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Členství v rakouském Alpenvereinu
•
Cestovní kancelář ALPY
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•
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•
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•
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tel.: 257 328 388
mobil: 777 600 997
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Alpský klub - ALPENVEREIN.CZ v roce 2019

Poskytujeme bezkonkurenční
výhody a full-service
ZÁKLADNÍ INFORMACE - ALPENVEREIN.CZ (SEKCE PRAHA - INNSBRUCK)
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 31.8.2018 – v databázi cca 46426 zájemců, registrováno 27181 aktivních členů
KDE VŠUDE LZE ZÍSKAT ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ
Partnery ALPENVEREIN.CZ jsou outdoorové prodejny
- HUDY SPORT v Praze, Brně, Jihlavě, Trutnově, Karlových Varech, Olomouci, Zlíně, Ostravě, Frýdku-Místku,
Peci pod Sněžkou, Kladně, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Ústí n. L., Táboře, Mostu, Plzni, Jablonci n.N., Liberci,
Hřensku, 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.cz
- portál lezec.cz - viz www.lezec.cz
- CK Kudrna - viz www.kudrna.cz
- GTS ALIVE s.r.o. - http://www.isic.cz/pojisteni/alpenverein/ a http://www.alive.cz/pojisteni/alpenverein/
Členství v ALPENVEREIN.CZ je možné rovněž získat u těchto našich partnerů - v Plzni agentura D.L.I., Martinská 4
http://www.mapovecentrum.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. 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,
www.alpenverein.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 členstvím a s pojištěním.
ČLENSTVÍ AV2019 PRO NOVÉ ČLENY
JIŽ OD 1. 9. 2018
Po úhradě členství na rok 2019 je možné
využívat slevy na chatách, slevy na lanovkách
i unikátní systém pojištění, které je součástí
tohoto členství. Více na www.alpenverein.cz.
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Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2019

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 2019 včetně poštovného
a bankovních poplatků

ALPENVEREIN.CZ
kategorie
A
B

M
Rodinné členství

členské příspěvky
dospělí, roč. 1955 - 1991
partneři kat. A
členové horské služby
junioři, roč. 1992 - 2000
senioři, roč. 1954 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2001 a mladší
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 - 18 let
nebo studenti 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti zdarma
otec 1240 Kč + matka 1240 Kč + děti zdarma
nebo rodič samoživitel/ka + děti zdarma
nebo otec invalidní + matka + děti zdarma
nebo otec invalidní + matka Invalidní + děti zdarma

1 610,00 Kč
1 240,00 Kč
1 240,00 Kč
1 240,00 Kč
1 240,00 Kč
680,00 Kč
680,00 Kč
2 850,00 Kč
2 480,00 Kč
1 610,00 Kč
1 920,00 Kč
1 360,00 Kč

ALPENVEREIN.CZ + KČT základní členství
A
B

Mí

dospělí, roč. 1955 - 1958
dospělí, roč. 1959 - 1991
partneři kat. A, roč. 1959 - 1991
roč. 1992 - 1995
roč. 1996 - 2000
roč. 1954 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2001 a mladší

1 720,00 Kč
1 830,00 Kč
1 460,00 Kč
1 460,00 Kč
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
790,00 Kč
790,00 Kč

ALPENVEREIN.CZ + ČHS
A
B

M
Rodinné členství

roč. 1959 - 1991
roč. 1955 - 1958
partneři kat. A, roč. 1959 - 1991
partneři kat. A, roč. 1955 - 1958
členové horské služby
senioři, roč. 1954 a starší
junioři, roč. 1994 - 2000
junioři, roč. 1992 - 1993
zdravotně postižení
děti a mládež, roč. 2001 a mladší
děti a mládež, roč. 2001 a mladší, alespoň jeden rodič člen ČHS
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 - 18 let
nebo studenti 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec A + matka B + děti do 18 let zdarma
rodič samoživitel/ka + děti do 18 let gratis

