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Rozkvět turismu ve velehorách, jeho 
internacionalizace a nové formy alpinismu jako sportovní 
lezení a treking mají za následek, že se stále více a více lidí, 
každého věku a nejrůznějšího původu, musí vyrovnávat 
s negativními i pozitivními účinky nadmořské výšky.  

To, co bylo dříve známo jen málo odborníkům, by 
mělo být známo všeobecně; vztahuje se to jak na 
„spotřebitele“ – horolezce, tak na „poskytovatele“ – od 
expedičního doktora po vědeckého pracovníka základního 
výzkumu na universitě. 

Navzdory skutečnosti, že pro horskou medicínu již 
v mnoha zemích existují národní společnosti, byl jejich 

vzájemný mezinárodní kontakt velmi řídký, a tudíž výměna informací a zkušenosti 
nedostatečná. Dvoukolejnost a opakování jsou součástmi každodenního života 
a nejsou jen neekonomické, ale někdy i nudné. 

Různé aspekty horské medicíny bývají skryté v různých lékařských oborech, 
aniž by jejich s výškou svázané vztahy byly rozpoznány a využívány. V mnoha 
oblastech se zatím teorie a praxe nespojily. 

Lékařskou komisi UIAA, založenou původně jako poradkyni mezinárodní 
asociace alpinistických organizací pro medicínské (klinické) záležitosti, tvoří lékaři 
z různých zemí a z různých specializací, které spojuje láska k horám a profesionální 
zájem o veškeré aspekty horské medicíny. Nepřekvapí tedy, že vybraná témata jsou 
pro zájmovou mezinárodní skupinu atraktivními oblastmi, ve kterých lze pro horolezce 
ještě mnohé vykonat.  

Nejdůležitějším úkolem, kromě výzkumu, zpracovávání, diskusí a zveřejňování 
všech problémů souvisejících s lékařskými aspekty vysokých hor, je obecně 
a srozumitelně zprostředkovat horolezcům poznatky horské medicíny s cílem ochránit 
je před negativními vlivy výšky a vést je k fyziologicky racionálnímu a bezpečnému 
chování v horách. Skromným prostředkem k dosažení tohoto cíle je právě tato 
publikace.  

Upřímně tímto děkuji všem přednášejícím, a zvláště pak Švýcarskému 
alpskému klubu za velkorysou podporu, která umožnila vydat tuto publikaci. 

Pietro Segantini (1939-1995, Maloja, Engadin) traumatolog v Usteru a horský vůdce, založil 
Lékařskou komisi UIAA v roce 1981 v Luganu a sedm let vedl tuto komisi (1981-1987), než se 
stal presidentem UIAA (1990-1995). 

Překlad MUDr. Ivan Rotman, 1. 5. 2018 
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