
 

 

      Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 4. do 30. 6. 2019 
 

Lezení v horách a na skalách 

Marek Holeček a Zdeněk Hák vytvořili novou cestu – UFO Line - v severozápadní stěně nepálské sedmitisícovky 
Chamlang (7321 m n.m.). Osmidenní výstup alpským stylem, obtížnost ABO: M6, WI5, 2500 m, završili 23. května. 
Gratulace, a Márovo hodnocení uveřejněné na webu Lezec.cz: „Obtížnost za nejtěžší lezeckou klasu, neboli „ABO“, jelikož 
si to výstup zaslouží a je to jak naše nejtěžší cesta, zároveň i světová pecka. Jůůůůů… bomba jarní sezóny. Cestu jsme 
následně pojmenovali, jako vzpomínku na výstupu R.Messnera a D.Scotta, kteří prý někde ve výškách zahlédli na 
Chamlangu UFO…. No vida a já ho měl, toho mimozemšťana Hoooka stále vedle sebe :-)…”  
 
V horách, byť nižších a neledovcových, můžeme zůstat. Ondřej Beneš s Ianem Fascendinim se se opět vypravili  
do Yosemit na El Capitana, tentokráte s cílem přelézt El Corazón, cestu bratří Huberů z roku 2001, která má za celou dobu 
existence jen cca 10 – 15 přelezů. Cesta v tradičním stylu, 31 délek, obtížnost VI 5.13b, a – podařilo se. A Ondrův 
komentář: „Co se týče stylu našeho přelezu, tak jsme zvolili stejný styl, jako při loňském přelezu El Niňa. V délkách  
do 5.11c jsme se střídali. Vždy na druhém jsem lezl volně v kuse. Vše ostatní jsem lezl na prvním konci lana buď OS nebo 
RP. Takový ten alpský styl, prostě se zabalíte a jdete do stěny a uvidíte, co se bude dít. Podle mě by to takto mělo být.” 
 
Bývalým „Sokolíkům“ Matěji Svojtkovi a Jáchymu Srbovi, posíleným o Iana Fascendiniho, se podařil přelez cesty Phantom 
der Zinne na Cima Grande v Dolomitech. Cesta má 550 metrů a je za úctyhodných IX+ UIAA.  

 
Gabriela Vrablíková  přelezla své první 8c+, cestu Battle Cat ve Frankenjuře, a k její obtížnosti se vyjádřila  
na Facebooku ČHS: "Někdo si cestu zapisuje za 8c+, někdo za 8c. V prvním boulderu, který je společný pro cestu Cringer, 
se dá odlézt do madla, kde se dá dobře odpočinout. Přijde mi to už ale odlez z linie. Lezla jsem to bez madla a souhlasím 
s obtížností lehčí 8c+, s madlem 8c.”  

 
Editě Vopatové se povedl přelez La Boca de la voz ve španělské oblasti Chulilla, 8a OS, a dvě těžké cesty v Labáku - 
Poslední Relikvie, Xb, PP, Návrat krále, Xa, PP.  
 
Radek Votoček zvládl na začátku května cestu Demarkační zóna na Krkavce v Údolí Jizery. Třicetimetrová cesta 
s obtížností 10+ patří k nejtěžším v Čechách.  

 
Martin Stráník si na konci dubna připsal boulder Drift za 8C v Moravském Krasu.  

  
Opustila nás další z horolezeckých legend: V pátek 7. června 2019 zemřel ve věku nedožitých 90 let Bohumil Svatoš.  
Na počátku 50. let minulého století se zásadně zapsal do vývoje lezení v Českém ráji a do historie horolezectví  
ve Vysokých Tatrách, zejména v zimních podmínkách. V letech 1950 až 1955 byl členem reprezentačního družstva,  
v roce 1956 mu byl udělen titul mistra sportu. Od roku 2003 byl Čestným členem ČHS. 
 

Závody 

Významná zpráva z posledního červnového týdne - Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání v Lausanne vyslovil 
předběžný souhlas se zařazením sportovního lezení (a dalších tří doplňkových sportů) na olympiádu v roce 2024 v Paříži. 
MOV tím akceptoval návrh „pařížských“ pořadatelů, kteří současně prosazují zrušení kritizované trojkombinace a navrhují 
dvojkombinaci lezení na obtížnost a bouldering pro 20+20 nominovaných sportovců, a lezení na rychlost samostatně  
pro 16+16 nominovaných, což by oproti Tokiu 2020 znamenalo dvě samostatné sady medailí pro soutěžní lezení.   
 
