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Členství v ÖAV nabízíme od roku 1991
Rok 2020 – 30 let členství ÖAV v Česku a na Slovensku
ALPENVEREIN.CZ - bezkonkurenční výhody a full-service
ZÁKLADNÍ INFORMACE – ALPENVEREIN.CZ (ORTSGRUPPE INNSBRUCK-PRAHA)
rok 1991 – zahájení činnosti ve spolupráci se sekcí Linz, 22 prvních členů AV
rok 1992 – spolupráce se sekcí Innsbruck, 121 registrovaných
31. 12. 1999 – v databázi 9300 zájemců, registrováno 5130 aktivních (uhrazené členství) členů
31. 12. 2010 – v databázi 27200 zájemců, registrováno 17408 aktivních členů
31. 12. 2015 – v databázi cca 42982 zájemců, registrováno 26491 aktivních členů
k 31. 8. 2019 – v databázi cca 49560 zájemců, registrováno 28190 aktivních členů

Významné novinky pro členy ALPENVEREIN.CZ
NOVÝ SYSTÉM POJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY
Nabídky pro členy ALPENVEREIN.CZ ve dvou variantách pro všechny věkové
kategorie vč. kategorie senioři nad 75 let. Varianta Full se vztahuje i na všechny
druhy extremních sportů, varianta Basic je určena pro sporty běžné rizikovosti.
Významně zvýhodněny jsou rodiny - dva dospělí a neomezený počet dětí do
17 let. Plnění pojišťovny ve výši 750 000 Kč; 1,5 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.

ALPENVEREIN.CZ, ALPY, MAPIS, lidé&HORY, TURISTA i MFA PRAHA
od září 2019 součástí SPHERE - největšího věrnostního programu
v České a Slovenské republice.
Členové ALPENVEREIN.CZ, klienti ALPY a MAPIS, předplatitelé časopisů lidé&HORY a TURISTA, návštěvníci MFA PRAHA i účastníci kurzů a kempů CK ALPY budou mít možnost za mimořádně zvýhodněných
podmínek od října 2019 zakoupit plastovou kartu ALPY-SPHERE.
Kartu můžete využít při nákupech ve všech obchodech nebo
na e-shopech označených nálepkou SPHERE. Můžete např.
ušetřit za permanentku do fitness 67 Kč, za nákup mobilního
telefonu 251 Kč, za horské kolo 985 Kč, za knihu, šperk nebo
parfém 150 Kč, za vstupenku do kina nebo divadla 62 Kč, atd.
Rodina může za rok s využitím karty ALPY-SPHERE ušetřit až
15 000 Kč. Cena karty ALPY-SPHERE pouze 20 Kč!

© ALPY spol. s r.o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5
© Autoři fotografií: Radek Jaroš, Ladislav Jirásko, Ondřej Jirásko, Daniel Polman, Michal Bařinka, archiv lidé&HORY
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Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2020
Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou
přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
Členské příspěvky alpenverein.Cz (sekce Praha-Innsbruck) v roce 2020 včetně poštovného a bankovních poplatků:

ALPENVEREIN.CZ
členské příspěvky

kategorie
A
B
Bjun
Bsen
Binv
M

Rodinné
členství

dospělí, roč. 1956 - 1992
partneři kat. A
členové horské služby
junioři, roč. 1993 - 2001
senioři, roč. 1955 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2002 a mladší
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 - 18 let
nebo studenti 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1640 Kč + matka 1270 Kč + děti zdarma
otec 1270 Kč + matka 1270 Kč + děti zdarma
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis
nebo otec invalidní + matka + děti zdarma
nebo otec invalidní + matka invalidní + děti zdarma

1 640,00 Kč
1 270,00 Kč
1 270,00 Kč
1 270,00 Kč
1 270,00 Kč
690,00 Kč
690,00 Kč

2 910,00 Kč
2 540,00 Kč
1 640,00 Kč
1 960,00 Kč
1 380,00 Kč

AL

ALPENVEREIN.CZ + KČT základní členství
A
B

M

dospělí roč. 1956 – 1959
dospělí roč. 1960 – 1992
partneři kat. A, roč. 1960 – 1992
roč. 1993 – 1996
roč. 1997 – 2001
roč. 1955 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež – do roč. 2002 a mladší

1 750,00 Kč
1 860,00 Kč
1 490,00 Kč
1 490,00 Kč
1 380,00 Kč
1 380,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč

ALPENVEREIN.CZ + ČHS: výše příspěvků pro jednotlivé kategorie je uvedena na www.alpenverein.cz
ZDARMA ČLENSTVÍ AV2020 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2019 DO 31. 12. 2019
Všichni zájemci o členství, kteří dosud nebyli členy nebo ti, kteří si členství v ALPENVEREIN.CZ obnoví po roční pauze tj zaplatí v období září – prosinec 2019 členský
poplatek za rok 2020, získávají po zbývající část roku 2019 členství se všemi
výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství i pro všechny ty členy
Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných sekcí. Noví členové
obdrží průkaz na rok 2020 již od 1. 9. 2020.

2020

Mitgliedskarte

HROMADNÉ OBJEDNÁVKY ČLENSTVÍ AV, AV+ČHS NEBO AV+KČT
Nejprve kontaktujte centrálu Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze, bez předchozí domluvy a registrace peníze za
skupinové členství AV+ČHS nebo AV+KČT neposílejte. V případě osobního sjednání je nutné znát jména, adresy
a data narození všech členů, pro které členství zajišťujete.

kompletní soubor všech druhů členských příspěvků a ON LINE registrační systém na www.alpenverein.cz
www.alpenverein.cz
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Registrace
ON-LINE REGISTRACE, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A PROVIZORNÍ PRŮKAZ
On-line systém ALPENVEREIN.CZ, který je v non-stop provozu a navazující Provizorní členský průkaz garantují
velmi rychlé získání členství. Pomocí tohoto systému lze provádět registraci kdykoliv (tj. o svátcích i o víkendech)
a kdekoliv, kde je přístup na internet. Po registraci a po provedení úhrady členství (kartou, bankingem, …)
obdržíte Provizorní členský průkaz, originální členský průkaz posíláme poštou. Provizorní členský průkaz
garantuje všechny výhody členství vč. unikátního pojištění 21 dnů od vystavení. Všechna data jsou přitom ošetřena proti zneužití. On-line registrační systém je přístupný na https://www.alpenverein.cz/prihlaska.

MOŽNOSTI REGISTRACE ČI OBNOVENÍ ČLENSTVÍ:
1. osobně v centrále Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze - adresa ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.
Registrace a vydání průkazu jsou provedeny na místě, na místě provedete úhradu hotově nebo kartou
(peníze neposílejte převodem).
2. on-line registrace a platba kartou přes internet nebo převodem na účet - při platbě kartou přes internet
obdržíte Provizorní průkaz okamžitě po úspěšném převodu.
3. výjimečně převodem na účet bez využití on-line registrace - účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. V tomto případě pošlete na email prihlaska@alpenverein.cz
informaci o tom, jaký typ členství a jaké služby jste uhradili.
4. vyjímečně poštovní složenkou - na výše uvedenou adresu nebo na účet.

