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Členství v ÖAV nabízíme od roku 1991
ALPENVEREIN.CZ - nejvýhodnější členství v Česku a na Slovensku
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
k 31. 8. 2021- v databázi cca 50100 zájemců, registrováno 24810 aktivních členů

Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2021
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 2021 včetně poštovného a bankovních poplatků:

ALPENVEREIN.CZ
A
B
Bjun
Bsen
Binv
M

Významné novinky pro členy ALPENVEREIN.CZ
Rodinné
členství

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.

Členové ALPENVEREIN.CZ, klienti ALPY a MAPIS, předplatitelé časopisů lidé&HORY a TURISTA, návštěvníci MFA PRAHA i účastníci kurzů a kempů CK ALPY mají možnost za mimořádně zvýhodněných
podmínek od září 2020 zakoupit plastovou kartu ALPY-SPHERE.
Kartu můžete využít při nákupech ve všech obchodech
nebo na e-shopech označených nálepkou SPHERE.
Můžete např. ušetřit 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 15000 Kč.
Od roku 2021 bude součástí karty ALPY-SPHERE
sleva při ubytování v některých oblastech v Rakousku.
O těchto slevách přineseme informace koncem roku 2020.
Cena karty ALPY-SPHERE pouze 20 Kč!

dospělí, roč. 1957 – 1993
partneři kat. A
členové horské služby – od roč. 2005
junioři, roč. 1994 – 2002
senioři, roč. 1956 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2003 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

ALPENVEREIN.CZ, ALPY, MAPIS, lidé&HORY, TURISTA i MFA PRAHA
od září 2019 součástí SPHERE - největšího věrnostního programu
v České a Slovenské republice.

členské příspěvky

kategorie

M

dospělí roč. 1957 – 1960
dospělí roč. 1961 – 1993
partneři kat. A, roč. 1961 – 1993
roč. 1994 – 1997
roč. 1998 – 2002
roč. 1956 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež – do roč. 2003 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 AV2021 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2020 DO 31. 12. 2020
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
2020 členský poplatek za rok 2021, získávají po zbývající část roku 2020
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 2021 již od 1. 9. 2020.

2021

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.

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

kompletní soubor všech druhů členských příspěvků a ON-LINE registrační systém na www.alpenverein.cz
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Kde získáte členství ALPENVEREIN.CZ

Registrace
ON-LINE REGISTRACE, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A PROVIZORNÍ PRŮKAZ

PARTNERY ALPENVEREIN.CZ JSOU OUTDOOROVÉ PRODEJNY

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.

- 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/
- portál časopisu Svět outdooru –
viz https://www.svetoutdooru.cz/
alpenverein/

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.

- 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.

Členství můžete získat nebo
obnovit v lezeckých centrech:
Stěna Hradec Králové
http://www.stenahk.cz/
pojisteni-oeav.htm nebo
stěna Flash Wall v Olomouci
http://www.flashwall.cz/.
Našimi partnery je rovněž
CA Hliník Humpolec
- http://www.hlinik-humpolec.cz/
alpenverein.
Na Slovensku zajišťuje členství
náš partner ROKOŠPORT Outdoor,
Národná ulica 4, SK 010 01 Žilina,
http://www.rokosport.sk/.

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

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.

Platba kartou za členství v ALPENVEREIN.CZ je zdarma

Veřejná sbírka pro chatu Češka koča

Unikátní on-line systém ALPENVEREIN.CZ
Registrační formulář
Členství a pojištění obratem

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.
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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

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/1 €. V roce 2021
získá majitel karty slevu na ubytování v zajímavých oblastech v Rakousku.

ZDARMA UBYTOVÁNÍ NA NĚKTERÝCH CHATÁCH V ALPÁCH

Každý člen ALPENVEREIN.CZ získává zdarma ubytovací kupon (GUTSCHEIN) na letní sezonu 2021 (platnost končí
30. 9. 2021) 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.

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 AV2021 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2020 DO 31. 12. 2020
Noví členové, kteří si členství v ALPENVEREIN.CZ na rok 2021 zaplatí v období září – prosinec 2020,
získávají po zbývající část roku 2020 členství se všemi výhodami zdarma.