Na začátku dubna byl zahájen seriál závodů Světového poháru IFSC v boulderingu. První závod se konal ve švýcarském 
Meiringenu a Adam Ondra z něj přivezl zlato. Druhý závod hostila ve dnech 12.-14. dubna Moskva. Adamovi se opět dařilo, 
obsadil druhé místo. Další závody se konaly v Číně, Adam se ze zdravotních důvodů zúčastnil jen druhého, který se konal 
první květnový víkend ve Wu-Tiangu, a skončil zde až čtrnáctý. Pátým zastavením letošního SP v boulderingu byl Mnichov 
a s ním další druhé místo pro Adama. Mezinárodní boulderingová sezona 2019 vyvrcholila o víkendu 7.-8. června 
v americkém Vailu. Adam Ondra se umístil ve finále na 5. místě a v celkovém hodnocení SP za rok 2019 obsadil 2. místo; 
první pozici obsadil s náskokem pouhých pěti bodů Japonec Tomoa Narasaki. 
 



 

 

Seriál závodů SP v lezení na rychlost byl zahájen v Moskvě; tento i další dva závody se konaly ve stejných místech 
i termínech jako závody SP v boulderingu. V Moskvě se Jan Kříž probojoval do osmifinále a obsadil 15. místo, nejlepšího 
umístění dosáhl v čínském Wu-Tiangu, kde vybojoval sedmou příčku.   
 
Seriály závodů IFSC byly letos doplněny novým formátem – Evropským pohárem, jehož cílem je usnadnit přechod 
závodníků z mládežnických kategorií mezi dospělé. První z nich se konal na začátku května v Innsbrucku a zúčastnila se 
jej česká čtyřčlenná sestava boulderistů.  
 
Seriál Evropských pohárů mládeže v boulderingu byl zahájen o víkendu 10.-12. kvěna v Grazu, poté následovaly 
v týdenních intervalech závody v Mezzolombardu a v Sofii. Závod v Sofii byl pro českou boulderingovou reprezentaci 
z hlediska celkové výkonnosti historicky nejúspěšnější – reprezentační tým se poprvé v soutěži EPM v boulderingu 
v hodnocení národů probojoval do první desítky, když s rekordním ziskem 164 bodů skončil na 9. pozici z 27 zúčastněných 
států, získal dvě finálová umístění a naši závodníci dokázali bodovat ve všech kategoriích. V závodě přitom nestartovalo 
několik silných českých lezců včetně Elišky Adamovské, které v minulém závodě v Grazu uniklo finále pouze o tři místa. 
V Sofii si nejlépe vedli Eliška Bulenová v kat. A a Adam Adamovský v nejmladší kat. B – oba se dostali do finále a oba 
v něm dokázali vybojovat výborná čtvrtá místa.  
 
Evropský pohár mládeže v lezení na obtížnost měl letošní premiéru ve dnech 22.-23. června v Ostermundingenu. O týden 
později následoval závod v St. Pierre Faucigny. Ve švýcarském Ostermundingenu se nejvíce dařilo juniorce Elišce 
Adamovské, která vybojovala 3. místo. Výborné 5. místo obsadila v téže kategorii Eliška Novotná a v kategorii B Adam 
Adamovský. V St. Pierre Faucigny předvedla Eliška Novotná ve finále skvělý výkon a umístila se na vynikajícím 2. místě, 
a další juniorka, Eliška Adamovská, vybojovala 4. místo. Markéta Janošová obsadila v nejmladší kategorii B výborné  
3. místo. 
 
Mezinárodní závody IFSC budou s neztenčenou intenzitou pokračovat i o prázdninách, v prvním červencovém víkendu 
bude zahájen SP v lezení na obtížnost ve Villars. Vrcholem sezony bude v polovině srpna Mistrovství světa v japonském 
Hachioji.  

 
IFSC v dubnu zveřejnila podmínky pro kvalifikaci na OH 2020 – kvalifikačním závodem je MS v Hachioji, závod v kombinaci 
v Toulouse a ME v kombinaci v roce 2020.   