2 010,00 Kč
1 610,00 Kč
1 640,00 Kč
1 240,00 Kč
1 640,00 Kč
1 240,00 Kč
1 540,00 Kč
1 640,00 Kč
1 080,00 Kč
780,00 Kč
680,00 Kč
3 650,00 Kč
2 010,00 Kč

kompletní soubor všech druhů členských příspěvků a ON LINE registrační systém na www.alpenverein.cz

www.alpenverein.cz
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Jak se zaregistrovat

ON-LINE REGISTRACE, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A PROVIZORNÍ PRŮKAZ
On-line systém ALPENVEREIN.CZ, který je stále v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz garantují velmi rychlé přihlášení. Pomocí tohoto systému lze provádět registraci kdykoliv tj. 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

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.
Horolezecké oddíly a odbory KČT, které se
přihlásí jako celek, získávají mimořádné
zvýhodnění.

Členství
a pojištění obratem
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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 jako další informace o této soutěži najdete na www.alpenverein.cz.

Jaké odměny na vás čekají:
od ALPENVEREIN.CZ:
od ÖAV:
• za získání jednoho až čtyř nových členů
• za získání jednoho nového člena
za každého z nich obdržíte mapu Alpenvereinu
celoroční předplatné časopisu lidé&HORY
nebo časopisu TURISTA (dle vlastního výběru)
dle vlastního výběru v měřítku 1:25000 nebo
1:50000 (pouze alpské oblasti)
• za získání pěti nových členů
• za získání pěti nových členů
obdrží každý měsíc tři vylosovaní stávající
obdržíte kupon v hodnotě € 70
členové ALPENVEREIN.CZ zdarma členství
k nákupu v prodejnách SPORTLER
AV2019 nebo AV2020 (dle výběru vylosovaného člena)
• za získání deseti nových členů
• za získání deseti nových členů obdržíte
obdržíte kupon v hodnotě € 160
k nákupu v prodejnách SPORTLER
batoh Osprey

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

partnerem soutěže:

ZÍSKEJTE

NOVÉHO ČLENA

DO ŘAD

Výhody členství v rakouském Alpenvereinu

SLEVY A VÝHODY NA CHATÁCH
• slevy při ubytování na chatách
rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu
• slevy na horských chatách
švýcarského, lichtenštejnského
a francouzského alpského svazu,
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
UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ
Celosvětově platné pojištění volnočasových aktivit, v Evropě platné
pojištění právní ochrany a zákonné
odpovědnosti

VÝHODNÉ ČLENSTVÍ PRO RODINY ČLENSTVÍ ZDARMA
• 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
ČLENSTVÍ AV2019 PRO NOVÉ
ČLENY JIŽ OD 1. 9. 2018
Nový zájemce o členství v ÖAV 2019
se může stát členem již od 1. 9. 2018
a po úhradě členství na rok 2019
může ještě v roce 2018 všechny
výhody tohoto členství vč. unikátního
systému pojištění, slev na chatách
i celého ostatního souboru slev pro
členy ALPENVEREIN.CZ

SOUTĚŽ ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA
DO ŘAD ÖAV
Každý stávající člen ÖAV, který přivede do řad ALPENVEREIN.CZ nové
zájemce získává zajímavé odměny
– pro rok 2019 je tato soutěž rozšířena o další tři zajímavé odměny.
Více informací na str. 7.
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.

ZDARMA ZAPŮJČENÍ KLÍČE OD WINTERRAUM
SLEVA 10 % PŘI UBYTOVÁNÍ VE VESNIČKÁCH
BERGSTEIGERDÖRFER
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Výhody a bonifikace pro členy ALPENVEREIN.CZ
SLEVOVÉ KUPONY THE NORTH
FACE – SLEVA 20 % A ROCK
POINT – SLEVA 15 %
Slevové kupony The North Face
a Rock Point s vyjímečnými slevami
platí při nákupu outdoorové výstroje
a výzbroje v prodejnách uvedených
řetezců v celé ČR.
SLEVOVÝ KUPON MAPIS
- SLEVA 12 %
Slevový kupon MAPIS platí pro
nákup jakéhokoliv průvodce,
mapy, globusu, nástěnné mapy…
ve specializované prodejně map
a průvodců MAPIS, Štefánikova
63, 150 00 Praha 5.
ZDARMA UBYTOVÁNÍ NA
CHATÁCH V ALPÁCH
Každý člen ALPENVEREIN.CZ
získává zdarma ubytovací kupon
(GUTSCHEIN) na letní sezonu 2019