Platba kartou
Při platbě kartou přes internet obdržíte provizorní průkaz
okamžitě po úspěšném převodu
Platba kartou za členství v ALPENVEREIN.CZ je zdarma

Unikátní on-line systém ALPENVEREIN.CZ
Registrační formulář
Členství a pojištění obratem
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Kde získáte členství ALPENVEREIN.CZ
PARTNERY ALPENVEREIN.CZ JSOU OUTDOOROVÉ PRODEJNY
- HUDY SPORT v Praze, Brně, Jihlavě, Trutnově, Karlových Varech,
Olomouci, Zlínu, Ostravě, Frýdku-Místku, Kladně, Pardubicích,
Mladé Boleslavi, Ústí n. L., Táboře,
Mostě, Plzni, Jablonci n.N., Liberci,
Hřensku, Pardubicích, Hradci
Králové a ve Strakonicích
- viz http://www.hudy.cz/alpenverein.html
- Rock Point, Hannah a Keen
v Praze, Brně, Jihlavě, Hradci Králové,
Pardubicích, Olomouci, Ostravě,
Liberci, Plzni, Teplicích - viz http://
www.rockpoint.cz/alpenverein/t-101/
- Klub českých turistů - viz www.kct.czclenstvi-kct-alpenverein-cz
- portál lezec.cz - viz www.lezec.cz
- CK Kudrna - viz www.kudrna.cz

- SPHERE – partnerství s největším
slevovým a věrnostním programem
v Česku a na Slovensku
Členství v ALPENVEREIN.CZ je možné rovněž získat u těchto našich
partnerů - v Plzni agentura D.L.I.,
Martinská 4 http://www.mapove-centrum.cz/30-alpenverein,
ve Zlíně CK-RA ZLÍN, Náves 36,
http://ck-ra.cz/af.php , v Jablonci
agentura TISK & REKLAMA, Milan
Vrkoslav, Podhorská 22, hana.vrkoslavova@seznam.cz, v Bruntálu
prodejna Popina, Dr.E.Beneše 48/3,
alpenverein.popina.cz, popina@popina.cz, v Jablůnce prodejna QuillCZ,
Petr Brinček, alpenverein.quillcz.cz.
V Praze a v Brně je to navíc CK
GO2 - www.ckgo2.cz.

Členství můžete získat nebo obnovit v lezeckých centrech: Lezecká
stěna Vertikon ve Zlíně http://
www.vertikon-singingrock.cz/
stena/alpenverein, Stěna Hradec
Králové http://www.stenahk.cz/
pojisteni-oeav.htm nebo stěna
Flash Wall v Olomouci http://
www.flashwall.cz/.
Našimi partnery jsou rovněž CK La
Viva Travel - http://lavivatravel.cz/
cs/alpenverein, CA Hliník Humpolec - http://www.hlinik-humpolec.
cz/alpenverein, portál http://
www.rakousko.cz/insurance/.
Na Slovensku zajišťuje členství
náš partner ROKOŠPORT Outdoor,
Národná ulica 4, SK 010 01 Žilina,
http://www.rokosport.sk/.

Na uvedených adresách je možné provést registraci do ALPENVEREIN.CZ,
všichni uvedení partneři zajišťují ve spolupráci s centrálou v Praze 5
úplný servis související s pojištěním a s likvidací nehod .

Veřejná sbírka pro chatu Češka koča
KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze 5 vyhlašuje
ve spolupráci s časopisy Turista a lidé&HORY, společností ALPY, spol. s r. o., a klubem
ALPENVEREIN.CZ veřejnou sbírku za účelem získání peněžních prostředků na pomoc
chatě Češka koča. Sbírka je vyhlášena na území ČR dle $4 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a bude probíhat od 1. března 2019 do 31. prosince 2020.
Získané finanční prostředky budou využity pro rekonstrukci chaty Češka koča.

Finanční prostředky je možné zasílat na transparentní
bankovní účet u Fio banky, č. ú. 2201524344/2010.

Přispějte na obnovu chaty, kterou v roce 1900 postavili naši dědové. Chata je
i dnes symbolem česko-slovinské vzájemnosti. Další informace budou postupně
uveřejňovány na portálech www.alpenverein.cz, www.lideahory.cz a www.alpy.cz.

Výhody členství v rakouském Alpenvereinu
UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ

Celosvětově platné pojištění volnočasových aktivit, v Evropě platné pojištění právní ochrany a zákonné odpovědnosti

SLEVY A VÝHODY NA CHATÁCH

- slevy obvykle 50 % při ubytování na asi 500 chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu
- výrazné slevy na horských chatách švýcarského, lichtenštejnského a francouzského Alpenvereinu, na chatách
italského CAI, slovinské PZS a na horských chatách v Řecku a v Pyrenejích
- na chatách Alpenvereinu přednost při přidělení ubytování před nečleny
- nárok na levnější jídlo tzv. Bergsteigeressen

VÝHODNÉ ČLENSTVÍ PRO RODINY - ČLENSTVÍ ZDARMA PRO DĚTI/MLÁDEŽ
- při rodinném členství platí členské příspěvky pouze rodiče nebo rodič
- členství zdarma získávají získají děti/mládež do věku 27 let
- všechny výhody členství platí i pro neplatící členy rodiny

ZDARMA ČLENSTVÍ AV2020 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2019 DO 31. 12. 2019

Noví členové, kteří si členství v ALPENVEREIN.CZ zaplatí v období září – prosinec 2019 členský poplatek za rok
2020, získávají po zbývající část roku 2019 členství se všemi výhodami zdarma.

SOUTĚŽ ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA DO ŘAD ÖAV

Každý stávající člen ÖAV, který přivede do řad ALPENVEREIN.CZ nové zájemce získává zajímavé odměny. Pro rok
2020 je tato soutěž rozšířena o další zajímavé odměny. Více informací na str. 8.

SLEVA PŘI NÁKUPU MAP EDICE ÖAV A DAV

Výrazná sleva při nákupu letních i zimních map produkce ÖAV a DAV, které pokrývají oblasti Východních Alp
(Rakousko a Německo) v měřítcích 1:25 000 a 1:50 000, člen AV platí 219 Kč, nečlen 289 Kč a expedičních map
oblastí v Jižní Americe, Nepálu nebo Kyrgystánu, člen AV platí 289 Kč, nečlen 389 Kč.
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Výhody a bonifikace pro členy ALPENVEREIN.CZ
KARTA ALPY-SPHERE

Členové ALPENVEREIN.CZ se prostřednictvím karty ALPY-SPHERE stanou součástí největšího věrnostního a slevového systém v ČR a na Slovensku. Rodina může s využitím karty ALPY-SPHERE ušetřit ročně až 15 000 Kč.
Kartu ALPY-SPHERE mohou získat členové ALPENVEREIN.CZ a ALPENVEREIN.SK za poplatek 20 Kč/0,8 €

ZDARMA UBYTOVÁNÍ NA NĚKTERÝCH CHATÁCH V ALPÁCH

Každý člen ALPENVEREIN.CZ získává zdarma ubytovací kupon (GUTSCHEIN) na letní sezonu 2020 (platnost končí
30. 9. 2020) na jedno přenocování na chatách Solsteinhaus, Pfeisshütte a Bettelwurfhütte v oblasti Karwendelu
a na chatu Franz-Senn Hütte ve Stubaiských Alpách. Kupony jsou součástí tohoto katalogu.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU LIDÉ&HORY NA ROK 2020

Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2020 standardně 102 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 82 Kč, standardní celoroční předplatné činí 475 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT nebo ČHS s adresou v ČR, kteří mají platné členství na rok 2020,
získávají celoroční předplatné časopisu vč. poštovného za rozesílání časopisu za 305 Kč.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU TURISTA NA ROK 2020

Časopis TURISTA bude mít v roce 2020 standardně 76 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 57 Kč, standardní celoroční předplatné bude 550 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT s adresou v ČR, kteří mají platné členství na rok 2020,
získají celoroční předplatné časopisu vč. poštovného za rozesílání časopisu za 400 Kč.

