
Kurz horské medicíny – Česká republika 

 

Kurz horské medicíny poskytuje výcvik potřebný pro zdravotnický/lékařský doprovod 

horských expedic, treků či jiných outdoorových aktivit. Jeho absolventi by měli být schopni 

zajistit profesionální zdravotní péči jakémukoliv pacientovi v horském prostředí, dále by měli 

umět poskytnout základní výcvik v horské záchraně pro laické a amatérské záchranáře a také 

by měli umět provádět telemedicínu týkající přípravy na expedice či řešení zdravotních 

problémů na expedici. 

Kurz horské medicíny je vytvořen v souladu s lékařskými komisemi mezinárodních 

organizací UIAA, ICARa ISMM a je první vzdělávací akcí na území České republiky, která 

umožní dosažení diplomu uznaného lékařskou komisí mezinárodní alpské asociace MedCom 

UIAA a mezinárodní asociace pro alpskou záchranu ICAR MedCom. Absolventi kurzu 

získají mezinárodně uznaný diplom „DiMM“ (Diploma in Mountain Medicine). 

 

V České republice probíhá kurz v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou 

Libereckého kraje, Technickou univerzitou Liberec, Horskou službou České 

republiky a Českou asociací horských vůdců. Lektoři jsou zahraniční i tuzemští lékaři 

s dlouholetou praxí v oboru horská medicína a certifikovaní horští vůdci. Odborným garantem 

kurzu je MUDr. Kristina Höschlová. Kurz je ohodnocen 84 kreditními body České lékařské 

komory a je součástí celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví a probíhá 

pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky. 

 

První mezinárodní kurz horské medicíny v České republice proběhl v roce 2016. Výcvik na 

kurzu je velmi intenzívní a skládá se z teoretické přípravy, praktických nácviků i řešení 

modelových situací. Kurz probíhá v průběhu celého roku a má 3 části: intenzívní 7 denní letní 

a zimní příprava a výcvik ve vrtulníkovém centru Bergwacht Bayern. Podmínkou získání 

diplomu je 85% účast na kurzu a úspěšné složení závěrečné zkoušky. V roce 2016 diplom 

úspěšně obhájilo 16 absolventů. 

Více informací o kurzu: www.kurzhorskemediciny.cz 

Seznam absolventů ČR: http://www.kurzhorskemediciny.cz/absolventi/ 

Tento text kopíruje obsah www stránek kurzu a je publikován se souhlasem garanta kurzu. 
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