(platnost končí 30. 9. 22019) - viz
strana 15.
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY na rok 2019
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně
jako členové KČT nebo ČHS
s adresou v ČR, kteří mají platné
členství na rok 2019, získávají
celoroční předplatné časopisu
vč. poštovného za rozesílání
časopisu za 295 Kč.
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
ČASOPISU TURISTA na rok 2019
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně
jako členové ČHS nebo KČT s adresou v ČR, kteří mají platné členství na rok 2019, získají celoroční
předplatné časopisu TURISTA na
rok 2019 vč. poštovného za rozesílání časopisu za 390 Kč.

OSTATNÍ SLEVY
• sleva 7 % v prodejnách HUDY
(33 prodejen v Česku,
viz www.hudy.cz)
• sleva 7 % v síti prodejen Rock
Point, Hannah a Keen (30 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 v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Slovinsku
• sleva 5 % až 10 % při účasti na
kurzech, kempech a dalších akcích vyhlášených na rok 2019,
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

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

www.alpenverein.cz
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Unikátní pojištění - základní informace

Každý, kdo uhradí členské příspěvky a stane se členem ALPENVEREIN.CZ, získává celoroční
unikátní a v Česku bezkonkurenční
pojištění, které platí celosvětově
a pro široké spektrum volnočasových a sportovních aktivit. Členství
v Alpenvereinu poskytuje pojist-

nou ochranu i pro mnoho aktivit,
které jiné pojišťovenské instituce
u nás označují jako rizikové. Mezi
takové 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:
• záchranné 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
Detailní informace o pojištění, které
nároků za náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví
je součástí členství v rakouském
Pojistné plnění u posledních tří bodů platí při vykonávání spolkové
i soukromé činnosti a provozování vyjmenovaných druhů sportů.
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Rozšíření pojistné ochrany

Kromě základního pojištění, které
je součástí členství v Alpenvereinu, může každý člen registrovaný
v ÖAV/ALPENVEREIN.CZ, využít
pojistných produktů rakouské
pojišťovny Generali a rozšířit svou
pojistnou ochranu o:
1. Připojištění trvalé invalidity
2. Připojištění pro cesty do
zahraničí

1. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY
Pro případ nehody při volnočasových
aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner
ÖAV, rakouská pojišťovna Generali,
produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě
nehody a následné trvalé invaliditě
postižený člen AV dostávat do konce
života pravidelné měsíční odškodné.

2. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO CESTY
DO ZAHRANIČÍ
Pro členy ÖAV, kteří mají trvalý
pobyt v zemích EU a jsou zaregistrováni u ÖAV/ALPENVEREIN.CZ,
mohou využívat připojištění pro
cesty do zahraničí označené
jako Alpenverein Premium Einzelreisseschutz. Maximální doba
pojištění je 4 měsíce.

Připojištění pro cesty do zahraničí
garantuje pro členy Alpenvereinu:
- pojistnou ochranu 500 000 €
- krytí při pobytu v cizině delším než 8 týdnů
- pojištění nad 6000 metrů

Detailní informace o Připojištění trvalé invalidity a o Připojištění pro cesty do zahraničí jsou
uvedeny na www.alpenverein.cz
www.alpenverein.cz
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Nehoda a 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
ÖAV má doprovod (doprovázející
osoba nemusí být členem ÖAV)
ZÁCHRANNÁ AKCE
• za záchrannou akci vystaví záchranářská organizace fakturu, faktura
musí být poslána na adresu postiženého člena ÖAV
• fakturu za záchrannou akci postižený člen ÖAV neplatí
TRANSPORT A LÉKAŘSKÁ
OŠETŘENÍ
Před transportem, repatriací, hospitalizací v nemocnici v zahraničí
a převoz v tuzemsku je nutné kontaktovat servisní společnost Europ
Assistance, jinak bude uhrazena
jen částka do 750 EURO.