 
Seriály tuzemských závodů ČHS pokračovaly dvěma závody ČP a ČPM v lezení na obtížnost, které byly současně druhým 
a třetím nominačním závodem pro sestavení reprezentačních družstev. První závod se konal 27. dubna v Ostravě, druhý 
1. června ve Svitavách. Závodníci a závodnice, kteří se po svitavském závodě nominovali do reprezentace, dokompletovali 
letošní týmy:  
Lezení na obtížnost 

muži: A. Ondra, V. Trojan, Ši. Potůček, J. Konečný, M. Stráník, Š. Volf 

ženy: E. Adamovská, L. Slezáková, I. Vejmolová, S. Večeřová, M. Smetanová 

junioři/juniorky: E. Adamovská, l. Slezáková, S. Večeřová, E. Novotná, Ši. Potůček, J. Churavý, O. Hašek, Št. Potůček,  

kat. A: M. Smetanová, E. Bulenová, N. Králíková, T. Širůčková, O. Slezák, J. Cink, J. Vopat, A. Musil 

kat. B: M. Janošová, K. Gendová, H. Šikulová, M. Dušánková, A. Adamovský, O. Mázl, M. Petrik, T. Kroa 

 

Bouldering 

muži:  A. Ondra, J. Konečný, R. Kučera, M. Stráník, Š. Stráník, Š. Volf 

ženy:  E. Adamovská 

junioři/juniorky E. Adamovská, N. Tužová, T. Lukášek, Ši. Potůček, Št. Potůček, J.  Skočdopole 

kat. A: M. Smetanová, T. Širůčková, L. Doleček, M. Mikulec, A. Musil, O. Slezák 

kat. B: M. Dušánková, K. Gendová, M. Janošová, A. Adamovský,  J. Houšek, O. Mázl 

 

Lezení na rychlost 

muži:  P. Burian, J. Kříž 

ženy: H. Křížová 

juniorky: H. Křížová 

kat A: T. Cibulková, Č. Babača 

kat B: S. Skoupá 

 



 

 

Reprezentanti absolvovali od dubna několik společných tréninků – v dubnu se konalo soustředění v lezení na obtížnost 
v Praze a boulderingové soustředění v Brně, v květnu soustředění v lezení na rychlost v Innsbrucku a v červnu další 
soustředění v lezení na obtížnost, tentokráte v Innsbrucku.   
 
Mladší věkové kategorie měřily své síly v závodech U14 v lezení na obtížnost – letošní první závod hostil Olomouc, poté 
následovaly závody ve Zlíně a v Jablonci nad Nisou.  
 
Ve dnech 23. - 28. června proběhla v Liberci IX. Olympiáda dětí a mládeže, sportovnímu lezení na obtížnost bylo věnované 
pondělí 24. června.  Mezi chlapci zvítězil Adam Adamovský, na druhé příčce se umístil  Ondřej Mázl a třetí byl Mikuláš 
Petrik. V kategorii dívek zvítězila Markéta Janošová, jako druhá se umístila Karolína Gendová a třetí byla Hana Šikulová. 

 

Jen o den později, 25. června, se v Brně uskutečnilo Akademické MČR v lezení na obtížnost. Zlatou medaili vybojoval 
Štěpán Volf, v kategorii žen Monika Jakubcová.  

 

Tuzemské seriály závodů budou mít prázdninovou přestávku, pokračovat budou v polovině září.  

 

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody… 

V sobotu 25. května se na Drátníku na Vysočině uskutečnil pod vedením instruktorů VHS Brno metodický den Českého 
horolezeckého svazu pro veřejnost, zaměřený na základní metodiku lezení a bezpečný pohyb na skalách. Ve stejný den 
se konal na Rabštejně v Jeseníkách pod vedením lektorů Metodické komise ČHS obdobně zaměřený metodický den, 
a současně s ním i kurz pro nováčky z řad členů ČHS.  
 
Ve druhé polovině května byl v Plzni zahájen letošní kurz Instruktor sportovního lezení (SCI), na který se přihlásil rekordní 
počet třiceti zájemců. Závěrečnou část na Vysočině úspěšně absolvovala většina z nich. O 14 dnů později byl zahájen 
kurz Instruktor skalního lezení (RCI), ve kterém se školí dvacet členů ČHS.  
V dubnu a v květnu pokračovaly další části jarního běhu akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně.  
 
