšet ení a hodnocení zdravotního stavu

instruktor  horolezectví + vytvo ení specifického formulá e.
• Dokon ení jednání s firmou Singing Rock – výroba lékárni ky dle doporu ení LK

HS.
• Mountainmed 2011 – hypotermie úrazová i lé ebná, laviny (pro léka e a další

zdravotnické pracovníky).
• Pelikán v seminá  2011 – pro zdravotníky i zájemce ze stran nezdravotnické

ve ejnosti.

Všem len m léka ské komise i externím spolupracovník m velký dík za práci
v LK v roce 2010. Práce pro LK HS je vykonávána ve volném ase, p i plném
vytížení ve vlastním pracovním pom ru, bez nároku na odm nu. Jedinou
odm nou z stává dobrý pocit z odvedené práce, lektorné za odu ený kurz a
malý p ísp vek na vybrané, p edem schválené pracovní cesty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala: 25. 11. 2010, MUDr. Jana Kubalová
edsedkyn  LK HS

http://www.horosvaz.cz
http://www.theuiaa.org