OSTATNÍ SLEVY

- sleva 7 % v prodejnách HUDY (36 prodejen v Česku, viz www.hudy.cz)
- sleva 7 % v síti prodejen Rock Point, Hannah a Keen (34 prodejen a outletů v Česku, www.rockpoint.cz),
sleva není poskytována na zboží ve slevě.
- sleva 5 % u CK ALPY při zimních nebo letních pobytech od v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Slovinsku
- sleva 5 % až 10 % při účasti na kurzech, kempech a dalších akcích vyhlášených na rok 2020, které organizuje
a zajišťuje CK ALPY ve spolupráci s časopisem lidé&HORY (viz www.alpy.cz)
- sleva 5 % při nákupu jakéhokoliv produktu uvedeného na e-shopech: shop.alpy.cz a www.mapis.cz

EXTRA SLEVY V OBCHODNÍM ŘETĚZCI ROCK POINT V ČR

Od října 2019 až do konce září 2020 budou při prodeji outdoorového vybavení v prodejní siti obchodů Rock Point,
Hannah a Keen v celé ČR probíhat slevové kampaně, při kterých členové ALPENVEREIN.CZ získají při předložení
platného průkazu vybavení pro volnočasové aktivity s extra slevou. EXTRA SLEVY – slevy ve výši min. 15 %, budou
vyhlašovány formou kampaní na stránkách www.rockpoint.cz a www.alpenverein.cz.

ALPENVEREIN.CZ
Nejlevnější členství v rakouském Alpenvereinu v Česku a na Slovensku
Full-service pro všechny členy

EXTRA SLEVA
PRO ČLENY
Sledujte rockpoint.cz/alpenverein

Získejte nového člena do řad Alpenvereinu
DLOUHOLETÁ SOUTĚŽ S VÝZNAMNÝMI NOVINKAMI
ČEKAJÍ NA VÁS ZAJÍMAVÉ ODMĚNY

Zajímavé prémie a mimořádné odměny čekají na každého stávajícího člena Alpenvereinu, který přesvědčí své kamarády nebo známé o výhodách členství a získá je do řad členů ALPENVEREIN.CZ. Čím více nových členů získáte, tím
zajímavější prémie na vás čeká! Formulář, na kterém přihlásíte své kamarády a na základě kterého získáte prémie,
stejně úplné informace o této soutěži najdete na www.alpenverein.cz.

Jaké odměny na vás čekají:
od ÖAV:
- za získání jednoho až čtyř
nových členů
za každého z nich obdržíte
mapu Alpenvereinu dle
vlastního výběru v měřítku
1:25000 nebo 1:50000
(pouze alpské oblasti)
- za získání pěti nových
členů
obdržíte kupon v hodnotě
€ 70 k nákupu v prodejnách SPORTLER
- za získání deseti nových
členů
obdržíte kupon v hodnotě
€ 160 k nákupu v prodejnách SPORTLER
od ALPENVEREIN.CZ:
- za získání jednoho
nového člena
celoroční předplatné
časopisu lidé&HORY
nebo časopisu TURISTA
(dle vlastního výběru)
- za získání pěti nových členů
obdrží každý měsíc tři
vylosovaní stávající
členové ALPENVEREIN.CZ
slevový kupon ALPY v hodnotě 750 Kč.
- za získání deseti nových
členů
obdrží každý měsíc tři vylosovaní stávající členové
ALPENVEREIN.CZ zdarma
členství AV2020 nebo AV2021
(dle výběru vylosovaného
člena)
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Poznámky:
kupony SPORTLER lze
uplatnit na e-shopu
www.sportler.com,
ve všech prodejnách
nebo telefonicky na
+39 0471 208202
Jeden soutěžící člen může
dohromady uplatňovat
jednu cenu za získání 10
nových členů, plus jednu
cenu za získání 5 nových
členů plus max. čtyři ceny
(4 mapy) za získání jednoho nového člena, dále také
jedno předplatné časopisu
(lidé&HORY nebo TURISTA)
za získání jednoho nového
člena plus vylosovaný
stávající člen jedno členství v Alpenvereinu (na
aktuální nebo následující
rok) zdarma za získání
pěti nových členů.
Uplatňovat odměny lze
pouze za nové platící
členy, kteří mají uhrazené
poplatky u ALPENVEREIN.CZ na aktuální rok.
Odměnu nelze požadovat
za děti/studenty, kteří se
stali členy ÖAV v rámci
rodinného členství, tj. za
členství nezaplatili.
Podmínky soutěže najdete
na https://alpenverein.cz/
soutez
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Unikátní pojištění – základní informace
Každý, kdo uhradí členské příspěvky a stane se členem ALPENVEREIN.CZ získává současně celoroční unikátní
a v Česku bezkonkurenční pojištění, které platí celosvětově a pro široké spektrum volnočasových a sportovních
aktivit. Členství v Alpenvereinu poskytuje pojistnou ochranu i pro mnoho rizikových aktivit mezi které patří např.
turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, treking, výstupy na vrcholy do 6000 m, lyžování,
skitouring a skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Pojištění platí i při dovolené a s mnoha výjimkami také při služebních cestách.
Pojistitelem je rakouská pojišťovna Generali Versicherung AG.

ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ ČLENSTVÍ V ÖAV/ALPENVEREIN.CZ,
ZAJIŠŤUJE POJITNOU OCHRANU NA:
- záchranné a pátrací akce do 25 000 €
platí celosvětově pro zahraničí i pro tuzemsko
- výdaje za přepravu a převoz osob v tuzemsku
bez omezení pojistné částky pokud tomu předcházela záchranná akce krytá pojištěním
- výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí
repatriace bez omezení pojistné částky, lékařské ošetření do částky 10 000 € platí celosvětově prvních osm týdnů po
opuštění republiky a za podmínky, že transport zajišťuje smluvní partner uvedený na členském průkazu ÖAV
- v Evropě pojištění odpovědnosti za škodu do 3 000 000 €
platí celoročně, kryje povinnost náhrady škody na zdraví a na majetku
- v Evropě trestněprávní ochrana do 35 000 €
platí celoročně, krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu
- v Evropě právní ochrana v případě náhrady škody
krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků za náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví
Pojistné plnění u posledních tří bodů platí při vykonávání spolkové činnosti a provozování některých druhů sportů

Detailní informace o pojištění, které je součástí
členství v rakouském Alpenvereinu jsou uvedeny na

www.alpenverein.cz.

www.alpenverein.cz
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Pojištění trvalé invalidity pro členy ALPENVEREIN.CZ
Na základě smlouvy mezi ALPY
spol. s r.o. a Českou pojišťovnou a.s.
může každý člen ALPENVEREIN.CZ
využít zcela nové nabídky pojištění
trvalé invalidity pro případ úrazu
při volnočasových aktivitách, která
má za následek trvalou invaliditu
(trvalé následky od 50 %).
Do 1. 10. 2018 bylo připojištění
trvalé invalidity (rakouský produkt)
možné uzavírat prostřednictvím
společnosti ALPY s rakouskou pojišťovnou Generali Versicherung AG.
Po 1. 10. 2018 byl tento dříve velmi
vyhledávaný produkt díky změnám
v systému pojišťovnictví českým
a slovenským členům ÖAV velmi
obtížně přístupný.
Nový druh pojištění trvalé invalidity, který je nabízen ve spolupráci
s Českou pojišťovnou, je oproti
původnímu rakouskému produktu

významně rozšířen. Pojištění je
určené pro všechny české a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ, má
celoroční platnost a je platné od
1. 1. 2020. Pojištění bude možné
uzavírat u ALPY spol. s r.o. od listopadu 2019 buď osobně nebo on-line.

Pojištění trvalé invalidity pro členy
ALPENVEREIN.CZ je nabízeno ve
dvou variantách – Full a Basic.
Varianta Basic je určena pro sporty
běžné rizikovosti, varianta Full se
vztahuje i na vyjmenované druhy
extrémních sportů. Všechny zahrnuté druhy extrémních sportů jsou

uvedeny ve speciálním seznamu.
Obě varianty pojištění tj. Full i Basic
jsou nabízeny pro všechny věkové
kategorie vč. kategorie senioři nad
75 let. Významně cenově zvýhodněny jsou rodiny - rodina je definována: maximálně dva dospělí a neomezený počet dětí do 17 let. Obě
varianty pojištění jsou nabízeny
i pro profesionální sportovce. Nově
je součástí nabídky i pojištění smrti
následkem úrazu. Plnění pojišťovny
bude formou jednorázových částek
750 000 Kč; 1,5 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.
Variantu pojištění si může zvolit
každý podle svých představ.
Zprovoznění celého systému trvalé
invalidity, jeho zařazení do on-line
registračního systému ALPENVEREIN.CZ a zpřístupnění všem
zájemcům bude provedeno nejpozději do poloviny listopadu 2019.

Sazebník pojistného
Varianta Full (včetně extrémních sportů)
nad 18 let

Pojištěný - vstupní věk
do 17 let
75+
rodina*

profesionální
sportovec

Trvalé
následky
nad 50 %

750 000 Kč

235 Kč

155 Kč

704 Kč

749 Kč

470 Kč

1 500 000 Kč

470 Kč

311 Kč

1409 Kč

1499 Kč

940 Kč

2 500 000 Kč

783 Kč

518 Kč

2348 Kč

2498 Kč

1566 Kč

Smrt
úrazem

750 000 Kč

266 Kč

221 Kč

799 Kč

931 Kč

532 Kč

1 500 000 Kč

533 Kč

442 Kč

1599 Kč

1862 Kč

1066 Kč

2 500 000 Kč

888 Kč

737 Kč

2665 Kč

3103 Kč

1776 Kč

Varianta Basic (pouze sporty běžné rizikovosti)
nad 18 let

Pojištěný - vstupní věk
do 17 let
75+
rodina*

profesionální
sportovec

Trvalé
následky
nad 50 %

750 000 Kč

78 Kč

52 Kč

235 Kč

250 Kč

157 Kč

1 500 000 Kč

157 Kč

104 Kč

470 Kč

500 Kč

313 Kč

2 500 000 Kč

261 Kč

173 Kč

783 Kč

833 Kč

522 Kč

Smrt
úrazem

750 000 Kč

89 Kč

74 Kč

266 Kč

310 Kč

178 Kč

1 500 000 Kč

178 Kč

147 Kč

233 Kč

621 Kč

355 Kč

2 500 000 Kč

296 Kč

246 Kč

888 Kč

1034 Kč

592 Kč

rodina*: Maximálně 2 dospělí a neomezený počet dětí do 17 let včetně
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Nehoda nebo pojistná událost, jak postupovat

NEHODA
• dojde-li k nehodě, při které je třeba
pomoc záchranářů volejte 112
nebo ohlašte událost na nejbližší
chatě, na stanici horské služby atd.
• postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
• následuje-li vzdušný nebo
pozemní transport do nejbližší nemocnice je vhodné, když
postižený člen AV má doprovod
(doprovázející osoba nemusí být
členem ÖAV)
PÁTRACÍ NEBO ZÁCHRANNÁ AKCE
• za pátrací nebo záchrannou akci
vystaví záchranářská organizace
(Helikopterunternehmen, Rettungsair, ...) fakturu, faktura musí
být adresována nebo poslána na
adresu postiženého člena ÖAV
TRANSPORT A LÉKAŘSKÁ
OŠETŘENÍ
Před transportem, repatriací,
lékařským ošetřením v nemocnici
v zahraničí a převoz v tuzemsku
je nutné kontaktovat servisní
společnost Europ Assistance,
jinak bude uhrazena jen částka
do 750 EURO.

• fakturu za pátrací nebo záchrannou
akci postižený člen ÖAV neplatí
• fakturu spolu s vyplněným formulářem Hlášení pojistné události
by měl postižený člen ÖAV v co
nejkratší době poslat k likvidaci
(na ALPY nebo na KNOX)
OŠETŘENÍ NEBO POBYT
V NEMOCNICI
• při ambulantním ošetření nebo
při příjmu v nemocnici se postižený identifikuje průkazem EHIC
(evropský průkaz zdravotního
pojištění), nikoliv průkazem ÖAV
• za ambulantní ošetření i za léky
provede obvykle postižený člen
ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Doklady od lékaře
musí být vystaveny na jméno
ošetřeného člena ÖAV.
HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI
• hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři Hlášení pojistné události/
SCHADENMELDUNG/NOTIFIKATION OF CLAIM FOR RESCUE
• formuláře jsou na webové stránce
www.alpenverein.cz, nutné vyplnit
německy nebo anglicky.

• za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV
obvykle v nemocnici neplatí
• úhrada se provádí fakturou vystavenou na postiženého
• dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad
o provedené úhradě za ošetření)
i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura)
předkládá postižený člen ÖAV
k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP,
OZP, ZPMV, ...)
• postižený člen ÖAV požádá svou
zákonnou zdravotní pojišťovnu
o písemné vyjádření jakou částkou se tato zákonná pojišťovna
na likvidaci výše uvedených
výdajů podílela
ZASÍLÁNÍ DOKUMENTACE
uspořádaná dokumentace určená
pro likvidaci pojistné události může
být zaslána na ALPY, Štefánikova
63, 150 00 Praha 5 (zajišťujeme
servis při vyřizování a likvidaci
pojistné události - tento servis jsme
schopni nabízet pouze členům
ALPENVEREIN.CZ) nebo na KNOX,
Resselstrasse 33, A 6020 Innsbruck

Europ Assistance,
tel.: +43 (0) 1 2533798, mail: aws@alpenverein.at

Úplné informace o správném postupu při hlášení nehody
i při likvidaci pojistné události jsou uvedeny na www.alpenverein.cz.

