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HLAVNÍ TÉMATA: 

 
 HORSKÁ, EXPEDI�NÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA 
 PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANA V HORÁCH 
 OMRZLINY, PODCHLAZENÍ 
 LAVINOVÉ NEHODY, NEMOC Z VÝŠKY 
 LEZECKÉ ÚRAZY A NEHODY P�I LEZENÍ 

 
 NA SEMINÁ� NAVAZUJE PRAKTICKÝ  

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY  
(NEJEN) V HORÁCH (26. – 28.10.2014) 

 
 

PO�ÁDÁ:           DALŠÍ INFORMACE NA: 
 
LÉKA�SKÁ KOMISE �HS                               WWW.HOROSVAZ.CZ 
SPOLE�NOST HORSKÉ MEDICÍNY �R  
MEDICÍNSKÁ KOMISIA SHS JAMES 

 
 
 

 



Léka�ská komise �eského horolezeckého svazu, Spole�nost horské 
medicíny �R a Medicínská komisia SHS James si Vás dovolují pozvat 
na 25. Pelikán�v seminá� po�ádaný na po�est MUDr. Ji�ího Pelikána, 
který v roce 1988 zahynul p�i výstupu na Annapurnu. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
 
Letošní ro�ník je po�ádán v malebném a od rušné civilizace vzdáleném 
zákoutí Adršpašsko-teplických skal na záme�ku Bischofstein. Jedná se o 
zrekonstruovaný barokní záme�ek s restaurací a hotelem, který je 
obklopený pískovcovými skalami s mnoha lezeckými terény – více viz 
na: www.bischofstein.cz.  
 
 
HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁ�E:     
                                                          

 horská, expedi�ní a cestovní medicína 
 medicína divo�iny 
 první pomoc a záchrana v horách 
 lezecké úrazy a nehody p�i lezení 
 omrzliny a podchlazení 
 nemoc z výšky, lavinové nehody 
 vliv vysokohorského prost�edí na �lov�ka 
 psychologie v horách 
 zprávy z odborných akcí a kongres� 

 
Seminá� je ur�en pro všechny zájemce z �ad laické i odborné ve�ejnosti. 
 
 
RÁMCOVÝ PROGRAM: 
 
PÁTEK 24.10.2014 
 
P�íjezd a ubytování 
Registrace 
 
SOBOTA 25.10.2014 
 
8:00 – 9:00  registrace 
9:00   zahájení seminá�e 
9:00 – 12:00 dopolední blok p�ednášek 
12:00 – 13:30 ob�d 
13:30 – 16:00 pauza na lezení nebo výlet po okolí 
16:00 – 19:00 odpolední blok p�ednášek 
19:00 – 20:00 ve�e�e formou rautu 
20:00 - ??:?? ve�erní promítání z expedic 



NED�LE 26.10.2014 
 
8:00 – 9:00  snídan� 
9:00 – 12:00 dopolední blok p�ednášek 
12:00   zakon�ení seminá�e   
 
 
UBYTOVÁNÍ: 
 
Ubytování je možné zajistit p�ímo v míst� konání seminá�e v hotelové 
�ásti záme�ku Bischofstein ve dvou až �ty�l�žkových pokojích. Cena za 
nocleh se snídaní je 390 K�. Ubytování na Bischofsteinu za�izuje 
organizátor akce na základ� vašeho požadavku z p�ihlášky.  
 
Více o Bischofsteinu zde:  www.bischofstein.cz 
 
Pozor - tato ubytovací kapacita je však omezena na cca 40 míst. Po 
jejím vy�erpání si musí ú�astníci ubytování zajistit sami v jiných 
ubytovacích za�ízeních. 
 
 
STRAVOVÁNÍ: 
 
Stravování je možné objednat spolu s ubytováním – prosím uve�te 
v p�ihlášce.   
 
 
P�IHLÁŠKY K Ú�ASTI: 
 
K p�ihlášení používejte prosím formulá�, který je ke stažení jako 
samostatná p�íloha ve formátu XLS 
(PRIHLASKA_PELIKANUV_SEMINAR_2014.XLS). Ten po vypln�ní 
odešlete e-mailem na: info@horosvaz.cz.  
 
