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Členství v ÖAV nabízíme od roku 1991 

ALPENVEREIN.CZ – NEJVÝHODNĚJŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ ČLENSTVÍ V ČESKU
ALPSKÝ KLUB PRAHA/ORTSGRUPPE AUSTRIA – NOVÉ VÝHODY ČLENSTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE – ALPENVEREIN.CZ:

rok 1991 – zahájení činnosti ve spolupráci se sekcí Linz, 22 prvních členů AV
rok 1993 – spolupráce se sekcí Innsbruck, 838 registrovaných
31. 12. 1999 – v databázi 9300 zájemců, registrováno 5130 aktivních (uhrazené členství) členů
31. 12. 2010 – v databázi 27 200 zájemců, registrováno 17 408 aktivních členů
31. 12. 2015 – v databázi 42 982 zájemců, registrováno 26 491 aktivních členů
31. 12. 2019 – v databázi 59 608 zájemců, registrováno 30 272 aktivních členů
31. 12. 2020 – v databázi 60 120 zájemců, registrováno 25 888 aktivních členů
k 31. 8. 2022 – v databázi 72 216 zájemců, registrováno 33 022 aktivních členů, z toho akce Sportbonus 14 536 členů

VÝZNAMNÉ NOVINKY PRO ČLENY ALPENVEREIN.CZ

Koncem srpna došlo k ukončení mnohaleté spolupráce se sekcí Innsbruck. Od 1. 9. 2022 se ALPENVEREIN.CZ  
stal součástí sekce Austria, zakládající sekce rakouského Alpenvereinu. ÖAV stejně jako sekce Austria si připo-
mínaly letos 160 let existence. V budoucím období chceme českým a slovenským zájemcům o členství při-
nášet nové výhody a nové možnosti aktivit, naše vize byly sekcí Austria pochopeny a budou v plném rozsahu 
podporovány. Jako smluvní partner sekce Austria budeme postupně další výhody členství rozšiřovat i pro 
členy ALPENVEREIN.CZ a Alpského klubu Praha

Partnerem časopisu lidé&HORY a členů ALPENVEREIN.CZ je firma Vertone 
- významný český distributor outdoorového vybavení

Členství v ALPENVEREIN.CZ  od 1. 9. 2022

© ALPY spol. s r. o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, © Autoři fotografií: Radek Jaroš, Ladislav Jirásko, Ondřej Jirásko, Ladislav Novák, archiv Lidé&Hory

Chata Austria - Dachstein, foto: sekce Austria

Vybavení pro vaše
outdoorové aktivity

Dovozce a výhradní zástupce značky Petzl v České republice a na Slovensku je VERTONE s.r.o.
www.vertone.cz

Partner ALPENVEREIN.CZ
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Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2023 Registrace – komunikace, pomoc  
a servis pro členy ALPENVEREIN.CZ

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.

2023
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Rodinné 
členství

dospělí, roč. 1959 – 1995
partneři kat. A
členové horské služby – od roč. 2007
junioři, roč. 1996 – 2004
senioři, roč. 1958 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2005 a mladší
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 – 18 let
nebo studenti 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1700 Kč + matka 1320 Kč + děti zdarma
otec 1320 Kč + matka 1320 Kč + děti zdarma
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis
nebo otec invalidní + matka + děti zdarma
nebo otec invalidní + matka invalidní + děti zdarma

1 700 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč

720 Kč
720 Kč

3 020 Kč
2 640 Kč
1 700 Kč
2 040 Kč
1 440 Kč

kategorie členské příspěvky

Členství ALPENVEREIN.CZ se platí v českých korunách.

PRO NOVÉ ČLENY - ZDARMA ČLENSTVÍ AV2023  
OD 1. 9. 2022 DO 31. 12. 2022

Všichni zájemci o členství v ALPENVEREIN.CZ, kteří dosud nebyli 
členy nebo ti, kteří si členství obnoví po roční pauze tj zaplatí 
v období září – prosinec 2022 členský poplatek za rok 2023,  
získávají od okamžiku úhrady po zbývající část roku 2022 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 rakouských sekcí. Noví členové 
obdrží průkaz na rok 2023 již od 1. 9. 2021. 

ČLENSTVÍ A 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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2023 vč. poštovného a bankovních poplatků

Kompletní soubor všech druhů členských příspěvků 
a ON-LINE registrační systém na

www.alpenverein.cz

Kompletní informace o členství vč. všech druhů členských 
příspěvků, ON_LINE registračního systému i vč. všech výhod 

členství jsou uvedeny na 

www.alpenverein.cz

REGISTRACE ČLENSTVÍ

Jednoduchou povinností při registraci pomocí on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ, který od 1. 9. 2022 
zprostředkovává členství v sekci Austria a který je na stránkách alpenverein.cz v non-stop provozu, je vyplnit při-
hlášku, řádně uhradit členské příspěvky v CZK a potvrdit souhlas s ukončením členství ve vaši stávající sekci. On-line 
registrační systém ALPENVEREIN.CZ obsahuje i jiné fukcionality. Mezi ně patří nabídka členství s Alpském klubu 
Praha (samostatná skupina v sekci Austria – Ortsgruppe Prag sekce Austria), nabídky zvýhodněného předplatného 
časopisů lidé&HORY, Turista i některých dalších tiskovin.
On-line systém ALPENVEREIN.CZ a navazující Provizorní členský průkaz umožňují snadné a rychlé získání člen-
ství. 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 na váš mail Provizorní 
členský průkaz, originální členský průkaz obdržíte 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 www.alpenverein.cz/prihlaska.

