
 

NEŠTĚSTÍ NECHODÍ PO MONTAGNE, ALE PO LIDECH aneb informace o 
pojištění* 

 

Toto rčení platí v případě akcí v horách dvojnásobně a je jako stvořené pro naši situaci pohybu v horském terénu. 

Je potřeba brát rizika pohybu v horách vážně a být připraven na všechny alternativy. Ale jsou události v životě, na které se 

připravit nelze, a od toho máme možnost zaplatit si pojistnou ochranu. 

Většina pojišťoven na našem trhu nabízí cestovní pojištění nicméně je důležité si před vlastním pojištěním ujasnit, co vše 

pojištění kryje a jaké parametry jej ovlivňují. 

 

DŮLEŽTTÉ INFORMACE: 

Je žádoucí mít níže uvedené informace připravené a poskytnout je pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy: 

• Lokalita – tj. upřesnění světadílu, státu, provincie, kde se akce koná; 

• Nadmořská výška – zde je potřeba specifikovat pojišťovně nadmořskou výšku nejvyššího bodu (hora, vrchol, 

sedlo, planina apod.), kam se v rámci akce dostaneme; 

• Specifikace pojistných rizik – výběr rizik, která chcete pojistit (léčebné výlohy, pojištění zavazadel, 

odpovědnost, smrt úrazem apod.); 

• Rizikové sporty – většina pojišťoven řadí horskou turistiku a ferraty jako rizikové sporty; 

• Obtížnost ferraty – v případě ferratové akce je potřeba specifikovat nejobtížnější ferratu, kterou budeme na naší 

akci absolvovat – jedná se o použití standardizované mezinárodní stupnice pro klasifikaci obtížnosti ferrat (A – lehká 

ferrata až E(F) – extrémně obtížná ferrata); 

• Technický zásah horské služby/záchranářů apod. – důrazně doporučujeme si ověřit, že pojistná smlouva 

kryje i technický zásah horské služby/záchranářů apod. – tj. evakuace vrtulníkem či jiným dopravním prostředkem 

případně fyzickým transportem záchranným družstvem a to nejen pro případ zranění, ale i pro případ technického 

charakteru – například dojde ke zničení/ztrátě vybavení (horolezecká přilba, lyže, cepín, horolezecké mačky, 

vypáraný ferratový set) a tato skutečnost zabraňuje pokračovat a dokončit túru vzhledem k objektivnímu riziku 

například pádu apod. 

Dalším případem je změna počasí (nečekané srážky například sníh v létě apod.), která má za následek, že si musíte 

požádat o pomoc včetně technického zásahu. 

Pojišťovny nabízející pojištění do hor – tento výčet není úplný a je možné oslovit i jiné pojišťovny: 

NÁZEV POJIŠŤOVNY POZNÁMKA INTERNET 

ALPENVEREIN Výhodou tohoto pojištění je, že 

získáváte výraznou slevu (až 50 %) 

na ubytování v horských chalupách 

klubu Alpenverein 

https://alpenverein.cz/ 

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA  https://www.generaliceska.cz/ 

UNIQA POJIŠŤOVNA  https://www.uniqa.cz/ 

ALLIANZ POJIŠŤOVNA  https://www.allianz.cz/ 

 
*Informace uvedené v tomto dokumentu jsou nezávazné a mají formu doporučení. Pojištění není součástí 
ceny akcí pořádaných Montagne – přátelé hor. 
Klient/účastník akce je plně zodpovědný za uzavření svého pojištění (včetně krytí pojistných rizik) 
s přihlédnutím ke všem rizikům akce, na kterou se přihlašuje. 
V žádném případě nemůže být společnost DEMBOWSKI s.r.o. (IČO: 02527452) - jako provozovatel 
MONTAGNE – přátelé hor – se sídlem Na výhledech 4/1136, Praha 10, 100 00 – zodpovědný za škody a 
újmu na majetku, zdraví a životě v případě, že se klient/účastník akce dostatečně nepojistí proti všem 
rizikům. 


