
  29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 

26. 10 – 28. 10. 2018 

CHATA PLÁNĚ POD JEŠTĚDEM – LIBERECKÝ 

KRAJ 

 

 HLAVNÍ TÉMATA:  

Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana 

v horách, lezecké úrazy a nehody při lezení, omrzliny a podchlazení, nemoc s výšky, lavinové 

nehody, kurz horské medicíny v ČR, legislativa, zprávy z odborných akcí a kongresů a další 

témata související se horolezectví a medicínou v divočině 

 

POŘÁDÁ:  

LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS  

SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY 

MEDICÍNSKA KOMISIA SHS JAMES 



Lékařská komise Českého horolezeckého svazu, Společnost horské medicíny ČR a Medicínska 

komisia SHS JAMES SR si Vás dovolují pozvat na 29. Pelikánův seminář pořádaný na počest 

MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul při výstupu na Annapurnu. 

Termín konání:  

26. – 28. 10. 2018, praktické workshopy 27. 10. 2018 

Místo konání:  

Letošní ročník se koná na chatě Pláně pod Ještědem, Liberecký kraj 

Hlavní témata semináře:  

Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana 

v horách, lezecké úrazy a nehody při lezení venku i na umělých stěnách, omrzliny a 

podchlazení, nemoc s výšky, lavinové nehody, kurz horské medicíny v ČR, zprávy z odborných 

akcí a kongresů a další témata související s horolezectvím a medicínou. 

Program: přesný program bude zveřejněn po 21. 10. 2018! 

Pátek 26. 10. 2018: večerní program 

- Ubytování a registrace 

- 18:00 večeře a Welcome drink 

- 19:00 promítání z horolezeckých expedic a výletů 

Sobota 27. 10.2018 – vlastní Pelikánův seminář 

- Od 8:00 – 9:00 registrace 

- Od 9:00 do 18:00 hlavní program 

- Po obědě workshopy: 

- 1. exkurze na základnu letecké záchranné služby (ZZS Libereckého kraje) 

- 2. workshop „Záchrana při nehodě v lezeckém terénu“  - zájemci potřebují vlastní 

lezecké vybavení, povinná je helma!  

- 3. lezení s místním znalcem 

Neděle 30. 10. 2018 – Pelikánův seminář + výlet na Ještěd 

- Od 9:00 hlavní program, bude zakončen obědem 

- Po obědě, cca 14:30 výlet na Ještěd 

Možnosti pro rodinné účastníky, vč. dětí: 

- v okolí jsou možné výlety, typy viz http://www.chataplane.cz/ 

 

http://www.chataplane.cz/


Ubytování: Chata Pláně 

Rozpis pokojů v hlavní budově i přilehlé ubytovně je dostupný na: 

http://www.chataplane.cz/ubytovani.html. Ubytování si objednává a hradí každý sám dle 

vlastního výběru a finančních možností. Ceny od 200 Kč do 350 Kč. Objednávejte ubytování 

bez stravy. Pozor ubytování není se snídaní. Snídaně je součástí nabídky stravování. Další 

možnosti najdete na internetu. Pro náročné doporučujeme hotel Ještěd – recenze na 

booking.com „fantastické“, bohužel odpovídá i cena od 1900 Kč na osobu/ noc.  

Adresa:  

 Turistická chata KČT Pláně pod Ještědem 

 Světlá pod Ještědem, Pláně č.p. 47 

 463 43 Český Dub 

 mobil chata: +420 777 400 121 

 mobil vedoucí: +420 722 515 536, pan Miroslav Christ 

 email: info@chataplane.cz, web: www.chataplane.cz 
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Stravování: 

Stravování je zajištěno v místě konání akce a není v ceně kongresového poplatku. Stravování, 

včetně snídaně je možné objednat v přihláškovém formuláři. 

Kongresový poplatek:  

Výše kongresového poplatku je za oba dva dny: 400 Kč 

 

V ceně poplatku je: 

- Kávová přestávka s občerstvením 2x v sobotu a 1x v neděli 

- Doprovodný program dle výběru  

- Kongresové materiály 

- Kongresové prostory + technika 

 

Přihlášky k účasti: 
 

K přihlášení k aktivní i pasivní účasti prosím použijte formulář, který je ke stažení jako 

samostatná příloha ve formátu xls (PRIHLASKA_PELIKANUV_SEMINAR_2018.XLS). Po 

vyplnění jej odešlete e-mailem na kristyna.smidova@horosvaz.cz. Vaši přihlášku k účasti 

zašlete na uvedenou adresu co nejdříve, nejpozději však do 15. 10. 2018!!! 

 

Vaše přihláška, včetně požadovaného stravování, je platná až po uhrazení platby za 

požadované služby. Výslednou cenu, kterou je nutné zaplatit, vám vygeneruje přihlašovací 

formulář. V přihlašovacím formuláři jsou uvedeny i údaje pro provedení platby (č. účtu, v.s., 

s.s. atd.) 

Vaše přihláška Vám bude po uhrazení platby potvrzena na Váš e-mail. 

 

Pokyny pro aktivní účastníky: 

 

Téma vaší aktivní účasti, krátký abstrakt, včetně požadavků (termín přednášky v případě 

časového zaneprázdnění, speciální technika, délka příspěvku atd.) prosím navíc zašlete na 

kubalova.jana@zzsjmk.cz  a to co nejdříve, nejpozději však do 15. 10. 2018!!! Upozorňuji, že 

krátké sdělení by nemělo přesáhnout 10 – 15 minut, vyžádané vzdělávací přednášky pak 20, 

po domluvě max. 30 minut. Časy uvedené v definitivním programu, který bude uveřejněn po 

20. 10., prosím, respektujte. Aktivní účastníci nehradí kongresový poplatek. Pro prezentaci 

bude na místě připraven notebook, dataprojektor a plátno.  
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Storno objednaných služeb:  

při zrušení objednaných služeb je účtován storno poplatek v závislosti na termínu odhlášení z 

akce: 

 do 15.10. 2018 včetně    0 % ze zaplacené částky 

 od 15.10. 2018 do 20.10.2018 včetně  25 % ze zaplacené částky 

 od 20.10.2018 do 24.10.2018 včetně  50 % ze zaplacené částky 

 od 25.10.2018     100 % ze zaplacené částky 
 

 

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat organizátory: 

 

Za organizační tým: Jana Kubalová, Hanka Kubinová, Eva Tauchmanová, Martin Honzík 

 

Jana Kubalová: kubalova.jana@zzsjmk.cz, 603 759 454 (program konference) 

Hanka Kubinová: KubinovaHana@seznam.cz, 605 987 617 (ubytování, stravování) 

Martin Honzík: martinhonzik@seznam.cz, 605 503 720 (workshop záchrana v lezeckém 

terénu) 

 

Informace o hlavním a doprovodném programu budou aktualizovány na www.horosvaz.cz 

po 20. 10. 2018. 
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