KOMUNIKACE, POMOC A SERVIS PRO ČLENY ALPENVEREIN.CZ

Při vašich dotazech o výhodách členství v Alpenvereinu, při dotazech týkajících se nejen unikátního pojištění 
outdoorových a volnočasových aktivit, ale i všech druhů žádostí nabízíme naši více než třicetiletou zkušenosti 
s tímto členstvím spojené. Celý tým ALPY a Lidé&Hory garantuje zavedenou pomoc, konzultace, rady i komonikaci 
v češtině. Slevách na chatách v Alpách a další naše služby pro české a slovenské členy Alpenvereinu budou do 
konce roku 2022 rozšířeny  o nové výhody. Ve spolupráci se sekcí Austria získají členové ALPENVEREIN.CZ další 
výhody – viz Katalog Alpský klub Praha str. 2–3 (z druhé strany tohoto katalogu).

Platba kartou
Při platbě kartou přes internet obdržíte provizorní 

průkaz okamžitě po úspěšném převodu

Platba kartou za členství  
v ALPENVEREIN.CZ je zdarma

Hochweißsteinhaus - Karnischer Hauptkamm, foto: sekce Austria
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Výhody členství v ÖAV a v ALPENVEREIN.CZ 

NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY PLATÍ POUZE PRO ČLENY ALPENVEREIN.CZ

Pouze členům, kteří jsou registrovaní přes www.alpenverein.cz (nebo naše partnery), 
nabízíme následující exkluzivní výhody:

Novinkou v nabídkách ALPENVEREIN.CZ je členství v Alpském klubu Praha (Ortsgruppe 
Prag). Pro členy Alpského klubu Praha je připraveno několik významných zvýhodnění 

již na rok 2023 – více na druhé straně tohoto katalogu na str. 22.

Zajímavá zvýhodnění pro členy Alpského klubu 
Praha/Ortsgruppe Prag v roce 2023

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ VOLNOČA-
SOVÝCH AKTIVIT (Alpenverein 
Weltweit Service)
Celosvětově platné pojištění pro 
členy Alpenvereinu je neodděli-
telnou součástí členství, Pojištění 
zajišťuje pojistnou ochranu pro 
všechny členy ÖAV při úrazech ve 
volném čase. Detailní informace 
o pojištění najdete na www.alpen-
verein.cz/pojisteni/.

SLEVY NA CHATÁCH
Výrazné slevy při ubytování na 
všech chatách rakouského, němec-
kého a jihotyrolského Alpenvereinu 
(sleva min. 10€ za noc), slevy i na 
dalších 1300 chatách ve Švýcarsku, 
Lichtenštejnsku, Francii, Itálii, 
Slovinsku a Španělsku. Seznam 
chat rakouského, německého a ji-
hotyrolského Alpenvereinu najdete 
na www.alpenverein.at.

VÝHODNÉ ČLENSTVÍ PRO RODINY  
- DĚTI ZDARMA
Při rodinném členství platí člen-
ské poplatky pouze rodiče nebo 
rodič. Členství zdarma získávají 
děti či studující mládež do věku 
27 let. Všechny výhody členství 
platí i pro neplatící členy rodiny, 
každý člen rodiny obdrží svůj 
průkaz.

ZDARMA UBYTOVÁNÍ NA 18 HOR-
SKÝCH CHATÁCH V ALPÁCH
Každý člen ALPENVEREIN.CZ 
získává zdarma ubytovací kupon 
(GUTSCHEIN) na letní sezonu 2023 
(platnost do 30. 9. 2023) na jedno 
přenocování na 18 chatách sekce 
Austria. Seznam chat i slevové ku-
pony jsou součástí tohoto katalogu. 
Kupon je platný pouze s platným 
průkazem ÖAV.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
 ČASOPISU lidé&HORY 
Členové ALPENVEREIN.CZ, stejně 
tak jako členové KČT nebo ČHS 
s adresou v ČR získají celoroční 
předplatné časopisu lidé&HORY 
ročník 2023 se slevou, místo  
520 Kč platí řádně registrovaný 
člen 380 Kč. 

VSTUPNÉ NA MFA PRAHA 2022, 
25.–27. 11. 2022
Všichni členové ALPENVEREIN.CZ, 
kteří provedou registraci členství 
na rok 2023 do 20. 11. 2022 mají 
zajištěno vstupné na Mezinárodní 
festival alpinismu Praha 2022 za 
paušální částku 100 Kč.

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ČLENSTVÍ
On-line registrační systém ALPEN- 
VEREIN.CZ nabízí možnost rychlé 
registrace všude tam, kde je přístup 
na internet. Platit můžete převodem 

nebo kartou. Při platbě kartou obdr-
žíte Provizorní průkaz okamžitě  
po úspěšné platbě. Za platbu 
kartou neplatíte při tomto převodu 
žádné poplatky. Bližší informace na 
www.alpenverein.cz/uhrada-clenstvi.