11

České feraty 2020
Na různých místech u nás v Česku je již postaveno a zpřístupněno okolo 80 zajištěných cest. Lokalitou
s největším počtem zajištěných cest (17) je Pastýřská stěna u Děčína, všechny cesty zde postavil Karel
Bělina. Obtížnost cest je zde od A/B do D.
Třídílný víkendový seriál České feraty 2020, který proběhne v roce 2020 na třech místech v Česku, je určen jak
pro zkušené feratisty, tak také pro začátečníky nebo pro rodiny s dětmi. Pro každého účastníka bude zajištěn
metodický výklad, vedení túry horskými vůdci HUDY SPORT, instruktory ÖAV nebo KČT.
Termíny a místa akcí:
16.-17. květen 2020: Děčín, Patýřská stěna
13.-14. červen 2020: obec Vír, blízko Vírské vodní nádrže
19.-20. září 2020: Povrly – Mírkov, lokality Poustevna
Začátek každé celodenní akce vždy v 8.30 hod.
Mimořádná nabídka: noční lezení na Pastýřské stěně za svitu čelovek od 21.00 hod. do 23.00 hod.
Cena za jeden den: jednotlivec 850 Kč, rodiny (2 dospělí a max. 3 děti) 1700 Kč
Členové ALPENVEREIN.CZ, KČT a držitelé karet HUDY mají slevu 10 %.
Příhlášky: na www.alpy.cz
Další informace:
- akce se mohou zúčastnit pouze řádně
zaregistrovaní účastníci s potvrzenou účastí
- počet účastníků na každé akci bude omezen,
řádně přihlášení účastníci budou včas vyrozuměni
- během akce bude lokalita uzavřena pro veřejnost
- metodický výklad a instruktáž o pohybu po
feratě bud probíhat vždy před zahájením lezení
- výstup po feratě bude probíhat pod vedením
vůdce nebo instruktora
- výstupy se uskuteční pouze při příznivém počasí,
které umožňuje bezpečný pohyb po feratě
- noční výstupy po zajištěných cestách na Pastýřské
stěně budou povoleny pouze řádně registrovaným
účastníkům akce
- pro zájemce o dvoudenní program zajistíme
ubytování dle jejich požadavku
Vybavení na feraty (sedáky, feratové sety, feratoví
brzdy, helmy) stejně jako čelovky na noční lezení
zajistíte v kamenných prodejnách nebo na
e-shopech HUDY.

Akci ČESKÉ FERATY 2020 zajišťuje ALPY spolu
s HUDY SPORT a ve spolupráci s časopisy lidé&HORY
a Turista a za mediální spolupráce s agenturou
Czech Tourism.
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ALPENVEREIN.CZ e-shop
Nabídka kvalitních produktů z kolekce Alpenverein
shop.alpy.cz, www.mapis.cz

Přívěsek na krk s protěží
Crystalp Edelweiss
Protěž (cín-rhodium, průměr 22 mm) s drahými
kameny od firmy Swarovski a s řetízkem (mosaz, zušlechtěná rhodiem), karabinový uzávěr
přívěsu. Neobsahuje nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 1270 Kč
Cena pro nečleny AV: 1453 Kč
Běžná cena: 1530 Kč

Čelenka ÖAV Jersey modrá
Jemná a tenká čelenka Jersey modré barvy
s logem Alpenverein. Vysoce kvalitní bavlna
(95%) s elastanem (5%) nabízí dostatečnou elasticitu a komfort při nošení. Šířka čelenky 11 cm.
Cena pro členy AVz: 410 Kč
Cena pro nečlenyAV: 484 Kč
Běžná cena: 510 Kč

Bivakovací pytel
Bivakovací pytel pro 2 osoby, ve sbaleném
stavu velice malý balíček (cca 24x8x8 cm),
cca 500 gr., dva otvory pro hlavu, sloty pro
větrání, vhodné i jako polštář na sezení,
velikost v rozbaleném stavu 190x138 cm.
Cena pro členy AV: 2150 Kč
Cena pro nečleny AV: 2460 Kč
Běžná cena: 2590 Kč

Naušnice Crystalp Edelweiss
Naušnice s protěží Crystalp Edelweiss,
průměr 15 mm, s drahými kameny od
firmy Swarovski, slitina cín-rhodium.
Neobsahuje nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 990 Kč
Cena pro nečleny AV: 1159 Kč
Běžná cena: 1220 Kč

Prsten Crystalp Edelweiss
Prsten s protěží Crystalp Edelweiss, protěž
(rhodium, průměr 17 mm) s drahými kameny a rhodiem od firmy Swarovski, jedna
velikost (přizpůsobí se velikosti prstu, vnější
průměr 21 mm, vnitřní průměr 19 mm).
Neobsahuje nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 1120 Kč
Cena pro nečleny AV: 1187 Kč
Běžná cena: 1250 Kč

Vložka do spacáku ÖAV hedvábí

Vložka do spacáku ÖAV bavlna

Vložka do spacáku na chaty, 100 %
hedvábí, 220 x 88 cm, ve složeném
stavu v pytlíku se zipem, ve sbaleném
stavu velice malý balíček, jen 156 gr.
Cena pro členy AV: 1650 Kč
Cena pro nečleny AV: 1795 Kč
Běžná cena: 1890 Kč

Vložka do spacáku na chaty, 100 %
bavlna, velikost 220 x 88 cm, ve složeném stavu velikost 20 x 30 x 2,5 cm,
modro-bílá barva.
Cena pro členy AV: 459 Kč
Cena pro nečleny AV: 540 Kč
Běžná cena: 569 Kč

Planzeiger ÖAV - plánovací fólie
Plastová plánovací fólie, vhodné pro
mapy 1:25.000 a 1:50.000 Alpenvereinu,
velikost 20x12 cm.
Cena pro členy AV: 159 Kč
Cena pro nečleny AV: 217 Kč
Běžná cena: 229 Kč

Alpenverein mapy
Turistické mapy východních Alp,
letní i zimní, 1:25.000, 1:50.000,
GPS souřadnice.
Cena pro členy AV: 219 Kč
Cena pro nečleny AV: 284 Kč
Běžná cena: 299 Kč
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výhody a slevy

5 až 30 %

10 000

možností v ČR a SR

mobilní aplikace

elektronická
karta

Získejte výhody na každém kroku.
www.sphere.cz
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+43.512 552906

+43.5223 53353

Knižní novinky
Pro vyznavače lezení a alpinismu i pro milovníky zajímavých příběhů ze světa hor připravilo Vydavatelství horské literatury ALPY PRAHA na druhou polovinu roku 2019 dvě
zajímavé novinky, obě budou představeny na MFA Praha 2020.