P�ihlášky k aktivní i pasivní ú�asti zasílejte co nejd�íve, nejpozd�ji 
však do 30.9.2014 !!! 
 
Vaše p�ihláška, v�etn� požadované rezervace ubytovaní a stravování, je 
platná až po uhrazení platby za požadované služby. Výslednou cenu, 
kterou je nutné zaplatit, vám vygeneruje p�ihlašovací formulá�. 
V p�ihlašovacím formulá�i jsou uvedeny i údaje pro provedení platby (�. 
ú�tu, v.s., s.s., atd.).  
 
Vaše p�ihláška vám bude po uhrazení platby potvrzena na váš e-mail.  
 
  
 



STORNO OBJEDNANÝCH SLUŽEB: 
 
P�i zrušení objednaných služeb je ú�tován storno poplatek v závislosti na 
termínu odhlášení z akce: 
� do 29.9.2014 v�etn�    0 % ze zaplacené �ástky 
� od 30.9. 2014 do 10.10.2014 v�etn�  25 % ze zaplacené �ástky 
� od 11.10.2014 do 20.10.2014 v�etn�  50 % ze zaplacené �ástky 
� od 21.10.2014     100 % ze zaplacené �ástky 
 
 
KONFEREN�NÍ POPLATEK: 
 
Konferen�ní poplatek je stanoven ve výši 200 K�. Aktivní ú�astníci 
(p�ednášející) poplatek nehradí. 
 
 
POKYNY PRO P�EDNÁŠEJÍCÍ: 
 
P�ihlášku k aktivní ú�asti zašlete nejpozd�ji do 30.9.2014. Sou�ástí 
p�ihlášky musí být abstrakt spolu s údaji o p�ednášejícím – vše vypl�ujte 
prosím do formulá�e, který je sou�ástí p�ihlášky. Pokud je váš abstrakt 
v�tšího rozsahu nebo obsahuje-li obrázky, pak jej prosím zašlete jako 
samostatnou p�ílohu ve Wordu. 
 
Pro prezentaci bude na míst� p�ipraven notebook, dataprojektor a 
plátno.  
 
Prosíme p�ednášející o dodržování stanovených �as� pro prezentace. 
 
P�ednášející nehradí konferen�ní poplatek. 
 
V p�ípad� dotaz� nebo nejasností kontaktujte prosím organizátory na 
níže uvedených kontaktech. 
 
 
 
 
Za organiza�ní tým Martin Honzík a Jana Kubalová 
 
 
M. Honzík - martinhonzik@seznam.cz, tel.: +420 605 503 720 
J. Kubalová – kubalova.jana@zzsjmk.cz 
 
 
Informace o seminá�i v�etn� programu budou aktualizovány na  
stránkách �eského horolezeckého svazu - www.horosvaz.cz 
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Léka�ská komise �HS po�ádá kurz první pomoci a záchrany (nejen) 
v horách. Kurz je svým zam��ením ur�en pro všechny zájemce z �ad 
lezc�, horolezc�, skialpinist�, freerider�, turist�, treka�� a jiných 
vyznava�� outdoorových aktivit. Tato akce je po�ádána jako samostatná, 
bez nutnosti ú�astnit se p�edchozího Pelikánova seminá�e. 
 
ZAM��ENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: 
 
Výuka je zam��ena na problematiku 
poskytování první pomoci a na záchranu.  A 
to jak v lokalitách s dob�e dostupnou 
zdravotní pé�í, tak i v odlehlých oblastech, 
kde vám na pomoc hned tak n�kdo nedorazí. 
D�raz je kladen na vlastní postup p�i nehod�, 
zejména s ohledem na bezpe�nost (vlastní, 
pacienta, dalších �len� skupiny,...). 
 
Základní �ástí kurzu je zvládnutí život ohrožujících stav�, tzn. situací kdy 
postiženému jde skute�n� o život a to jestli p�ežije, bude záviset na 
vašem v�asném zásahu. Sou�ástí tohoto bloku je i resuscitace – vše dle 
nejnov�jších aktualizovaných doporu�ení. 
 

V kurzu se dále nau�íte jak postupovat p�i úrazech - 
drobnou od�rkou po�ínaje a pacientem s poran�nou 
páte�í kon�e. 
Nau�íte se vy�ešit improvizovaný transport lehce i 
t�žce zran�ných a monitorovat jejich zdravotní stav. 
 