POMOC PŘI LIKVIDACI POJISTNÉ 
UDÁLOSTI
Všem členům registrovaným přes 
systém ALPENVEREIN.CZ poradíme 
s postupem při likvidaci a hlášení 
o škodné události. Obecné infor-
mace o tom, co a jak udělat při a po 
nehodě najdete na www.alpenvere-
in.cz/nehoda-a-pojistna-udalost/.

SLEVA NA PRODUKTY 
SWAROVSKI OPTIK
Pro členy ALPENVEREIN.CZ platí ex-
cluzivně sleva na všechny produkty 
SWAROVSKI OPTIK ve výši 10% 
v prodejně Centrum Foto Škoda, 
Vodičkova 37, Praha po předložení 
platného průkazu Alpenverein. 
Slevu můžete rovněž uplatnit  
i na e-shopu www.fotoskoda.cz  
se slevovým kódem SWA2020.

SOUTĚŽ ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA 
DO ŘAD ALPENVEREINU
Každý stávající člen AV, který při-
vede do řad ALPENVEREIN.CZ nové 
zájemce, získává zajímavé odměny 
– informace o soutěži jsou uvedeny 
na www.alpenverein.cz/soutez/.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ 
ČASOPISU TURISTA
Členové ALPENVEREIN.CZ, stejně tak 
jako členové KČT nebo ČHS s adresou 
v ČR, si mohou celoroční předplatné 
časopisu TURISTA pro rok 2023 
zajistit za zvýhodněnou cenu - místo  
650 Kč zaplatí pouze 540 Kč. 

SLEVA 5% U CK ALPY PŘI LETNÍCH 
I ZIMNÍCH POBYTECH
Každý člen registrovaný u ALPEN-
VEREIN.CZ získává u CK ALPY slevu 
na zájezd nebo pobyt v Rakousku, 
v Itálii, ve Švýcarsku či ve Slovinsku 
– viz www.alpy.cz.

SLEVY AŽ 15% NA KLUBOVÉ AKCE 
S ČASOPISEM lidé&HORY
Každý člen registrovaný u ALPEN-
VEREIN.CZ získává slevu až 15% při 
účasti na Klubových akcích vypsa-
ných v katalogu Alpy 2023, které 
organizuje a zajišťuje CK ALPY ve 
spolupráci s časopisem lidé&HORY. 
Detailní programy najdete na  
www.alpy.cz/alpsky-klub.

SLEVA 12 % PŘI NÁKUPU MAP 
A PRŮVODCŮ V PRODEJNĚ MAPIS
Slevový kupon MAPIS platí pro nákup 
jakéhokoli průvodce, mapy, globusu, 
či nástěnné mapy ve specializované 
prodejně map a průvodců MAPIS, 
Štefánikova 63, 150 00 Praha 5,  
www.mapis.cz. Sleva neplatí pro e-shop

SLEVY 5% PŘI NÁKUPU MAP 
A PRŮVODCŮ NA E-SHOPU ALPY
Každý člen Alpenvereinu registro-
vaný přes alpenverein.cz získává 
slevu 5% při nákupu širokého sorti-
mentu map a průvodců na e-shopu 
Alpy shop.alpy.cz.

SLEVA 7 % V PRODEJNÁCH HUDY 
A ROCK POINT
Každý člen Alpenvereinu registro-
vaný přes alpenverein.cz získává 
slevu 7% při nákupu v prodejnách 
HUDY a Rock Point - viz 
www.hudy.cz a www.rockpoint.cz.

SLEVA 10 % PŘI UBYTOVÁNÍ VE 
100 UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH 
V HORSKÝCH VESNIČKÁCH 
BERGSTEIGERDÖRFER
Jedná se o lokality, které jsou sou-
částí projektu rakouského Alpen- 
vereinu nazvaného Horolezecké 
vesničky – Bergsteigerdörfer.  
Seznam vesniček, které se nachá-
zejí v Rakousku, Německu a Slo-
vinsku, najdete www.bergsteiger-
doerfer.at/ (více také v příloze 
časopisu lidé&HORY č. 2/2014).

ZAPŮJČENÍ SNĚŽNIC PRO ČLENY 
ALPENVEREIN.CZ
Pro členy ALPENVEREIN.CZ a Alp-
ského klubu nabízíme možnost 
zapůjčení sněžnic TUBBS-Flex 
Alp, které jsou vhodné i do velmi 
strmých či zaledněných terénů. 
Více na www.alpenverein.cz.

ZAPŮJČENÍ UNIVERZÁLNÍHO KLÍČE 
OD WINTERRAUM
Všichni ALPENVEREIN.CZ a Alpského 
klubu Praha si mohou zapůjčit uni-
verzální klíč (AV-Schloss) od zimních 
prostor (Winterraum) na horských 
chatách v Alpách, které jsou ve sprá-
vě některé ze sekcí Alpenvereinu. 
Více na www.alpenverein.cz.
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Unikátní pojištění – základní informace

POJIŠTĚNÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Každý člen ALPENVEREIN.CZ získává po úhradě členství celoroční unikátní pojištění, které platí celosvěto-
vě 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.