SOUTĚŽ ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA DO ŘAD ÖAV

Každý stávající člen ÖAV, který v průběhu roku 2021 přivede do řad ALPENVEREIN.CZ nové zájemce,
získává 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.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU LIDÉ&HORY NA ROK 2021

Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2021 standardně 104 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 2021,
získávají celoroční předplatné časopisu vč. poštovného za rozesílání časopisu za 305 Kč.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU TURISTA NA ROK 2021

Časopis TURISTA bude mít v roce 2020 standardně 80 stran vnitřek + 4 strany obálka.
Cena jednotlivých čísel bude 60 Kč, standardní celoroční předplatné bude 575 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT s adresou v ČR, kteří mají platné členství na rok 2021,
získají celoroční předplatné časopisu vč. poštovného se slevou a za rozesílání časopisu se slevou a to:
při úhradě předplatného do 15. 1. 2021 za 400 Kč, při úhradě předplatného po 15. 1. 2021 za 435 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 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 v Rakousku, Itálii,
Švýcarsku a Slovinsku
- sleva 5 % až 10 % při účasti na kurzech, kempech a dalších akcích vyhlášených na rok 2021, 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 2020 až do konce září 2021 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 pomocí newsletterů a 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

Sleva 12 % pro členy KČT

pro
Informační servis
s Turista
zájemce o časopi

ve specializované prodejně MAPIS
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Při objednávce od 1000 Kč poštovné zdarma.

www.mapis.cz

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.

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 pojistnou ochranu na:

Jaké odměny na vás čekají
od ALPENVEREIN.CZ:

- za získání jednoho nového člena získá stávající člen jednu mapu Alpenvereinu alpských
oblastí
- za získání pěti nových členů získá stávající
Alpenverein
člen kupon v hodnotě Österreichischer
€ 70 k nákupu
v prodejOlympiastraße 37
nách SPORTLER v Rakousku a Jižním
Tyrolsku
6020 Innsbruck
- za získání deseti nových členů
T +43 /získá
512 / 59stávající
547-12
člen kupon v hodnotě € 160 k nákupu v prodejnách SPORTLER v Rakouskuoffice@alpenverein.at
a Jižním Tyrolsku
www.alpenverein.at
ZVR-Zahl 989190235

Jaké odměny na vás čekají od ALPENVEREIN.CZ:
- za získání jednoho nového člena získá
stávající člen celoroční předplatné časopisu
lidé&HORY 2021 nebo časopisu TURISTA 2021
(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)

er
aus.

- záchranné a pátrací akce do 25 000 €
platí celosvětově pro zahraničí i pro tuzemsko

Mitglieder
Stávající
členové
získávají
werben
nové
členy
Mitglieder
Inspirujte
své přátele
Freunde begeistern

- výdaje za přepravu a převoz osob v tuzemsku
bez omezení pojistné částky pokud tomu předcházela záchranná akce krytá pojištěním

Alpenverein
Weltweit
Service

- 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

Platné
dobis
31.
12. 2022
Gültig
31.12.2022

- 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

Poznámky:
kupony SPORTLER lze uplatnit na e-shopu
www.sportler.com, ve všech prodejnách nebo
telefonicky na +39 0471 208202

nde
mit
en Beitrag,
Další informace o soutěži najdete na
ng der
https://www.alpenverein.cz/soutez
ufgaben
ins.

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

Herausgeber und Medieninhaber:
Österreichischer Alpenverein, 6020 Innsbruck

Grafische Ausstattung:
hœretzeder grafische gestaltung, Scheffau / Tirol
Fotos:
www.norbert-freudenthaler.com
Druck:
viaprinto

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
© Ausgabe 01.2019
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Cesty do přírody

MF | 1

Wege ins Freie.