Velký d�raz je kladen na improvizaci - nau�íme vás 

vysta�it si s málem a používat vaši  standardní  výbavu nestandardním 
zp�sobem - tzn. p�i záchran� a k poskytnutí první pomoci. 
Stranou nez�stane ani první pomoc p�i onemocn�ních a jiných akutních 
neúrazových stavech (dušnost, bolesti na hrudi, k�e�e, atd.). 



Samostatnou kapitolu tvo�í podrobn� probíraná problematika „horské 
medicíny“ (podchlazení, omrzliny, nemoc z výšky, první pomoc p�i 
lavinové nehod�, atd.) 
Nedílnou sou�ástí kurzu je i stránka preventivní, tzn. na co si dát pozor 
p�i plánování akce, co zohlednit za zdravotní aspekty (chronická 
onemocn�ní, o�kování, atp.) a s tím i úzce související problematika 
cestovní medicíny. 
Vybavení lékárni�ky – léky + zdravotnický materiál. Co by m�lo být 
nedílnou sou�ástí batohu a co naopak m�žu nechat na chat� �i v base-
campu. Jak si legáln� opat�it léky na p�edpis, k �emu a jak se používá 
zdravotnický materiál atd. 
 
 
CO A JAK SE V KURZU NAU�ÍTE: 

 
Stru�n� �e�eno – nau�íte se reagovat na 
vzniklé zdravotní stavy a situace a je jedno, zda 
to bude úraz �i onemocn�ní. Naším cílem je, 
aby jste byli schopni kdykoliv prakticky 
zasáhnout. Nikoliv však chaoticky a bezhlav�, 
ale vždy s klidnou hlavou, rozvahou a jistotou. 
To vám umožní nadrilovaný chronologicky se 
odvíjející postup první pomoci. Ten pro vás bude zárukou, že vždy 
budete postupovat od toho nejpodstatn�jšího k tomu mén� d�ležitému.  
Z d�vodu maximální efektivnosti výuky jsou jednotlivá témata vždy 
�azena do jasných postup� a algoritm�. Pro snazší zapamatování si 
vyu�ované problematiky jsou používány r�zné mnemotechnické 
pom�cky, akronymy, ale i zážitková forma výuky.  
Jelikož v reálném život� je první pomoc zejména o praxi, tak od samého 
za�átku kurzu je hlavní �ást výuky tvo�ena praktickými nácviky.  
 
ZP�SOB VÝUKY: 
 
Bloky nezbytné teorie jsou promítány 
v názorných „Power Pointových“ prezentacích. 
Probíranou problematiku dostávají ú�astníci 
kurzu i v tišt�né form� v podob� pracovních 
skript s volným místem na poznámky.  
St�žejní �ást výuky tvo�í praktické nácviky (na 
figurínách a modelech, na figurantech i na sob� 
vzájemn�) – co si nezkusíš, to neumíš. 
 
 
 
 
 
 



 
RÁMCOVÝ PROGRAM KURZU: 
 
 
NED�LE 26.10.2014 
� P�íjezd do místa konání kurzu  
� Zahájení kurzu – v 17:00  
� Postup p�i nehod� 
� Prvotní vyšet�ení a život zachra�ující výkony 
 
 
POND�LÍ  27.10.2014 
� Resuscitace 
� Celkové vyšet�ení 
� Základní polohování 
� Podchlazení 
� Základní životní funkce a 

monitoring pacienta 
� Improvizované transportní 

prost�edky I. 
� Úrazy „od hlavy až k pat�“ : 

o hlava 
o krk 
o hrudník 
o b�icho 
o páte� 
o pánev 
o kon�etiny 

 
 
ÚTERÝ 28.10.2014 
� Improvizované transportní 

prost�edky II. 
� Prevence a plánování akce 
� Onemocn�ní a další neúrazové 

neodkladné stavy 
� Vybavení lékárni�ky 
� Horská medicína 

o omrzliny 
o výšková nemoc 
o poran�ní bleskem 
o lavinová nehoda 
o nehoda v lezeckém terénu 

� Ukon�ení kurzu – v 16:00 
 
 
 



 
VYBAVENÍ – CO S SEBOU NA KURZ: 
 
� Oble�ení, které se m�že zašpinit -  na ven i do místnosti (budeme se 

hodn� válet po zemi). Po�ítat s tím, že m�že i pršet, pop�. i sn�žit – 
koukn�te se na p�edpov�� po�así. 