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ ČLENSTVÍ V ÖAV/ALPENVEREIN.CZ,  
ZAJIŠŤUJE POJISTNOU 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 škody po nehodách s újmou na zdraví

Pojistné plnění u posledních tří bodů platí při vykonávání spolkové činnosti a provozování některých druhů sportů

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

www.alpenverein.cz/pojisteni

Pojištění trvalé invalidity 
pro členy ALPENVEREIN.CZ

POJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO ČLENY ALPENVEREIN.CZ

Každý člen ALPENVEREIN.CZ využít nabídky pojištění trvalé invalidity pro případ úrazu při 
volnočasových aktivitách, která má za následek trvalou invaliditu (trvalé následky od 50 %) 
- smlouva mezi ALPY spol. s r.o. a Generali Česká pojišťovna a.s. z roku 2018. 
Tento druh pojištění trvalé invalidity je oproti původnímu rakouskému produktu významně roz-
šířen. Pojištění je určené pro všechny české a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ, má celoroční 

platnost a pro rok 2023 je platné od 1. 1. 2023.  Pojištění je možné uzavírat u ALPY spol. s r.o. 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.

Členové ALPENVEREIN.CZ mohou využívat I připojištění trvalé invalidity, které  po členy ÖAV nabízí rakouská pojišťov-
na Generali Versicherung AG.  Informace o tomto připojišětní najdete na www.alpenverein.cz/pripojisteni-trvale-inva-
lidity-rakouska-generali
Toto připojištění je možné uzavírat pouze přes stránky www.oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/
unfall-lebensrente/

*rodina: Maximálně 2 dospělí a neomezený počet dětí do 17 let včetně

 nad 18 let do 17 let 75+ rodina* 

Trvalé 
následky 
nad 50 %

Smrt
úrazem

Pojištěný - vstupní věk profesionální 
sportovec

750 000 Kč 

266 Kč 221 Kč 799 Kč 931 Kč 532 Kč

235 Kč 155 Kč 704 Kč 749 Kč 470 Kč

1 500 000 Kč

533 Kč 442 Kč 1599 Kč 1862 Kč 1066 Kč

470 Kč 311 Kč 1409 Kč 1499 Kč 940 Kč

2 500 000 Kč

 888 Kč   737 Kč   2665 Kč   3103 Kč   1776 Kč  

783 Kč  518 Kč  2348 Kč  2498 Kč  1566 Kč  

750 000 Kč 

1 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Varianta Full (včetně extrémních sportů)

Sazebník pojistného

 nad 18 let do 17 let 75+ rodina* 

Trvalé 
následky 
nad 50 %

Smrt
úrazem

Pojištěný - vstupní věk profesionální 
sportovec

750 000 Kč 

1 500 000 Kč

2 500 000 Kč

750 000 Kč 

1 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Varianta Basic (pouze sporty běžné rizikovosti)

89 Kč 74 Kč 266 Kč 310 Kč 178 Kč

78 Kč 52 Kč 235 Kč 250 Kč 157 Kč

178 Kč 147 Kč 233 Kč 621 Kč 355 Kč

157 Kč 104 Kč 470 Kč 500 Kč 313 Kč

 296 Kč   246 Kč   888 Kč   1034 Kč   592 Kč  

261 Kč  173 Kč  783 Kč  833 Kč  522 Kč  
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ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Austriahütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN E.T.Comptonhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Edelrautehütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Hochweißsteinhaus

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Porzehütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Ybbstalerhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Wolayerseehütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Filmoorhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN ObstanserseehütteVe spolupráci s odbory oblasti KČT Pardubický kraj.
Sledujte www.casopisturista.cz.

Časopis lidé&HORY
časopis ALPENVEREIN.CZ

časopis Klubu českých turistů
Časopis TURISTA www.casopisturista.cz

www.lideahory.cz

Nejrozšířenější český odborný časopis 
zaměřený na alpinismus a všechny druhy 

volnočasových aktivit na horách

Ročník 2023:
formát A4, standardně 96 stran,  

uvnitř panorama 3× A4, jednotlivá čísla 92 Kč, 
celoroční předplatné 520 Kč

Celoroční předplatné (6 čísel) pro členy 
ALPENVEREIN.CZ, KČT a ČHS 380 Kč.

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

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

Jeden z nejstarších dosud vydávaných časopisů 
v Česku, první číslo vyšlo 4. února 1889

Ročník 2023:
formát 172 × 244 mm, 76 stran, uvnitř panorama 344 × 244 mm,
jednotlivá čísla 70 Kč, celoroční předplatné 650 Kč

Celoroční předplatné na rok 2023 (10 čísel)  
pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT 540 Kč.