• 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 člena ÖAV
• dokumentaci za ambulantOŠETŘENÍ NEBO POBYT
ní ošetření (lékařská zpráva
V NEMOCNICI
a doklad o provedené úhradě za
• při ambulantním ošetření nebo
ošetření) i dokumentaci za pobyt
při příjmu v nemocnici se identifiv nemocnici (lékařská zpráva
kujte průkazem EHIC (evropský
a faktura) předkládá postižený
průkaz zdravotního pojištění),
člen ÖAV k likvidaci nejprve po
nikoliv průkazem ÖAV
linii své zákonné zdravotní pojiš• za ambulantní ošetření i za léky
ťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
provede obvykle postižený člen
• postižený člen ÖAV požádá svou
ÖAV na místě úhradu ošetřujízákonnou zdravotní pojišťovnu o pícímu lékaři. Doklady od lékaře
semné vyjádření jakou částkou se
musí být vystaveny na jméno
tato zákonná pojišťovna na likvidaci
ošetřeného člena ÖAV.
výše uvedených výdajů podílela
• 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)

HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI
hlášení o pojistné události předkládá postižený člen ÖAV na formuláři Hlášení pojistné události/
SCHADENMELDUNG/NOTIFIKATION OF CLAIM FOR RESCUE

ZASÍLÁNÍ DOKUMENTACE
uspořádaná dokumentace určená
pro likvidaci pojistné události může
být zaslána na ALPY, Štefánikova 63,
150 00 Praha 5 (pro členy ALPENVEREIN.CZ zajišťujeme servis při vyřizování a likvidaci pojistné události)

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 na www.alpenverein.cz
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Nový web Alpenverein.cz
NOVÉ RESPONZIVNÍ WEB-STRÁNKY S FLEXIBILNÍ STRUKTUROU A FLEXIBILNÍMI OBRÁZKY
ZOBRAZOVÁNÍ JE OPTIMALIZOVÁNO I PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ.
Na https://alpenverein.cz/ mj. najdete:
• úplný seznam výhod členství v Alpenvereinu
• podmínky pojištění, které jsou součástí členství
• podmínky připojištění
• aktuální informace pro všechny členy Alpenverein.cz i další zájemce
• soutěže pro členy alpenverein.cz i čtenáře časopisů lidé&HORY a Turista

OD ČERVENCE 2018
NOVĚ A FLEXIBILNĚ

Časopis TURISTA

časopis Klubu českých turistů
V roce 2019 oslaví časopis TURISTA 130 let existence
Ročník 1889:
- první číslo časopisu bylo vydáno v lednu 1889
- jednotlivá čísla po 20 kr, předplatné ročně zl. 2

3/2018

předplatné cena: 52 Kč/2,69 €
pro členy KČT:
32 Kč
LVII/130

Ročník 2019:
jednotlivá čísla 55 Kč, celoroční předplatné 550 Kč
formát 172 x 244 mm, 76 stran, uvnitř panorama 344 x 244 mm
předplatné na www.kct.cz/predplatne-turista

a
Za
kapličkami a dřevěnicemi,
výhledy aneb
Na beskydsk
ý Javorníček
Nejnižším z
nejvyšších
Na běžkách:
Jeřábskou horna
tinou

na Pancíři

03

Jan Stráský:
posedlý poznTurista
áváním
Rozhledna
na Boubíně

březen

Celoroční předplatné na rok 2019 (10 čísel)
pro členy KČT a ALPENVEREIN.CZ 390 Kč