Oddílům zapojeným do sítě klubů mládeže je průběžně vyplácena finanční podpora vázaná na sportovní aktivitu dětí 
a mládeže v I. pololetí. Proplácí se také granty na podporu mládeže, kterými ČHS podporuje činnost oddílů organizujících 
výcvik dětí a mládeže, pořádajících soustředění, tábory apod. Činnost klubů mládeže, které mají sídlo v Praze, bude 
opětovně podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy, ČHS jej obdržel v celkové výši 350 tisíc Kč.  
 
Týmy dvou oddílů, HOVRCH a LK Mšeno, které zvítězily v loňské ročníku soutěže Mladý horal, si konečně užily slíbenou 
odměnu – čtyřdenní pobyt ve Vysokých Tatrách pod vedením zkušeného lektora, předsedy Metodické komise Jiřího 
Vogela.  
 
Na začátku dubna se rozeběhly Open závody určené mladým, spíše začínajícím lezcům; závody se konaly dvakrát v Brně 
a dále v Jihlavě, Ostravě a ve Zlíně.  
 
ČHS schválil každoroční finanční podporu dvěma horolezeckým festivalům – Mezinárodním horolezeckému festivalu 
v Teplicích nad Metují a Horolezeckému festivalu Český ráj. Na obou místech se ČHS zapojí do festivalového programu.   
 
V sobotu 25. května se v Klokočských skalách uskutečnilo další školení osazování jištění určené správcům skal i dalším 
zájemcům zejména z řad prvovýstupců, které připravila Centrální vrcholová komise ve spolupráci s oblastními vrcholovými 
komisemi z Českého ráje. Školení se zúčastnili i správci skal ze Slovenska, kteří projevili zájem o náš systém údržby skal 
i o zkušenosti z jednání s orgány ochrany přírody. Školení předcházelo páteční setkání zástupců SHS JAMES a ČHS, 
které bylo věnováno výměně zkušeností z těchto oblastí.  
 
Na základě podnětu ČHS vydala Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Broumovsko, opatření obecné 
povahy, kterým udělila souhlas s horolezeckou činností na území NPR Adršpašsko - teplické skály. Souhlas platí  
do konce roku 2029 a vztahuje se na všechny lezce, nikoli jen na členy ČHS. Podmínky, za kterých lze v Adršpašských 
a Teplických skalách lézt, jsou stejné jako dosud.  

 
Pokračují jednání ohledně povolení lezení v lokalitách na území CHKO Český kras, výsledkem by mělo být opatření 
obecné povahy, které oficiálně umožní lézt v tradičních sektorech jako je Srbsko, Alkazar a Sv. Jan.  
 
 



 

 

Horolezecký úřad 

V uplynulém období se uskutečnila v Praze dvě jednání Výkonného výboru ČHS. Členové výkonného výboru začali 
diskutovat o potřebě rozsáhlejších změn v organizaci a řízení ČHS a rozhodli o vytvoření dvou pracovních skupin, které 
se budou této problematice věnovat.   
 
Na konci června byla podepsána dohoda mezi ČHS a SHS JAMES, na základě které se ČHS stal přidruženým členem 
slovenské horolezecké organizace. Forma přidruženého členství byla zvolena jako optimální způsob jak zpřístupnit členům 
ČHS členské výhody slovenského horolezeckého svazu, zejména slevy na chatách.  
 
Předseda J. Bloudek a 1. místopředseda M. Veselý se zúčastnili plenárního zasedání Balkánské horolezecké unie (BMU), 
které se konalo 24.-25. května v Korçe v Albánii. Hostitelem příštího plenárního zasedání tohoto balkánského sdružení 
bude ČHS, které tím dostojí svým členským závazkům - uspořádání plenárního zasedání v desetiletém cyklu  
je v BMU formou členského příspěvku. 
 
ČHS již obdržel všechny neinvestiční dotace od MŠMT, v celkovém objemu o cca 800 tisíc Kč vyšším, než bylo očekáváno. 
Přiděleny již byly i dotace Magistrátu hl. m. Prahy na podporu mládežnických klubů majících sídlo v Praze  
a na podporu MČR v lezení na obtížnost. O přidělení investiční dotace, kterou má ČHS zájem využít pro oblast soutěžního 
lezení, nebylo zatím rozhodnuto.  
 