Předplatné on-line na  
www.casopisturista.cz/predplatne
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ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Voisthalerhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Sonnschienhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Hesshütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Simonyhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Guttenberghaus

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Oberwalderhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Haindlkarhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Seethalerhütte

ZDARMA – GRATIS  1× přenocování
běžná cena €10 až €20

sekce PRAHA-AUSTRIA 102 - 

ALPENVEREIN GUTSCHEIN Adamekhütte

Poukaz na ubytování na chatě Austriahütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Ybbstalerhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Wolayerseehütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Filmoorhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě E.T.Comptonhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Edelrautehütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Hochweißsteinhaus 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Porzehütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Obstanserseehütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023
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Protěž (cín-rhodium, průměr 22 mm) s drahými 
kameny od firmy Swarovski a s řetízkem (mo-
saz, 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

Bivakovací pytel pro 2 osoby, ve sbaleném 
stavu velice malý balíček (cca 24 × 8 × 8 cm), 
cca 500 g, dva otvory pro hlavu, sloty pro 
větrání, vhodné i jako polštář na sezení, 
velikost v rozbaleném stavu 190 × 138 cm.

Cena pro členy AV: 2150 Kč
Cena pro nečleny AV: 2460 Kč
Běžná cena: 2590 Kč

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

Plastová plánovací fólie, vhodné pro 
mapy 1:25.000 a 1:50.000 Alpenvereinu, 
velikost 20 × 12 cm.

Cena pro členy AV: 219 Kč
Cena pro nečleny AV: 284 Kč
Běžná cena: 299 Kč

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: 1225 Kč
Běžná cena: 1290 Kč

Lehký multifunkční šátek Buff Alpenverein  
z Merino vlny, bezešvý.
125 g/m2, 100% Merino vlna, vyrobeno ve 
Španělsku. Mnoho variant použití – např. 
jako čepice, šátek, šála, čelenka, nákrčník...

Cena pro členy AV: 790 Kč
Cena pro nečleny AV: 670 Kč
Běžná cena: 750 Kč

Vložka do spacáku na chaty, 100 % 
hedvábí, 220 × 88 cm, ve složeném 
stavu v pytlíku se zipem, ve sbaleném 
stavu velice malý balíček, jen 156 g.

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 × 88 cm, ve slože-
ném stavu velikost 20 × 30 × 2,5 cm, 
modro-bílá barva.

Cena pro členy AV: 460 Kč
Cena pro nečleny AV: 541 Kč
Běžná cena: 570 Kč

Přívěsek na krk s protěží  
Crystalp Edelweiss

Bivakovací pytel

Šátek ÖAV Buff Merino

Naušnice Crystalp Edelweiss

Planzeiger ÖAV - plánovací fólie

Prsten Crystalp Edelweiss

Alpenverein mapy

Vložka do spacáku ÖAV bavlnaVložka do spacáku ÖAV hedvábí

Prsten s protěží Crystalp Edelweiss, protěž 
(rhodium, průměr 17 mm) s drahými ka-
meny 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

Poukaz na ubytování na chatě Voisthalerhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Oberwalderhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Haindlkarhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Seethalerhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Sonnschienhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Hesshütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Simonyhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Guttenberghaus 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

Poukaz na ubytování na chatě Adamekhütte 
platí pro jednu osobu a jedno přenocování

Platnost kuponu do 30. 9. 2023

ALPENVEREIN.CZ e-shop
Nabídka kvalitních produktů z kolekce Alpenverein

shop.alpy.cz, www.mapis.cz
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P r o d u c e n t  f i l m u :  A L P Y  S P O L .  S  R . O .  a  L I D É & H O R Y,  S . R . O .    �    R e ž i e ,  s c é n á ř  a  k o m e n t á ř :  L A D I S L A V  J I R Á S K O
S p o l u p r á c e :  D R E J C  K A R N I Č A R    �    K a m e r a  a  s t ř i h :  P E T R  N O V Á K 

P a r t n e ř i :  O b e c  J e z e r s k o ,  Č e š k a  K o č a ,  P D  J e z e r s k o ,  P Z S

V roce 2020 jsme si připomínali 120 let existence chaty 
Češka koča. S  chatou, kterou postavili členové Českého 
odboru Slovinského planinského družstva v  Praze 
v  roce 1900, je spojena historie česko-slovinské 
vzájemnosti nejen v oblasti turistiky a alpinismu. 

Film Češka koča a  česko-slo-
vinská vzájemnost předsta-
vuje celé toto sto dvacet let 
dlouhé období od založení 
Českého odboru v  roce 1897 

až k  neformálním oslavám 120 let chaty, které se 
uskutečnily v okolí chaty 1. srpna 2020. Ve filmu je 
představeno mnoho původních a unikátních doku-
mentů z období 1898 až 1914, využity jsou zpravo-
dajské relace z několika posledních desetiletí.

F I L M  L A D I S L A V A  J I R Á S K O

alpe-adria-trail.com
korutany.com

Alpe Adria Trail - projděte se nádhernou přírodou.
Od ledovce až k moři po jedinečné dálkové pěší stezce, která vám otevírá jednu z nejkrásnějších
a nejrozmanitějších krajin na světě - alpsko-jadranský prostor. Na 750 kilometrech se tu setkávají
tři kultury a vytvářejí nezapomenutelný zážitek z turistiky. U přátelských hostitelů si vychutnáte
vynikající alpsko-jadranskou kuchyni a odpočinete si před dalším putováním. Odhodíte tu 
každodenní starosti. O vše se totiž postará rezervační centrum Alpe Adria Trail.