� Obuv - na ven.  
� P�ezutí do chalupy. 
� Karimatku na nácviky. 
� Psací pot�eby. 
� �elovku + náhradní baterie. 
� Osobní lékárni�ku. 
� Teleskopické h�lky. 
� Karabina 3 ks. 
� Prusíky: pr�m�r 6 mm, délka 2 x 1,5 m, 1 x 3 m, 1 x 5 m. 
� Sešitý popruh - délka 120 - 160 cm. 
� Lano - délka 50 m (sta�í jedno do dvojice). 
� Pop�. další lezecký materiál – nepolezeme, ale budeme si ukazovat 

jak ho využít p�i první pomoci a záchran�. 
� Ž�árák pro dv� osoby (nebo sta�í plachta pop�. stan) + ALU folie. 
� Termoska. 
� N�ž. 
� Kletr. 
� Jídlo a pití na sva�inu. 
� Další vybavení dle zkušeností a vlastního uvážení. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ KURZU, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: 
 
Kurz je po�ádán v malebném a od rušné civilizace vzdáleném zákoutí 
Adršpašsko-teplických skal na záme�ku Bischofstein. Jedná se o 
zrekonstruovaný barokní záme�ek s restaurací a hotelem, který je 
obklopený pískovcovými skalami s mnoha lezeckými terény – více viz 
na: www.bischofstein.cz.  
 
Pro ú�astníky kurzu je zajišt�no na Bischofsteinu ubytování s plnou 
penzí. 
 
 
CENA KURZU: 
 
3200 K� / osobu 
 
V cen� kurzu je obsaženo: 

 p�íprava a realizace kurzu 
 skripta 
 náklady na lektory 



 ubytování ve dvou – �ty�l�žkových pokojích 
 stravování - plná penze (za�átek ned�le ve�e�e, konec v úterý 
ob�d) 
 certifikát o absolvování kurzu 

 
 
P�IHLÁŠENÍ NA KURZ: 
 
K p�ihlášení používejte prosím formulá�, který je ke stažení jako 
samostatná p�íloha ve formátu XLS 
(PRIHLASKA_KURZ_PRVNI_POMOCI.XLS). Tento vypln�ný formulá� 
odešlete e-mailem na: info@horosvaz.cz.  
 
Vaše p�ihláška je platná až po uhrazení platby.  
 
P�ihláška vám bude potvrzena po uhrazení platby na váš e-mail. 
 
V p�ihlašovacím formulá�i jsou uvedeny i údaje pro provedení platby (�. 
ú�tu, v.s., s.s., atd.).  
 
 
TERMÍN PRO P�IHLÁŠENÍ: 
 
Do 30.9.2014  
 
 
PO�ET Ú�ASTNÍK�: 
 
Minimální po�et:  10 osob 
Maximální po�et:  20 osob 
 
V p�ípad� p�ihlášení menšího po�tu ú�astník� než 10 osob se kurz 
nebude realizovat a vaše platba vám bude vrácena zp�t na váš ú�et. 
 
 
STORNO OBJEDNANÝCH SLUŽEB: 
 
P�i zrušení registrace na kurz je ú�tován storno poplatek v závislosti na 
termínu odhlášení z akce: 
� do 29.9.2014 v�etn�    0 % ze zaplacené �ástky 
� od 30.9. 2014 do 10.10.2014 v�etn�  25 % ze zaplacené �ástky 
� od 11.10.2014 do 20.10.2014 v�etn�  50 % ze zaplacené �ástky 
� od 21.10.2014     100 % ze zaplacené �ástky 
 
 
 



 
 
V p�ípad� dotaz� nebo nejasností kontaktujte prosím organizátory na 
níže uvedených kontaktech. 
 
 
 
 
Za organiza�ní tým Martin Honzík 
 
 
M. Honzík - martinhonzik@seznam.cz, tel.: +420 605 503 720 
 
 
 