V dubnu byly zahájeny první kroky ke zrušení pobočných spolků ČHS, které jsou ve spolkovém rejstříku zapsány v rozporu 
s faktickým stavem i v rozporu se stanovami ČHS. Všechny dotčené pobočné spolky již mají v rejstříku u svého názvu 
uvedeno „v likvidaci“ a v Hospodářském věstníku byla zveřejněna výzva věřitelům, aby se přihlásili s případnými 
pohledávkami.  
 
Členský průkaz ČHS na rok 2019 mělo na konci června již téměř 15 a půl tisíce členů. Více než dvě tisícovky členů si 
koupily celý balíček ČHS Trio zahrnující vedle průkazu ČHS také cestovní pojištění a členství ve Slovinském horolezeckém 
svazu opravňující ke slevám na alpských chatách. Cestovní pojištění kryjící i horolezectví apod. aktivity, které ČHS nabízí 
svým členům na základě rámcové smlouvy s pojišťovnou UNIQA, má již více než 5 tisíc členů. V reakci na občasné diskuse 
týkající se spolehlivosti cestovního pojištění Pojišťovny UNIQA a.s. uvádíme níže základní informace o UNIQA Group.  
 
Průkaz ČHS, balíček Trio i pojištění a připojištění si můžete kdykoli objednat prostřednictvím e-shopu na webu ČHS - 
https://shop.horosvaz.cz/shop/. Předsedům oddílů doporučujeme, aby pro oddílové objednávky a celou správu své 
členské základny využili modul Předseda - https://www.horosvaz.cz/predseda/.  
 
O UNIQA Group:  
UNIQA je jedna z vedoucích pojišťovacích skupin v Rakousku a CEE regionu. Součástí UNIQA group je přibližně 40 
společností v 18 zemích a obsluhuje více než 10 milionů zákazníků.  
 
V rámci UNIQA pracuje přibližně 20 000 zaměstnanců a přibližně 6 000 jich pracuje přímo v Rakousku. UNIQA pojišťovna 
v Rakousku obsluhuje více než 3,5 milionu klientů a drží zde podíl na trhu přesahující 22 %. Díky tomu je UNIQA jedna 
z největších a nejznámějších pojišťoven v Rakousku.  
Celá UNIQA Group předepsala v roce 2018 pojistné více než 4 989 milionů EUR. 
 
UNIQA v ČR patří k tradičním a silným hráčům na českém pojistném trhu na kterém působí již od roku 1993.  
V rámci cestovního pojištění UNIQA mají klienti vždy 24/7 asistenční služby v českém jazyce a jednoduché pojištění bez 
zbytečných spoluúčastí. Pojištění také vždy obsahuje i pojištění zachraňovacích nákladů včetně nezbytného zásahu 
vrtulníku. UNIQA v ČR obsluhuje téměř 1 milion pojistných smluv a je v ČR hrdým partnerem Českého horolezeckého 
svazu.  
 
 
Přejeme úspěšnou letní lezeckou sezonu bez nehod! 

 
  

https://shop.horosvaz.cz/shop/
https://www.horosvaz.cz/predseda/


 

 

Český horolezecký svaz podporují 

 

  
 
  
Partneři ČHS v roce 2019 
 

 

Partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, Rock Point Český pohár v boulderingu 

Rock Point je jednou z největších sítí prodejen nabízející širokou škálu outdoorového vybavení pro turistiku a pobyt v 
přírodě. V obchodech najdete vše, co byste kdy při svých cestách mohli potřebovat - oblečení, boty, batohy, stany, spacáky 
a nejrůznější doplňky. Dvacet jedna moderních prodejen po celé České republice se nachází jak v moderních obchodních 
centrech na okrajích velkých měst, tak i v přirozených lokalitách obchodních tříd a center měst. První prodejnu jsme otevřeli 
už v roce 1997. V prodejnách na vás čeká příjemný, odborně zdatný a proškolený personál, který má s většinou produktů 
vlastní praktické zkušenosti. Pokud rádi nakupujete z pohodlí domova, navštivte největší specializovaný outdoorový e-
shop na www.rockpoint.cz. V osmi největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží  také půjčovny kvalitního a 
ověřeného outdoorového vybavení.  