Muggia / Trieste

GROSSGLOCKNER

Heiligenblut
Mallnitz

Gmünd

Seeboden
Bad Kleinkirchheim

Velden
Villach

Tarvisio

Bovec

Tolmin

Cividale

Goriška Brda

ADRIA

Gradisca d’Isonzo

Duino

Lipica

Kranjska Gora

Millstätter See

ALPY

Ossiacher See

Faaker See
Wörthersee
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LEDOVCOVÝ KURZ, OBERWALDERHÜTTE

VÝSTUP NA GROSSVENEDIGER 

PŘÍPRAVNÝ KURZ VHT, ADAMEK HÜTTE 

Ledovcový kurz vhodný pro všechny zájemce, kteří by 
si rádi zopakovali či prohloubili své znalosti v pohybu 
ve vysokohorském prostředí a na ledovci. Ubytování 
s polopenzí na horské chatě Oberwalderhütte.

Program:
čtvrtek: odpoledne sraz na parkovišti u Franz-Josefs-
-Höhe, kontrola vybavení, společný výstup na chatu
pátek – neděle: metodika jištění při ledovcových 

túrách, záchrana při pádu do trhliny, dle podmínek vý-
stupy na Johannisberg (3453 m), Hohe Riffl (3338 m) 
nebo další vrcholy
neděle odpoledne ukončení kurzu

Počet účastníků: 5–12
Cena obsahuje: průvodce, organizaci programu, 
  zapůjčení vybavení
Cena neobsahuje: ubytování s polopenzí, dopravu

Klasická, technicky nenáročná ledovcová túra  
spojená s výstupem na Großvenediger (3660 m).  
Dle podmínek výstup také na sousední vrchol  
Kleinvenediger (3477 m). Ubytování s polopenzí  
na horské chatě Neue Prager Hütte (2796 m).

Program:
čtvrtek: odpoledne sraz na parkovišti u Matreier 
Tauernhaus, kontrola vybavení, společný přesun taxi 
k Venedigerhaus (1691 m), výstup na chatu

pátek: brzký ranní výstup na Großvenediger, případně 
také na Kleinvenediger, sestup zpět na chatu Neue 
Prager Hütte a zpět do údolí k parkovišti, odjezd

Počet účastníků: 5–6
Cena obsahuje: průvodce, organizaci programu, 
  zapůjčení vybavení
Cena neobsahuje: ubytování s polopenzí, dopravu,
   taxi v údolí

Tématem kurzu bude příprava jednodenních i vícedenních 
túr, orientace v horách, pohyb po ledovci (vč. metodiky jiš-
tění, navazování na lano či záchrany při pádu do trhliny), 
zajištěné cesty i pohyb ve vysokých horách. Účastníci si 
budou moci ověřit či rozšířit své znalosti a připravit se na 
kurz, který bude navazovat v následujícím roce. Ubytování 
s polopenzí na horské chatě Adamek Hütte (2196 m).

Program:
čtvrtek: odpoledne perking u jezera Gosausee,  
kontrola vybavení, společný výstup na chatu
pátek - neděle: teorie na chatě, ledovcové i nele-

dovcové túry v okolí, zajištěné cesty, dle podmínek 
výstup na Dachstein
neděle odpoledne sestup do údolí a odjezd
Program je pod vedením rakouských anglicky  
hovořících instruktorů.
V případě velkého zájmu si Alpský klub Praha  
vyhrazuje právo rozhodnout o účastnících kurzu.

Počet účastníků: 5–12
Cena obsahuje: průvodce, organizaci kurzu, 
  zapůjčení vybavení, ubytování 
  s polopenzí, dopravu

 

 

29. 6. – 2. 7. 2023 (23004)

6. – 7. 7. 2023 (23005)

24. – 27. 8. 2023 (23006)

Cena: 2500 Kč

Cena: 2200 Kč

Cena: 3500 Kč

Programy a přípravný kurz  
pro členy Alpského klubu Praha

foto: sekce A
ustria

Chaty a bivaky sekce Austria

Vídeňská sekce Austria, je jedna z největších sekcí rakouského Alpenvereinu nejen pokud se týká počtu členů, ale 
i počtu horských chat. Ve vlastnictví sekce je 18 chat a 2 bivaky. Chaty a bivaky se nachází v několika horských 
oblastech rakouských Alp. Ve všech 18 obhospodařovaných chatách mají čeští a slovenští členové ALPENVEREIN.
CZ možnost využít nabídky sekce Austria na bezplatné ubytování. Pro sezonu 2023 bylo zatím domluveno, že 
gratis ubytování bude platit pro jednu noc – viz vouchery v tomto katalogu. Platnost voucherů je do 30. 9. 2023. 
Chcete-li nabídku bezplatného ubytování využít, voucher z katalogu vystřihnete, dopíšte do něho číslo vašeho 
průkazu a předložíte na chatě. Ubytovací vouchery ve stejné podobě najdete i na stránkách alpenverein.cz.