Daniel Polman: DREAAM (Race Across America)
Daniel Polman, šéfredaktor
lidé&HORY, zvládl v červnu 2019
nejtěžší silniční ultramaraton na
světě – Race Across America. Limit
na zvládnutí 4940 km dlouhé trasy
ze západního pobřeží (Kalifornie)
k východnímu pobřeží (Maryland)
je pouhých 12 dní a dojet v něm se
podaří většinou pouze polovině startovního pole. Závod je náročný nejen
délkou, ale i klimatickými extrémy.
Vede třemi pouštěmi s teplotami až
50°C, přes tři horská sedla s výškou
3000 metrů, kde jsou teploty okolo
nuly, přes pláně s nekonečnými
rovinami a silným větrem. Daniel
Polman se stal 3. Čechem (a 339.
účastníkem), který v 38 leté historii
závodu zdárně dojel do cíle. Časem
10 dní,19 hodin a 47 minut vylepšil
česká maxima. V průměru denně

překonal 460 kilometrů a spal méně
než 2 hodiny. Na trase závodu čelil
síle přírody – kromě extrémních
teplotních výkyvů se musel poprat
například s průjezdem hořícího lesa,
písečnou bouří v poušti, kdy se sotva
držel na kole, sesuvem půdy přes
silnici a ke konci závodu i s dlouhotrvajícími dešti a záplavami. Necelé
dva měsíce před startem po pádu na
kole rozlámal na 4 kusy klíční kost
a do USA odletěl s 8 šrouby v rameni
a obavami, zda bude možné tak
extrémní závod dokončit.
Kniha je doplněná také o řadu kvalitních fotografií Tadeáše Kopčy
(Traga.cz), který celý závod absolvoval v doprovodném autě.
208 stran, formát 18 x 25 cm,
vazba V8, mnoho celostránkových
a dvoustránkových fotografií.

Jan Havelka: Chaty Klubu českých
a československých turistů, 1. díl

V listopadu 2019 vyjde první svazek dvoudílné publikace Chaty Klubu
českých a československých turistů. Autorem je dlouholetý předseda KČT,
dnes čestný předseda Klubu, Jan Havelka. Vzhledem k tomu, že se autor
zabývá problematikou turistických chat od znovuzrození KČT v roce 1990 až
do dnešních dnů, je u nás nejspíše největším znalcem těchto chat, jejich historie i celé této problematiky. V knize jsou popsány všechny chaty Klubem
postavené nebo pronajaté od založení KČT do roku 1928.
U každé chaty je uveden její dnešní majetkově-právní vztah a způsob
provozu. Popis každé chaty je doplněn fotografiemi z různého období jejich
historie, mnohé z historických fotografií nebo náčrtů či projekčních plánů
jsou významně unikátní. Dodnes existující chaty jsou zachyceny na současných fotografiích. Kniha je i významnou oslavou práce a dobrovolné čínnsti
ticíci dobrovolníků, kteří v popisovaném období odvedli vůbec nejlepší dílo
jaké Klub českých turistů během své stotřicetileté existence vytvořil.
190 stran, formát 17 x 23,5 cm, vazba V8, mnoho dobových i současných
fotografií a unikátních historických skic a náčrtů.

Od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 prodej na e-shopech mapis.cz nebo shop.alpy.cz se slevou 15 %.

Specializovaná prodejna map a průvodců
Informační středisko pro časopis Turista
MAPIS, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 315 459, mapis@mapis.cz, www.mapis.cz
Sleva 12 % na všechny mapy a průvodce
Pro členy Alpenvereinu, KČT a ČHS s platným průkazem,
pro držitele HUDY partner karty a karty ROCK POINT ZONA

Evropské zimní turistické dny
- St. Johann v Tyrolsku
5.–8. března 2020
Bílá alpská krajina, krásné výhledy na masiv Kaisergebirge i na
dominantní vrchol Kitzbüheler Horn budou tvořit jedinečnou kulisu
evropských zimních turistických dnů, které se uskuteční v tyrolském St. Johann in Tirol pod záštitou Evropské asociace turistických svazů EWV (Europäische Wandervereinigung). Zimní turistika
je v Tyrolsku po lyžování druhou nejrozšířenější zimní aktivitou.
Volitelný program pro každého zájemce: sněžnice, běžky, túry na
běžkách i za měsíčního svitu, biatlon, túry s pochodněmi, tyrolská
večerní setkání
Ubytování: St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf a Erpfendorf
Kategorie ubytování: dvou- a třílůžkovépokoje v penzionech se
snídaní, dvoulůžkové pokoje v hotelích kategorie*** se snídaní
nebo s polopenzí
Cena: 3 přenocování v hotelu*** s polopenzí od 5050 Kč
Cena obsahuje: 3 celodenní túry po vedením místních průvodců.
Nabídky ubytování pro jednotlivce i pro vícečlené skupiny s vlastní dopravou, pro zájemce zajištění autobusové dopravy,
program jednotlivých dnů tohoto zimního setkání i přihlášky na www.alpy.cz, www.casopisturista.cz, www.alpenverein.cz

DEP Hřebenová trasa Krušné hory – západ
Trasa: Hranice – Boží Dar, 142 km
Termín: 13.–20. 9. 2020
Start: 13.9.2020 – Hranice, Masarykovo náměstí, 8.30 hod
Cíl: 20.9.2020 - Boží Dar
Jednotlivé etapy: Hranice – Aš, 21 km; Aš – Skalná, 18 km; Skalná – Luby, 19 km; Luby – Kraslice, 20 km; Kraslice
– Nové Hamry, 25,5 km; Nové Hamry – Horní Blatná, 16,5 km; Horní Blatná – Boží Dar, 21,5 km. Z Božího Daru
místní doprava do Jáchymova nebo do Karlových Varů.
Ubytování: 12. 9. v Chebu (pro vzdálené zájemce) a během DEP v cíli jednotlivých etap tj. v Aši, Skalné, Lubech,
Kraslici, Nových Hamrech a Horní Blatné.
Kategorie ubytování: penziony nebo Domovy mládeže se snídaní
Služby: organizační zajištění, průvodce, ubytování se snídaní, během přechodu převoz zavazadel.
Cena: 3650 Kč
Ve spolupráci s KČT, oblast Karlovarský kraj.