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

Všechny informace o soutěži jsou uvedeny na

www.alpenverein.cz/soutez
8

ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN.CZ 2021

www.alpenverein.cz/pojisteni
www.alpenverein.cz
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Pojištění trvalé invalidity pro členy ALPENVEREIN.CZ
Na základě smlouvy mezi ALPY
spol. s r.o. a Generali Česká
pojišťovna a.s. může každý člen ALPENVEREIN.CZ využít nové nabídky
pojištění trvalé invalidity pro případ
úrazu při volnočasových aktivitách,
která má za následek trvalou invaliditu (trvalé následky od 50 %).
Nový druh pojištění trvalé invalidity
je oproti původnímu rakouskému
produktu významně rozšířen. Pojištění je určené pro všechny české
a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ,
má celoroční platnost a pro rok 2021
je platné od 1. 1. 2021. 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.

Sazebník pojistného
Varianta Full (včetně extrémních sportů)
nad 18 let
Trvalé
následky
nad 50 %

Smrt
úrazem

Pojištěný - vstupní věk
do 17 let
75+
rodina*

profesionální
sportovec

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

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
Trvalé
následky
nad 50 %

Smrt
úrazem

Pojištěný - vstupní věk
do 17 let
75+
rodina*

profesionální
sportovec

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

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

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
• fakturu za pátrací nebo záchrannou
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.

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.
• za pobyt v nemocnici i za proveHLÁŠENÍ 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.

dené 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

rodina*: Maximálně 2 dospělí a neomezený počet dětí do 17 let včetně
Členové ALPENVEREIN.CZ mohou využívat I připojištění trvalé invalidity, které po členy ÖAV nabízí rakouská pojišťovna Generali Versicherung
AG. Informace o tomto připojišětní najdete na https://www.alpenverein.cz/pripojisteni-trvale-invalidity-rakouska-generali
Toto připojištění je možné uzavírat pouze přes stránky
https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/unfall-lebensrente/
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Nehoda nebo pojistná událost, jak postupovat

ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN.CZ 2021

Úplné informace o správném postupu při hlášení nehody
i při likvidaci pojistné události jsou uvedeny na www.alpenverein.cz.
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Významné akce v roce 2021
Pro všechny zájemce o setkání se zajímavými osobnosti připravil Alpský klub – ALPENVEREIN.CZ spolu s časopisem
lidé&HORY a Českým odborem Slovinského planinského družstva 2017 několik zajímavých akcí. Účastníky těchto akcí
budou doprovázet Peter Habeler, Viki Grošelj a Radek Jaroš.

Biketrip Slovenija 2021
s Radkem Jarošem

+43.512 552906

19.–28. 6. 2021

Cena: 15 000 Kč/14 000 Kč

Přejezd Slovinska na bikových kolech od východu
k pobřeží Jaderského moře. Start je v městečku
Sevnica, historickém centru oblasti Posavje, cíl je
v Portoroži. Denní trasy 60 až 70 km, ubytování
se snídaní nebo s polopenzí (dle volby účastníků)
zajištěno většinou v bike-hotelích.
Zvýhodněná cena platí pro členy
ALPENVEREIN.CZ
V ceně je obsaženo: průvodce, místní poplatky,
ubytování se snídaní nebo polopenzí, transfer
z Portorože do místa startu Sevnice.

Západní Julské Alpy
s Viki Grošeljem

22.–25. 7. 2021

Cena: 8500 Kč/7500 Kč

Po stopách Julia Kugyho na nejvyšší vrcholy
Západních Julských Alp. Na Montaž a Viš, jedinečné vyhlídkové vrcholy v této méně navštěvované část Julských Alp, vedou chodníky
I. a II. st. UIAA a zajištěné cesty. Ubytování
na chatách Rif. Corsi a Rif. Giacomo Di Brazzà.
Zvýhodněná cena platí pro členy
ALPENVEREIN.CZ

+43.5223 53353

V ceně je obsaženo: Ubytování na společné
noclehárně, polopenze, odborné vedení vůdcem
a instruktorem ÖAV, doprava