 

  

Partner reprezentace ČR v soutěžním lezení 

Stejně jako je tomu na mnoha expedicích, sportovních akcích a objevitelských plavbách, Montura není sama. Je součástí 
skupiny soustředěné kolem Tasci SRL, která byla založena v roce 1987 v Rovereto (Trento, Itálie) a která zahrnuje několik 
značek výrobků pro horolezectví a outdoorové aktivity. Montura navrhuje oblečení pro horolezectví a outdoorové aktivity. 
http://www.montura.it 

 

  

Partner údržby skalních oblastí 
V SINGING ROCKu stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Během 25ti  let se Singing Rock vypracoval 
na profesionálního a inovativního výrobce horolezeckého vybavení a vybavení pro výškové práce. Dokážeme testovat a 
zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého vybavení. Většina z nás jsou horolezci, 

http://www.rockpoint.cz/
http://www.montura.it/


 

 

sportovní lezci nebo skialpinisté. Za celý rok společně nalezeme desítky kilometrů a napadáme stovky pádů. Tedy dříve 
než se SINGING ROCK sedák, lano, cepín nebo karabina dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem. Více o nás 
najdeš na http://www.singingrock.cz. 

 

 
HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní část tvoří 38 
maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová postava jejího 
zakladatele Jindry Hudečka. Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především pískovcové, v kraji Českosaského 
Švýcarska, které již v mládí slézal spolu se svými kamarády. V roce 1990 založil malou firmu, která obchodovala 
s outdoorovým vybavením a stala se základem pro společnost HUDYsport, jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu 
se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou 
i dnes! 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

Více než 50 let vyrábíme oblečení a vybavení do nejdrsnějších horolezeckých podmínek na naší planetě. Velké množství 
získaných zkušeností se snažíme vkládat do neustálého zdokonalování bund, kalhot, spacáků, batohů a mnoho dalšího. 
Od samých začátků jsme součástí nesčetných expedicí na nejvyšší vrcholy světa nebo jsme byli při těch nejodvážnějších 
expedicích na Severním a Jižním pólu Země. Známé kousky oblečení jako hardshell bunda TUPILAK, péřovka VEGA 
nebo technický fleece ECLIPSE pravidelně obsazují přední místa v recenzích po celém světě. Mountain Equipment velmi 
dbá i zodpovědnost k lidem a životnímu prostředí a to pomocí „Fair Wear“ výroby nebo kodexem peří (DOWN KODEX), 
kdy máš jistotu kvalitního a dlouhého života chovaných zvířat. 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době řadí mezi 
technologické lídry na trhu. Díky své dlouhé historii, zkušenostem a kilometrům upletených lan, zaručuje TENDON 
špičkovou kvalitu výrobků. Z naší široké nabídky si vyberou nejen horolezci a pracovníci ve výškách, ale také speleologové, 
kaňonáři, záchranáři, arboristé a další. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého nového 
sponzora pro posouvání lidských hranic ve sportovním lezení. 

 

 

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 3 mil. Kč na léčebné výlohy 
a asistenční služby, krytí zachraňovacích nákladů, možnost doplnění o úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Široká 
nabídka tarifů umožňující sjednat pojištění "na míru". Pojištění pro jednotlivce začíná na částce 785 Kč.  
UNIQA pojišťovna byla založena v roce 1993. UNIQA je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní 

http://www.singingrock.cz/


 

 

pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pozice mezi 10 
nejsilnějšími hráči. UNIQA pojišťovna využívá stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského 
akcionáře, UNIQA International AG. 

 

 

Partner projektu Sokolíci 

 

  

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/ 

  

Hlavní mediální partner ČHS 

Jaká je Montana by spíše měli říkat ostatní, než my. Místo vymýšlení propagačního textu na toto místo jsme zase museli 
jít někam lézt. Jinak to bohužel nejde, jenom tak může vznikat další číslo autentického lezeckého časopisu.   

                                                      
 

 

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím pádem i pro vás.  

  

 

Tipy na trekování v českých luzích a hájích, v horách Evropy i velehorách světa. Feraty, vysokohorská turistika, běh 
v přírodě, lezení, kolo a MTB, vodácká turistika. Původní rozhovory a reportáže z expedic. Praktické rady k bezpečnosti a 
vybavení do hor. Důkladné recenze vybavení. To vše najdete 4x ročně ve Světě outdooru za 95 Kč. www.SvetOutdooru.cz 

http://www.lezec.cz/
http://www.horyinfo.cz/
http://www.svetoutdooru.cz/