DEP – Moderní pěší trasa podél Lužnice
Trasa: Třeboň – Týn nad Vltavou
Termín: 21.–24. 5. 2020
Start: 21.5.2020 – Třeboň, Masarykovo náměstí, 8.30 hod
Cíl: 24. 5. 2020 - Týn nad Vltavou
Jednotlivé etapy: Třeboň - Veselí nad Lužnicí, 30 km;
Veselí nad Lužnicí – Choustník, 28 km; Choustník –
Příběnice, 34 km; Příběnice - Týn n/Vltavou, 30 km
Ubytování: v cíli jednotlivých etap tj Veselí n.Lužnicí,
Choustník, Příběnice
Kategorie ubytování: penziony
Služby: organizační zajištění, průvodce, ubytování se
snídaní
Cena: 2450 Kč

Informace o DEP a přihlášky na www.alpy.cz, www.casopisturista.cz, www.alpenverein.cz

G R E AT

WALKS
6 NEJHEZČÍCH DÁLKOVÝCH TRAS V TYROLSKU

www.tyrolsko.cz/greatwalks

Časopis TURISTA

www.kct.cz/turista

časopis Klubu českých turistů

Jeden z nejstarších časopisů vydávaných
v Česku, první číslo vyšlo 4. února 1889
Ročník 2020:

formát 172 x 244 mm, 80 stran,
uvnitř panorama 344 x 244 mm,
jednotlivá čísla 57 Kč, celoroční předplatné 550 Kč
8-9/2019

Celoroční předplatné na rok 2020 (10 čísel)
pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT 400 Kč.

cena: 55 Kč/2,79 €
LVIII/131

Téma čísla
Dolní Poohří

120 let turistiky na Slavíči

Předplatné on-line na
www.casopisturista.cz/predplatne
www.kct.cz/casopis-turista

Toulky po hraničních
trojmezích českých zemí
Krajem rodu Franze Schuberta

770139

srpen–září

546175

09

Poutní cyklotrasa z pražské
Lorety na Křemešník

Riegrova chata
na Kozákove

Poutní místo Zlaté Hory

9

Časopis lidé&HORY
časopis ALPENVEREIN.CZ

Nejrozšířenější český odborný časopis
zaměřený na alpinismus a všechny druhy
volnočasových aktivit na horách
Ročník 2020:

formát A4, standardně 102 stran,
uvnitř panorama 3 x A4, jednotlivá čísla 82 Kč,
celoroční předplatné 475 Kč
Celoroční předplatné (6 čísel)
pro členy ALPENVEREIN.CZ,
KČT a ČHS 305 Kč.
horolezectví rská turistika
treking - feratyvysokoho
- skialpinismus MTB

4/2019

Předplatné on-line na
www.predplatne.lideahory.cz

www.vango.cz

Najdete na:

Vybavení do přírody

LaH_4_2019_oba

lka.indd 1

téma: Vysoké Tatry

Val Resia

Iñurrategi

Již 52 let jsme tu
pro ty, kteří se rozhodli
výzvám světa, tak
čelit nejtěžším
i pro
nebo rodiny s dětmi. víkendové dobrodruhy

Radek Jaroš
Wolfgangsee
Jaroslav Švorc
– tatranský nosič
Nejhezčí dálkové
trasy v Tyrolsku

ČERVENEC / SRPEN

Staňte se členem ALPENVEREIN.CZ nebo KČT.
Získejte výhodně časopis lidé&HORY a TURISTA.

4/2019

78 Kč / 3,79 €

Vysoké Tatry

osobnost: Alberto

www.lideahory.cz

Cestovatel
a spisova
Ladislav Zibura tel

Alberto Iñurrategi
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VYBAVTE SE DO HOR
U OUTDOOR EXPERTA

www.rockpoint.cz

Nabídky CK ALPY
v katalogu ALPY 2020
• zahájení zimní lyžařské sezony, 12.–15. 12. 2019
• ubytování v Alpách v zimě i v létě,
s vlastní dopravou – Rakousko, Itálie, Slovinsko
pronájem
chat a chalup v Alpách
•
• zájezdy Alpy pro seniory v ČR i v Alpách
• Nepál – treky a expedice

Alpský klub
ALPENVEREIN.CZ
• zimní i letní kurzy a zájezdy v ČR i v Alpách
• horolezecké kurzy, české feraty
• horská kola, turistika
• vysokohorská turistika
(ledovcové i neledovcové túry)

www.alpy.cz

2020
Everest Base Camp, výstup
na Lobuche East (6119 m)

Everest Base Camp, výstup
na Island Peak (6160 m)

Everest Base Camp,
Gokyo

Everest Base Camp,
3 sedla

Okolo Annapurny

Okolo Manaslu

Annapurna jižní BC

Kanchenjunga BC

cena 67 000 Kč

cena 48 000 Kč

cena 42 000 Kč
cena 39 000 Kč

cena 67 000 Kč

cena 48 000 Kč

cena 45 000 Kč
cena 67 000 Kč

Full-service u všech treků
Garantujeme pomoc při evtl. záchranné akci
Předem víte, kolik za celý trek zaplatíte
www.alpy.cz/nepal
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ČEŠKA KOČA
V ROCE 2020
připomínáme 120 let chaty

Ve čtvrtek 26. července 1900 od 10.00 hod dopoledne se uskutečnilo slavnostní otevření chaty Češka
koča. Při otevření se v okolí chaty shromáždilo
okolo 250 návštěvníků a hostů. Otevření chaty se
stalo významnou česko-slovinskou akcí, které se
zúčastnilo mnoho oficiálních hostů. Z Čech bylo
při otevření přítomno okolo 40 vysokohorských
turistů vč. pražského primátora dr. Šitlera a celého
tehdejšího vedení Českého odboru Slovinského
planinského družstva v čele s K. Chodounským,
St. Práchenským, B. Frantou a L. Marešem. Ze slovinské strany byli přítomni např. primátor Lublaně
Ivan Hribar, pozdější předseda SPD (dnes PZS) Fran
Tominšek, farář Jakob Aljaž v Dovje, prof. Fran Orožen a mnoho návštěvníků z obce Zgornje Jezersko.

Češka Koča a návštěvníci z Česka v období od 15. 6. do 15. 9. 2020
V létě roku 2020 budeme ve Slovinsku i u nás v Česku připomínat 120 let existence chaty. Chata je v posledních několika letech opět velkým symbolem česko-slovinského přátelství - Češi patří k nejčastějším návštěvníkům chaty, kterou postavili členové Českého odboru Slovinského planinského družstva.

Pro každého českého návštěvníka, který navštíví chatu v jubilejním
roce v období od 15. června do 15. září 2020, připravila obec
Jezersko, chatařka Karmen Karničar a PD Jezersko malý dárek.
Ten bude každému předán osobně při návštěvě chaty.
Připomenutí 120 let chaty
Pro zájemce o připomenutí existence 120 let chaty vypsal ČO SPD 2017
a společnost ALPY čtyřdenní zájezd. Zájezd proběhne v termínu 30. 7.–2. 8. 2020.
Na programu budou výstupy na okolní vrcholy Grintovec, Jezerska Kočna, Skuta,
Veliki vrh a návštěva místního muzea. Více na www.alpy.cz, číslo zájezdu 20017.

Alpský věstník new 2019 – obnovujeme tradice

V září 2019 vyšlo první číslo časopisu Alpský věstník new, který navazuje na časopis
vydávaný od roku 1898 do roku 1914. Alpský věstník new vydává Český odbor SPD
2017, který navazuje na aktivity našich předchůdců, kteří byli organizování v období
před 1. sv. válkou v ČO SPD. Alpský věstník new bude v roce 2019 přílohou časopisů
lidé&HORY a Turista. Od roku 2020 bude časopis vydáván 4 x ročně samostatně.