Neznámé Zillertálské Alpy
s Peterem Habelerem a Radkem Jarošem

5.–8. 8. 2021

Cena: 7500 Kč/6500 Kč

Čtyřdenní program v méně známé východní
části Zillertálských Alp. Výstupy na Richterspitze (3054 m), Zillerplatenspitze (3147 m),
Kuchlmooskopf, (3214 m) , Reichenspitze
(3303m ) a evtl. i na další vrcholy. Ubytování
na chatě Plauener Hütte s polopenzí.
Zvýhodněná cena platí pro členy
ALPENVEREIN.CZ
V ceně je obsaženo: Ubytování na společné
noclehárně, polopenze, odborné vedení vůdcem
a instruktorem ÖAV, doprava
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ALPENVEREIN.CZ e-shop

30. 9. 2021

Nabídka kvalitních produktů z kolekce Alpenverein
shop.alpy.cz, www.mapis.cz

Přívěsek na krk s protěží
Crystalp Edelweiss

30. 9. 2021

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

30. 9. 2021

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 AV: 410 Kč
Cena pro nečlenyAV: 484 Kč
Běžná cena: 510 Kč

Bivakovací pytel

30. 9. 2021

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: 1225 Kč
Běžná cena: 1290 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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Časopis TURISTA

www.casopisturista.cz

časopis Klubu českých turistů

CANON partnerem LIDÉ&HORY

Jeden z nejstarších dosud vydávaných časopisů
v Česku, první číslo vyšlo 4. února 1889
Ročník 2021:

formát 172 x 244 mm, 84 stran, uvnitř panorama 344 x 244 mm,
jednotlivá čísla 60 Kč, celoroční předplatné 575 Kč
Celoroční předplatné na rok 2021 (10 čísel)
pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT 400/435 Kč.

Předplatné on-line na
www.casopisturista.cz/predplatne

www.lideahory.cz

Časopis lidé&HORY
časopis ALPENVEREIN.CZ

Nejrozšířenější český odborný časopis
zaměřený na alpinismus a všechny druhy
volnočasových aktivit na horách
Ročník 2021:

formát A4, standardně 104 stran,
uvnitř panorama 3x A4, jednotlivá čísla 82 Kč,
celoroční předplatné 475 Kč
Celoroční předplatné (6 čísel) pro členy
ALPENVEREIN.CZ, KČT a ČHS 305 Kč.
horolezectví - vysokohorsk
á turistika
treking - feraty - skialpinismu
s - MTB

4/2020

82 Kč / 3,99 €

Úspěšní fotografové používají značku Canon. JAN STRIA, který
získal ocenění CZECH NATURE PHOTO 2019, je jedním z nich. Jan
Stria, kluk z Podkrkonoší, a úspěšný fotograf uvádí: „Horské
štíty Alp, Dolomit nebo členitá pobřeží Irska, Nového Zélandu
jsou okouzlující, ale i ty naše kopce mám v srdci. Často se do
nich vracím a stále objevuji nová místa a zákoutí. V Čechách
rád fotím v Českém středohoří nebo Českosaském Švýcarsku.“

SPOLEHLIVÁ TECHNIKA CANON
Jan Stria o přístrojích Canon: „Fotím s nejnovější technikou
Canon, novou bezzrcadlovkou EOS R5 nebo zrcadlovkami
EOS 5D Mark IV či EOS 90D. Je perfektní, že vše, tedy včetně
ostření na oko nebo stabilizace, funguje bez omezení. Ovládání u všech fotoaparátů Canon je tradičně skvělé, takže není
problém přecházet mezi jednotlivými těly dle potřeby. K dispozici mám objektiv se širokým ohniskem na krajinu, portrétní či
makro objektiv, na zvířata potom teleobjektiv.“

CANON SPOLU S REDAKCÍ
ČASOPISU TURISTA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ:
PŘÍRODA A HORY DOMA V ČESKU!

Howse Peak
John Roskelley

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

Volia veža
Gran Combin, Dent

ČERVENEC / SRPEN

Ve spolupráci sStaňte
odboryseoblasti
KČT
Pardubický kraj. nebo KČT.
členem
ALPENVEREIN.CZ
Sledujte www.casopisturista.cz.
Získejte výhodně časopis lidé&HORY a TURISTA.

