
 

Schůze LK ČHS – Tatranská Lomnice, 27. 10. 2013 

Přítomni: Bloudková,  Herrmann, Honzík, Kubalová, Rotman, Říhová  

Omluveni: Sieger 

Úkoly na rok 2013: 

úkol řešení odpovědnost Splněno 
ANO/ 
NE 

ORGANIZACE 24. 
PELIKÁNOVA 
SEMINÁŘE  

Organizace ve spolupráci s LK JAMES, 
Tatranská Lomnice, Slovensko 

Kubalová ano 

ORGANIZACE 
KONFERENCE 
„ZÁCHRANA V ZIMĚ“ 

Únor 2013, ČHS partner projektu, konference 
proběhla v Brně, na MU 

Kubalová ano 

ŠKOLENÍ NOVÝCH 
INSTRUKTORŮ ČHS 

Květen 2013, Milovy /instruktoři Honzík, 
Neumann, Kubalová/ 

Honzík ano 

DOŠKOLENÍ 
STÁVAJÍCÍCH 
INSTRUKTORŮ 

Proběhne v listopadu Honzík bude 

ÚČAST NA SCHŮZI LK 
UIAA 

Zakopane, Polsko, v rámci konference 
Hypoxia, zpráva o činnosti Rotman 

Kubalová ano 

DOKUMENT LÉKOVÉ 
VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY 

Na schůzi usnesení, že dokument nebude 
zásadně přepracován, jen aktualizován, 
přesun úkolu do dalšího roku 

Kubalová NE 

VYTIŠTĚNÍ KARET 
PRVNÍ POMOCI DO 
LÉKÁRNIČEK 

Lékárničky rozprodány, vytištění bude 
zajištěno přes sekretariát ČHS, na křídový 
zesílený, částečně voděodolný papír, 
aktualizace a vyřízení Honzík, úkol trvá 

Honzík NE 

LETÁK 
S DOPORUČENÝM 
VYBAVENÍM DO 
LÉKÁRNIČEK 

Úkol trvá,  
- zkusit domluvit dodavatele na vybavení 
zdravotnickým materiálem /náplň/  

Honzík NE 

 

K diskusi a řešení: 

1. Omrzliny 

a. Nutné vytvoření/ domluvení cílového chirurgického pracoviště, které by se dokázalo 

komplexně postarat o omrzlinu, s maximální léčbou, s možností výzkumu, publikací, 

úkol pro všechny členy LK 

b. Nutná opět osvěta, množí se omrzliny, kde oběti netuší nic o způsobu léčby – znovu 

článek na web ČHS a na Lezce (Říhová) 



2. Dokončení dokumentu lékové vybavení lékárničky pro různé situace – LK se usnesla, že 

dokument nebude zásadně měněn, pouze bude provedena revize 

3. Příští 25. Pelikánův seminář – změna lokality, přizvání LK Slovensko, Polsko, lokalita 

pravděpodobně Adršpašsko Teplické skály (hotel Javor), nutné zjistit podmínky, ceny, 

přítomnost přednáškové místnosti pro dostatečný počet osob, jinak hledání další vhodné 

lokality (Honzík, Říhová, Kubalová) 

4. Překlady dokumentů LK UIAA – zajistí Z. Sedláčková, předán kontakt na T. Küpera 

5. Doobjednání zdravotnického materiálu – šátky dosud jsou, lékárničky vyprodány, zajistit 

doobjednání (sekretariát svazu, v rozpočtu na další rok – vázaná položka) 

6. Upozornění na světovou konferenci High altitude medicine and physiology – konec května, 

Bolzano, blízkost lokality, vhodná účast více členů, více sekcí zaráz 

7. Plánované zdravotnické konference s možností přednášení specifických horských témat: 

a. Záchrana v létě – pokračování úspěšné konference s účastí všech složek IZS, začátek 

června, termín dosud nestanoven, lokalita jižní Morava /Kubalová, Honzík, Herrmann 

– rizika a vyšetření před odjezdem, trénink a příprava – Vinduška??/ 

b. Mikulovské dny PNP – akce oboru UM, možnost prezentace hypotermie, LZS… 

/Kubalová, Honzík/ 

8. Úkoly pro všechny členy: do 10. 11. dodat publikační a prezentační činnost za letošní rok 

s tématy horské medicíny pro odbornou i laickou veřejnost 

9. Informace o úspěchu metodického filmu Rizika pohybu v horském prostředí – vyhrál na 

festivalu sportovních filmů v Liberci, postoupil do mezinárodního kola. Film určen pro 

prevenci úrazů dětí a mládeže, na filmu se podíleli Kubalová, Honzík, Nádvorník 

10. Žádost ČT o statistiky úrazů a nejčastější příčiny úrazů (zajistí Bloudková, kontakt dodá 

Kubalová), info pro NOVA (Střepiny) – dodala Kubalová 

11. Martin Honzík přednesl prezentaci o úrazu při nesprávném navázání na lano – nutné zaslat 

bezpečnostní komisi, publikovat, uvažovat i o BK UIAA 

12. Nápady na činnost – všichni!!! 

13. Návrhy na nákup: minutovník – sledování času při prezentacích, reklamní a propagační 

předměty LK – tričko?, vesta?, šátek? – nutno zjistit podmínky, cenovou kalkulaci (Honzík, 

Kubalová, nápady všichni!!) 

14. Zaslat cestovní příkazy za Pelikánův seminář podepsané, POŠTOU na adresu Medlánecká 22, 

621 00 Brno, ubytování zatím nebude hrazeno, předlohu vyhotoví Rotman 

Zapsala: Kubalová, v Brně 10. 11. 2013 

 

Poznámka: 15. 1. 2014 – doškolení instruktorů proběhlo v listopadu na Milovech, /Honzík, Kubalová/, 

všichni uspěli 