SKUPINA DACHSTEIN
Adamekhütte
Austriahütte
Guttenberghaus
Seethalerhütte
Simonyhütte

SKUPINA HOCHSCHWAB
Fleischer-Biwak
Sonnschienhütte
Voisthalerhütte

ENNSTÁLSKÉ ALPY
Haindlkarhütte
Hesshütte

KARNSKÉ ALPY
Obstanserseehütte
Porzehütte
Mitterkarbiwak
Filmoorhütte
Hochweißsteinhütte
Wolayerseehütte

SKUPINA GLOCKNERU
Oberwalderhütte

GAILTALSKÉ ALPY
E. T. Comptonhütte 

ROTTENMANNSKÉ TAURY
Edelrautehütte

YBBSTÁLSKÉ ALPY
Ybbstalerhütte

Gailtalské Alpy - E. T. Comptonhütte

Karnské Alpy -Wolayerseehütte

Skupina Hochschwab - Fleischer-BiwakSkupina Dachstein - Guttenberghaus

Rottenmannské Taury - Edelrautehütte

Ybbstálské Alpy - Ybbstalerhütte
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– některé připravované výhody, vzdělávání členů

NĚKTERÉ VÝHODY PRO ČLENY ALPSKÉHO KLUBU PRAHA, VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ

Pro každého člena ALPENVEREIN.CZ, který se stane členem ALPSKÉHO KLUBU PRAHA jsou již nyní připraveny 
některé zajímavé výhody. K těmto výhodám k 30. 10. 2022 patří:

• celoroční předplatné časopisu lidé&HORY ročník 2023 – 200 Kč místo 380 Kč
• pro prvních 1500 registrovaných členů Alpského klubu Praha mapa alpských oblastí edice AV – 180 Kč místo 284 Kč
• vstupné na Mezinárodní festival alpinismu Praha 2022, termín 25.–.27. 11. 2022 – permanentka i jednodenní  
    vstupenka: 100 Kč 
• zdarma nebo za paušální částku zapůjčení vybavení na túry v horách (lana, mačky, ferátové sety, karabiny a další), 
    seznam vybavení a podmínky budou zveřejněny do 31. 12. 2022, platnost této nabídky je od 1. 1. 2023
• další zvýhodnění budeme postupně zveřejňovat na stránkách alpenverein.cz a lideahory.cz

Významnou otázkou je i vzdělávání členů Alpského klubu Praha, sekce Austria. Pro všechny, ktěří se rádi pohybují 
v horách a mají zájem zvýšit svou jistotu a bezpečnost při pohybu v horách dalším vzděláváním, budeme ve spolupráci 
se školícím týmem sekce Austria vyhlašovat vzdělávací kurzy a školení pro jednotlivé druhy alpinismu. Máme zájem 
rozšířit okruh spolupracovníků a průvodců a umožnit jim školení Instruktor či Übungsleiter Alpenvereinu. Všem takto 
zaměřeným milovníkům hor nabízíme aktivní spolupráci na tvorbě a realizaci kurzů a programů Alpského klubu Praha. 
První přípravný kurz, ve kterém si můžete ověřit či rozšířit své odborné znalosti z pohybu v horách (ledovce, zajištěné 
cesty, vysokohorská turistika) jsme vypsali na červen 2023, kurz proběhne na chatě Oberwalderhütte.

Kompletní informace o členství v ALPENVERIN.CZ  
a v ALPSKÉM KLUBU PRAHA najdete na

www.alpenverein.cz

Programy pro členy Alpského klubu Praha

Kurzy a programy nabízené na stranách 5 a 6 jsou určeny všem, kteří uhradili členství v ALPENVEREIN.CZ a stali se členy 
Alpského klubu Praha – Alpenverein Austria, Všechny kurzy pod vedením rakouských anglicky hovořících instruktorů.

SKIALPOVÝ KURZ GESÄUSE/JOHNSBACHTAL

SKIALPOVÝ KURZ SIMONYHÜTTE, DACHSTEIN

ZÁKLADNÍ LEDOVCOVÝ KURZ, SIMONYHÜTTE

Třídenní skialpový kurz pro začátečníky a mírně pokro-
čilé. Klasické skialpové túry v jedné z nejkrásnějších 
oblastí východních Alp. Ubytování s polopenzí v Gastho-
fu Ödsteinblick, komfortní dvoulůžkové pokoje.

Program:
čtvrtek: odpolední příjezd, setkání s průvodcem, 
kontrola vybavení

pátek – neděle: podle podmínek túry na blízké vr-
choly v údolí Johnsbachtal (Leobner, Sonntagkogel, 
Blaseneck, Gsuchmauer, Rotkogel)
neděle odpoledne: ukončení a odjezd

Počet účastníků: 5–12
Cena obsahuje: průvodce, organizaci programu
Cena neobsahuje: ubytování s polopenzí, dopravu

Skialpový kurz pro pokročilé. Oblast Dachsteinu 
a okolí Simonyhütte nabízí mnoho možností a krás-
ných skiapových túr a dlouhých sjezdů. Ubytování 
s polopenzí na horské chatě Simonyhütte.