Podmínky Soutěží budou zveřejněny koncem ledna a začátkem února
v časopisech TURISTA 1-2, 3 a 4/2021. Tři fotoaparáty značky Canon
budou čekat na vítěze soutěže i na své nové majitele. Sledujte časopisy
lidé&HORY a TURISTA.

Češka koča
Obernbergtal
Děti a hory
Blanche

Anna Stöhr & Kili Fischhuber
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výhody a slevy

5 až 30 %

10 000

možností v ČR a SR

mobilní aplikace

elektronická
karta

VYBAVTE SE DO HOR
U OUTDOOR EXPERTA

Získejte výhody na každém kroku.
www.sphere.cz
www.rockpoint.cz

2021

Cestovní kancelář ALPY

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 69 000 Kč

• již 31. sezona
• ubytování v Alpách v zimě i v létě, s vlastní dopravou

cena 50 000 Kč

– Rakousko, Itálie, Slovinsko
• pronájem chat a chalup v Alpách
• zájezdy Alpy pro seniory v ČR i v Alpách
• trekking v nepálském Himaláji

cena 44 000 Kč
cena 41 000 Kč

cena 69 000 Kč

cena 50 000 Kč

cena 47 000 Kč
cena 69 000 Kč

Alpský klub
ALPENVEREIN.CZ
• jednodenní i vícedenní programy a zájezdy v ČR i v Alpách
• sněžnice, skialpy, horská kola, horolezecké kurzy
• vysokohorská turistika, turistika v Alpách
• programy s horolezeckými osobnostmi
– Radek Jaroš,Viki Grošelj, Peter Habeler

www.alpy.cz

Full-service u všech treků
Garantujeme pomoc při evtl. záchranné akci
Předem víte, kolik za celý trek zaplatíte
www.alpy.cz

FILM LADISLAVA JIRÁSKO

16. rocčník
Společnost ALPY spol. s r.o., ALPENVEREIN.CZ
a časopis lidé&HORY vyhlašují na období říjen
2020 až září 2021 již 16. ročník veřejné soutěže
o nejlepšího horolezce ČR roku 2021.
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. 2021.
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 /2021 a na stránkách partnera soutěže,
kterým je portál lezec.cz.
Výkony bude hodnotit a o Horolezci roku 2021 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 2021.
Výsledky soutěže stejně jako ocenění pro tři nejlépe hodnocené
horolezce budou vyhlášeny na Mezinárodním festivalu alpinismu
Praha 2021, který proběhne ve dnech 26.–28. listopadu 2021.
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.

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-slovinská vzájemnost představuje 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 dokumentů z období 1898
až 1914, využity jsou zpravodajské relace z několika
posledních desetiletí.

ČEŠKA KOČA
A ČESKO-SLOVINSKÁ
VZÁJEMNOST

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 AV 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 VÁ K � d é l k a f i l m u : 3 5 M I N
Partnerem soutěže
je protál LEZEC.CZ
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Témata a filmy

John Roskelley (USA)
Peter Habeler /A)
Roger Schäli (CH)
Simone Moro (IT)
Heinz Zak (A)
Drejc Karničar (SLO)

Servus TV
Vylezli na nebe
Emilio Comici
Expedice Peru 1970
Bergwelten
Češka koča

MFA PRAHA 2020 zrušen!
Současná situace neumožňuje bezproblémové organizační zajištění Mezinárodního festivalu alpinismu
Praha 2020. O přesun nebo zrušení festivalu nás požádali naši zahraniční partneři i přednášející z celého
světa, kteří svou účast v Praze již potvrdili. Bez nich toto dlouholeté a tradiční setkání horolezců a legend
alpinismu ztrácí svou původní myšlenku a podstatu. Hledat náhradní termín v období, kdy je u nás vyhlášen
stav nouze postrádá smysl. I z těchto důvodů jsme nuceni Mezinárodní festival alpinismu Praha 2020 zrušit.

www.alpy.cz

Hlavní partner

www.alpenverein.cz

www.festivalalpinismu.cz

www.lideahory.cz

Hlavní zahraniční partner

Hlavní zahraniční partner

Zahraniční partner

Foto: Roger Schäli, Pataginie. Vrchol Aguja Rafael Juarez.

Osobnosti

