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UIAA Deklarace Horské Etiky 
UIAA Mountain Ethics Declaration 

Posuň své limity, pozvedni svého ducha a směřuj k vrcholu. 

Stretch your Limits, Lift your Spirits and Aim for the Top. 

Aktuální znění, schváleno v Portu 10.10.2009 

As amended and approved in Porto 10.10.2009 

1. INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST 

Horolezci a lezci provozují svůj sport v situacích, kde existuje 
riziko nehod a kde nemusí být dostupná vnější pomoc. Svému 

sportu se věnují s tímto vědomím, na vlastní riziko a jsou 
zodpovědní za svoji bezpečnost. Akce jednotlivců by neměly 

ohrozit nikoho v jejich blízkosti a ani poškodit životní prostředí. 
Například instalování fixních jisticích prostředků v nových nebo 

existujících cestách nemůže být automaticky bráno jako 
akceptovatelné. 

2. TÝMOVÝ DUCH 

Členové týmu by měli být připraveni dělat kompromisy k vyvážení 
potřeb a schopností celé skupiny. Výstup bude nejúspěšnějsí 

vždy, když budou členové týmu podporovat a povzbuzovat jeden 
druhého. 

3. LEZECKÁ A HOROLEZECKÁ KOMUNITA 
Každý, koho potkáme v horách nebo na skalách, si zaslouží 
stejnou míru respektu. Dokonce i na odlehlých místech a ve 

stresových situacích bychom se měli vždy chovat k ostatním tak, 
jak bychom si přáli, aby se chovali oni k nám. 

4. NAVŠTĚVOVÁNÍ CIZÍCH ZEMÍ 
Když jsme hosty v cizích zemích, vždy bychom se měli choval 

zdvořile a zdrženlivě. Měli bychom brát ohled na místní obyvatele 
a jejich kulturu - oni jsou naši hostitelé. Měli bychom respektovat 
místní lezecká pravidla a styl, a nikdy nevrtat díry nebo osazovat 
jištění tam, kde je to proti místní zvyklosti nebo kde žádná místní 
zavedená pravidla neexistují. Budeme respektovat posvátné hory 

a jiná uctívaná místa a vždy vyhledávat způsob jak prospět a 
pomoci místní ekonomice a lidem. Porozumění cizím kulturám je 

součástí ucelené horolezecké zkušenosti. 

5. ODPOVĚDNOST HORSKÝCH A DALŠÍCH VŮDCŮ 
Profesionální horští vůdci, jiní vedoucí a členové jimi vedených 
skupin, by měli rozumět správně chápat své role a respektovat 
svobodu a práva jiných skupin a jednotlivců. V této deklaraci 

uznáváme vysoký standard výcviku, kterého dosáhla profesionální 
organizace horských vůdců.. 

6. NEHODY / MIMOŘÁDNÉ SITUACE, UMÍRÁNÍ A SMRT 

Musíme být připraveni na nebezpečí a situace, jejichž důsledkem 
jsou vážné nehody a úmrtí. Všichni, kdo se věnují horským 

sportům, by měli jasně rozumět rizikům a nebezpečí  a měli by 
vědět, že musí mít náležité dovednosti, znalosti a vybavení. Musí 

být připraveni pomoci ostatním v mimořádných situacích a při 
nehodách, a také musí být připraveni čelit důsledkům tragédie. Je 

žádoucí, aby zejména komerční vůdci upozornili své klienty, že 
jejich cíle mohou být obětovány v zájmu pomoci těm, kdo se 

nachází jiným v tísni. 

Hrana pádů 
1982
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7. PŘÍSTUP A OCHRANA PŘÍRODY 
Svobodný a současně odpovědný přístup do hor a do skal 

považujeme za základní právo. Naše aktivity bychom měli  vždy 
provozovat způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a měli 

bychom být aktivní v ochraně přírody a krajiny. Vždy bychom měli 
respektovat omezení a pravidla přijatá horolezci spolu s 
organizacemi ochrany přírody a úřady / dalšími orgány. 

 

8. STYL 

Kvalita zkušeností a způsob řešení problému je důležitější než 
úspěšný výstup. Vždy bychom se měli snažit nezanechat po sobě 

na skalách nebo horách žádné stopy. 

 

9. PRVOVÝSTUPY 
Prvovýstup cesty nebo hory je tvůrčí čin. Měl by být dosažen ve 

stylu a podle tradice daného regionu. Způsob dosažení vrcholu by 
měl být přesně popsán. 

 

10. SPONZORING, REKLAMA A STYK S VEŘEJNOSTÍ 
Spolupráce mezi sponzory, horolezci a lezci musí být profesionální 

vztah, který slouží nejlepším zájmům  horských sportů. Aktivní 
výchova a informování jak médií, tak veřejnnosti, je odpovědností 

horské sportovní komunity. 
 

11. POUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÉHO KYSLÍKU V 
HOROLEZECTVÍ 

Použití doplňkového kyslíku při lezení ve vysoké nadmořské výšce 
je předmětem debaty už několik let. V této diskuzi lze rozlišit různé 

složky týkající se tématu - např. zdravotní nebo etické aspekty. 
Zdravotní aspekty by měly být prvořadým zájmem všech horolezců. 

Etické úvahy je nejlepší ponechat na jednotlivých horolezcích s 
předpokladem, že pokud horolezec použije kyslík, musí být předem 

vyjasněno, jak budou použité lahve z hory odstraněny. 
 

12. KOMERČNÍ EXPEDICE VEDENÉ VE VYSOKÝCH 
NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH 

Doufejme, že komerční vůdci (zejména ti bez odpovídající 
kvalifikace) zaměřující se na výstupy na osmitisícové nebo jiné 

srovnatelné vrcholy, kde jsou omezené možnosti záchrany, budou 
schopni rozpoznat omezené schopnosti svých klientů. Je třeba 

vyvinout veškeré úsilí, aby byla zajištěna bezpečnost klientů 
takových expedic, kteří by současně měli být varováni, že jejich 

plány mohou být omezeny kvůli pomoci těm, kdo se v horách / při 
výstupu nachází v tísni. 

Hrana pádů 
 2013  

UIAA je Mezinárodní svaz horolezeckých asociací. 
Jeho členy jsou miliony mužů, žen a dětí, které spojuje jejich vášeň k horám. 