Program:
čtvrtek: odpoledne sraz v Obertraunu na parkovišti pod 
lanovkou na Krippenstein, kontrola vybavení, společný  

výjezd lanovkou na Krippenstein, na lyžích výstup na chatu
pátek – neděle: túry v oblasti Simonyhütte, podle 
podmínek sjezd do Hallstattu nebo o Obertraunu.
neděle odpoledne ukončení 

Počet účastníků: 5–12
Cena obsahuje: průvodce, organizaci programu
Cena neobsahuje: ubytování s polopenzí, dopravu

Základní ledovcový kurz vhodný pro začátečníky 
a všechny zájemce, kteří by si rádi zopakovali či 
prohloubili své znalosti v pohybu ve vysokohorském 
prostředí a na ledovci. Ubytování s polopenzí na hor-
ské chatě Simonyhütte.

Program:
čtvrtek: odpoledne sraz v Obertraunu na parkovišti pod 
lanovkou na Krippenstein, kontrola vybavení, společný 
výjezd lanovkou na Krippenstein, výstup na chatu

pátek – neděle: základy pohybu po ledovci (lanová druž-
stva, jištění, záchrana při pádu do trhliny) v okolí Simony-
hütte (výstup na Dachstein není náplní tohoto kurzu)
neděle odpoledne ukončení kurzu

Počet účastníků: 5–12
Cena obsahuje: průvodce, organizaci programu, 
  zapůjčení vybavení
Cena neobsahuje: ubytování s polopenzí, dopravu, 
  lanovku

 

 

9. – 12. 3. 2023 (23001)

23. – 26. 3. 2023 (23002)

22. – 25.6.2023 (23003)

Cena: 2500 Kč

Cena: 2500 Kč

Cena: 2500 Kč
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Peter Habeler (A)  Tamara Lunger (IT)  Ang Tshering Sherpa (NEP)  
Simon Messner (IT)  Heinz Zak (A)  Roger Schäli (CH)    

Marek Holeček  Radek Jaroš  Radek Groh

Servus TV  Show: Hory, můj život, má svoboda...    
Extrémy vysokohorského lezení  Emilio Comici  Vylezli na nebe   

Ozvěny hor  Češka koča  Milníky sportovního lezení

Osobnosti

Témata a filmy

Slovanský dům   25.-27. 11. 2022

www.alpy.czwww.alpenverein.czwww.lideahory.cz www.festivalalpinismu.cz

Hlavní zahraniční partner Hlavní zahraniční partnerZahraniční partner Zahraniční partner

 
 

Foto: Radek Jaroš

Informace o Alpském klubu Praha, sekce Austria

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ A ALPSKÝ KLUB PRAHA, SEKCE AUSTRIA

Koncem srpna jsme v lidé&HORY č. 4/2022 signalizovali a začátkem září na našich webových stránkách alpenve-
rein.cz a lideahory.cz oznámili a zveřejnili rozhodnutí o ukončení mnohaleté spolupráce se sekcí Innsbruck.  
Od 1. 9. 2022 jsme se po konstruktivních vyjednáváních a široké dohodě s vedením sekce, stali součástí sekce Austria. 

Důvodem změny je náš několikaletý zájem přinášet českým a slovenským zájemcům o členství nové výhody a nové 
možnosti aktivit a spolupráce. Po 30 letech dosavadní spolupráce se sekcemi Linz a Innbsruck jsme usilovali stan-
dardní nabídku členství v Alpenvereinu rozšířit o mnoho dalších momentů. Naše vize byly sekcí Austria pochopeny 
a odsouhlaseny. Všechny naše návrhy budou sekcí Austria v plném rozsahu podporovány. 

Jednou z novinek je založení Alpského klubu Praha, který bude samostatným klubem (Ortsgruppe) sekce Austria. 
Alpský klub Praha bude strukturovaná skupina s vlastními stanovami podle českých a rakouských legislativních 
norem, která bude všem členům  ALPENVEREIN.CZ nabízet členství s podobnou programovou náplní jako je tomu 
u sekcí rakouského Alpenvereinu. 

Jako smluvní partner sekce Austria budeme postupně dosud zavedené a u nás vyhledávané výhody členství v Alpen-
vereinu (unikátní pojištění s celosvětovou platností, slevy na chatách, slevy na některých lanovkách v Alpách, …) roz-
šiřovat o další zajímavé výhody a přednosti, které budou platit pro členy ALPENVEREIN.CZ a Alpského klubu Praha.  

Členství v Alpském klubu Praha bude nabízeno všem členům ALPENVEREIN.CZ zdarma. Členy Alpského klubu 
Praha budeme zvát na celoroční setkání atd. Zájemci o členství v Alpském klubu Praha se mohou hlásit pomocí 
on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ. Přihláška zároveň obsahuje zplnomocnění pro ukočení činnos-
ti ve stávající sekci.

Ke zvýhodněním členů Alpského klubu Praha bude patřit např. vzdělávání členů podle systému v ÖAV, předplat-
né časopisu lidé&HORY, nákup map edice Alpenverein za zvýhodněných cen, mimořádné zvýhodnění členů Alp-
ského klubu při vstupu na Mezinárodní festival alpinismu Praha. Postupně budou zveřejňovány další přednosti 
tohoto členství.

Kompletní informace o členství v ALPENVERIN.CZ  
a v ALPSKÉM KLUBU PRAHA najdete na

www.alpenverein.cz
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ČLENSTVÍ V ÖAV OD ROKU 1990
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