Vydává ČO SPD 2017 A Lidé&Hory,

s.r.o. v PRAZE 5

Pro rok 2020 je připraveno

veřejná sbírka pro chatu Češka koča
pomoc na chatě Češka koča během letní sezony 2020
vydávání Alpského věstníku - časopisu, který vydával ČO SPD

1

JEZERSKO

ALPINISMUS
a
ČESKO-SLOVINSKÁ VZÁJEMNOST

Společnost ALPY spol. s r. o., časopis lidé&HORY a obec Jezersko ve Slovinsku spolu s PZS (Planinska Zveza Slovenije), KČT
(Klub českých turistů) a velvyslanectvím Slovinska v Praze připravily unikátní projekt o česko-slovinské vzájemnosti v alpinismu.
Horská chata Češka koča, která se nachází v Kamnických a Savinjských Alpách ve Slovinsku a kterou v roce 1900 postavil Český
odbor Slovinského planiského družstva v Praze, je symbolem česko-slovinské vzájemnosti nejen v oblasti alpinismu.
Členové KČT se ve druhé polovině 70. let 20. století zasloužili o pozvolné obnovování oboustranných kontaktů.
Při oslavách 90. výročí otevření chaty v roce 1990 se oslav v okolí chaty zúčastnilo okolo 2500 návštěvníků.
Československá resp. česká strana se zúčastnila při oslavách 100. a 115. výročí otevření chaty.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALPINISMU PRAHA 2018,
22.−25.11. 2018
Koncert pěveckého sboru Zgornje Jezersko, Jezersko a další
partneři ze Slovinska na MFA PRAHA 2018, informační stánky,
slovinský alpinismus a planinstvo. Přednášky špičkových slovinských lezců.

JULIUS KUGY: ZE ŽIVOTA HOROLEZCE
České vydání knihy plné úžasných myšlenek a zajímavých příběhů jednoho z pionýrů alpinismu v Evropě a velkého znalce
a milovníka Slovinských Alp. Kniha Julia Kugyho patří ke klasickým dílům horolezectví, v Česku bude vydána po 75 letech.

ČESKO-SLOVINSKÁ VZÁJEMNOST A ALPINISMUS
Publikace o historii vzájemných vztahů od založení Slovinského planiského družstva (SPD) v Lublani v roce 1893,
Českého odboru SPZ v Praze (1897) až po současnost.
Kniha bude vydána slovinsky i česky.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALPINISMU PRAHA
2019 A 2020
Účast a prezentace Planinských družstev ze Slovinska, přednášky špičkových slovinských lezců a alpinistů, panelové
diskuze, výstavy česko-slovinská vzájemnost.

FILM ČEŠI VE SLOVINSKÝCH HORÁCH
Film spíše dokumentárního zaměření představí historii
česko-slovinských vzájemností v alpinismu a turistice
od 80. let 19. st. do současnosti. Premiéra filmu na
MFA PRAHA 2020.

ČEŠKA KOČA 2020
Oslavy 120 let otevření chaty Češka koča. Součástí oslav
bude i Kemp Češka Koča 2020. Koncert pěveckého sboru
Zgornje Jezersko, předpremiéra filmu Češi ve slovinských
horách.

Průběžné informace o tomto projektu budou zveřejňovány v časopisech lidé&HORY a Turista
a na stránkách www.lideahory.cz, www.alpenverein.cz a www.alpy.cz.
K ÚČASTI NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROJEKTU ZVEME SRDEČNĚ VŠECHNY PŘÍZNIVCE I MILOVNÍKY HOR A HORSKÉ PŘÍRODY.
&

HOROLEZEC
ROKU 2020
Společnost ALPY spol. s r. o., ALPENVEREIN.CZ
a časopis lidé&HORY vyhlašují na období říjen 2019
až září 2020 již 15. ročník veřejné soutěže o nejlepšího horolezce ČR roku 2020.
Horolezec roku bude vybírán z alpinistů a lezců (muži, ženy, dospělí, junioři i děti), kteří v uvedeném období (v létě i v zimě) dosáhli
výjimečných sportovních výkonů v jakékoliv horolezecké disciplíně
(sportovní lezení, mix, bouldering, skialpinismus, ledolezení, výstupy
nad 6000 metrů atd).
Přihlášky přijímá redakce lidé&HORY nebo společnost ALPY v průběhu celého vyhlášeného období. Uzávěrka přihlášek je 31. 9. 2020.
Detailní propozice vč. podmínek účasti v jednotlivých kategoriích
budou zveřejněny na www.alpenverein.cz i na www.lideahory.cz,
v časopise lidé&HORY č.1 /2020 a na stránkách partnera soutěže,
kterým je portál lezec.cz.
Výkony bude hodnotit a o Horolezci roku 2020 bude rozhodovat
Soutěžní komise složená z domácích i zahraničních znalců a ze zástupců odborných médií z oblasti alpinismu, horolezectví a outdooru. Vyhodnocení proběhne v říjnu roku 2020.
Výsledky soutěže stejně jako ocenění pro tři nejlépe hodnocené
horolezce budou vyhlášeny na Mezinárodním festivalu alpinismu
Praha 2020, který proběhne ve dnech 27.−29. listopadu 2020.
Informace o soutěži a výsledky budou zveřejněny v časopise
lidé&HORY, v denním tisku, na www.lideahory.cz, www.alpenverein.cz,
www.lezec.cz a na dalších odborných portálech.

Partnerem soutěže
je protál LEZEC.CZ

I N TE R N ATI ON AL CON F E R E N CE ON TH E I SSU E OF R E SCU E AT ALTI TU D E S AB OVE 6 000 M

Th u rsd ay, 1 D ecem b er 2 01 1
N ati on al H ou se of Sm ích ov

F E STI VAL O F ALP I N I SM P R AG U E , 1 − 4 D ecem b er 2 01 1

Mezinárodní konference o bezpečném pohybu v horách

Čtvrtek
21. listopadu 2019
www. festi val al p i n i sm u . cz

Zahájení konference v 15.00 hod.
sp eci al i sts an d exp er ts from arou n d th e worl d
Národní
dům na Smíchově, Praha 5
l ectu res an d d i scu ssi on s

Velký sál

Odborné
přednášky
znalců,
expertů
a členů
služby
z celého
světa
PAR
TN E R S AN
D G U AR
AN TOR
S OF horské
TH E FOR
U M OF
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H i m al ayan R escu e Associ ati on − N ep al , Kath m an d u

Au stri anpartneři
Ag en cy for
Al p alpinismu
i n e Safety − Praha
Au stri a, 2019
I n n sb ru ck
Odborní
Fóra

Horská služba – Česká republika, Praha
Himalaya Rescue Association – Nepál, Kathmandu
Kuratorium für alpine Sicherheit – Rakousko, Innsbruck

www.alpy.cz

www.alpenverein.cz

www.festivalalpinismu.cz

www.lideahory.cz

Fórum
alpinismu
Praha

www.alpy.cz

www.tirol.at

Hlavní
zahraniční partner

Foto: Bernardo Gimenez
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www.alpenverein.cz

www.festivalalpinismu.cz

www.hohetauern.at

Významný
zahraniční partner

Generální
partner

Hlavní
partner

www.lideahory.cz

www.visittrentino.info

www.alpenverein.at

Významný
zahraniční partner

Hlavní
zahraniční partner

