Vážený pane Kotku,
s velikým zájmem jsem si přečetla Váš dopis vnášející jiskérky poznání do zamlžených a
komplikovaných okolností provázejících vaši Expedici Altaj-Cimrman. Samozřejmě, že tak významná
instituce, jako je Český horolezecký svaz, nemůže a nechce přivírat oči před takovými nesportovními
jevy provázející špičkové horolezecké výkony jako jsou ničím nepodložené pomluvy, závist,
potměšilost, uvádění nepravdivých údajů nebo dokonce cílené lži.
Tak jako se samotný velký Jára Cimrman během svého života setkával s ústrky a
nepochopením, může se stát, že se ani vy takovému osudu nevyhnete. Sám však jistě víte, jak to
nakonec dopadlo s odkazy našeho velikána, a proto není nejmenší důvod k obavám; koneckonců i
kdyby, bude to možná větší uctění Járova života a díla než Expedice úspěšná.
Naše Komise Alpinismu, komise Metodická, Bezpečnostní a Lékařská považovaly za svoji
povinnost přezkoumat možná nebezpečí vašeho úmyslu ve snaze zabránit zbytečným úrazům nebo
dokonce ztrátám na životech, což by si jistě sám Mistr nepřál. S úlevou mohu konstatovat, že zásadní
nebezpečí vzhledem k promyšlenému zabezpečení hodnotné stravy nehrozí.
Co se týká morálních aspektů Expedice pevně věřím, že se na Altaji za všech okolností
budete chovat v duchu proklamace Mezinárodní horolezecké federace UIAA „Summit Charter“ z roku
2002, jehož ustanoveními by se měli řídit nejen členové Českého horolezeckého svazu jakožto člena
UIAA, ale i všichni nadšení milovníci hor a přírody ať již živí, či mrtví:
Členské organizace UIAA kolektivně usilují o spolupráci a pomoc vlád, vládních organizací, turistických
organizací a dobrovolných orgánů prosazovat a podporovat svobodu odpovědného přístupu pro horolezeckou,
lezeckou a turistickou činnost, spojenou s:
•
•
•
•
•
•

ochranou přírodního charakteru horských a skalních terénů, uznávajíce jejich zranitelnost a
ekologickou hodnotu
osobní zodpovědností jednotlivce, podpořenou pravidly lezení a pohybu v horách, a programů
podporujících ekologické uvědomění a rozvoj dovedností mládeže
udržitelnou mírou nárůstu horské turistiky a uznáním oprávněnosti jakýchkoli rozumných poplatků
za služby a použití zařízení
ekonomickým prospěchem místních komunit, povzbuzujícím také společné aktivity jako například
výcvik a výcviková zařízení
uznáním skutečnosti, že vlastníci půdy nejsou odpovědni za škody či nehody vzniklé přirozenými
riziky pohybu na jejich pozemcích a
kladením zřetele na přizpůsobení se místní politice z hlediska přístupu na pozemek, ochrany přírody,
poplatků, úlev od poplatků a subvencí vztahující se k horám tam, kde by toto mohlo být pro
společnost spravedlivé a prospěšné.

Alena Ottová Čepelková
předsedkyně ČHS

Doporučení UIAA všem horolezcům, lezcům a trekařům (výběr):
•
•
•

Přispějte k rozvoji vysokohorské turistiky v udržitelné míře s tím, že jakékoli poplatky za služby a
zařízení znamenají ekonomický přínos pro místní obyvatelstvo.
Respektujte a podporujte místní kulturu, zvyky a tradice.
V souladu s tímto pojetím se přizpůsobte veřejné politice státu tam, kde je spravedlivá a prospěšná.