Téma čísl

První lyžaři

Znám kristálovo
u studánku,
kde nejhlubsí
je les
turista_3

_2018.in

dd 1

Krajem
taje
stavebmných

Uz jste navstí
vili
Polánku?
12.02.18

Pěší turistika
na jižní straně Alp
téma: BergZeitReise - dálková trasa v Horním Štýrsku

Časopis lidé&HORY

4/2017

75 Kč / 3,40 €

4/2017

horolezectví - vysokohorská turistika
treking - feraty - skialpinismus - MTB

12:15

časopis ALPENVEREIN.CZ

BergZeitReise
- dálková trasa
v Horním Štýrsku

Adamello-Presanella
Tuxské Alpy
Adam Ondra
David Fojtík

turistika.korutany.com

osobnost: Ueli Steck

Alpe-Adria-Trail – od Großglockneru
až k Jadranu, 750 km v 43 etapách

LaH_04_2017_obalka.indd 1
Ins_AAT_NaturAktiv_210x297_2017_CZ.indd
1

ČERVENEC / SRPEN

MFA Praha 2017

Hory, které sahají od majestátních třítisícovek až k zaobleným kopcům a pod
nimi záplava čistých prohřátých jezer ke koupání uprostřed Alp. Kulturní
pestrost alpsko-jadranského prostoru se snoubí s pohostinnou
srdečností - to je dovolená v Korutanech.

Ueli Steck

28.03.17 08:57

Bergell

Glocknerman
01.08.17 23:06

Nejrozšířenější český odborný
časopis zaměřený na alpinismus
a všechny druhy volnočasových
aktivit na horách
Ročník 2019:
formát A4, standardně 102 stran, uvnitř panorama 3 x A4,
jednotlivá čísla 78 Kč, celoroční předplatné 465 Kč
Celoroční předplatné (6 čísel) pro členy KČT a ALPENVEREIN.CZ pouze 295 Kč

Staňte se členem ALPENVEREIN.CZ nebo KČT.
Získejte výhodně časopis LIDÉ&HORY a TURISTA.
12

www.kct.cz/turista

www.lideahory.cz
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inismu.cz

Praktická příručka od Rudiho Maira a Patricka Nairze

lavina
Praktická příručka od Rudiho Maira a Patricka Nairze

!
přepracovaná
Kompletně lavinových neštěstí

lavina

kají v průbo na jaře?
ůsobem
nových

Pro vyznavače lezení a alpinismu i pro milovníky zajímavých příběhů ze světa hor připravilo Vydavatelství horské literatury ALPY PRAHA na druhou polovinu roku 2018 dvě zajímavé novinky, obě budou představeny na MFA Praha 2018.

Nové analýzy

Rudi Mair a Patrick Nairz: Lavina - praktická příručka o lavinách
Český překlad aktualizovaného vydání publikace o lavinách, druhé české
vydání. Oba autoři, přední světoví odborníci na problematiku lavin z prestižního odborného institutu Lawinenwarndienst v rakouském Innsbrucku,
shrnuli v publikaci své dlouholeté praktické zkušenosti o lavinách. Vytvořili
systém popisu a předpovídání lavin a formou 10 modelů předkládají nový
pohled na problematiku identifikace lavin a určování lavinového nebezpečí.
Mnoho praktických příkladů. Odborně zaměřená publikace je určena nejen
profesionálům zabývajícím se problematikou lavin, záchranářům, členům
horské služby, horským vůdcům, ale i všem těm, kteří vyráží v zimním
období na zimní túry. Český překlad publikace Kateřina Sitařová. 232 stran
formátu 17 x 23,5 cm, vazba V4, mnoho fotografií a velice povedený layout.
Prodejní cena 368 Kč.
Dr. Rudi Mair (vlevo) se narodil v roce 1961 v Innsbrucku. Zde také vystudoval
meteorologii a glaciologii. Po studiu dva roky pracoval jako vědecký pracovník
Institutu Alfreda Wegenera pro polární výzkum; většinu z této doby strávil na polární
stanici v Antarktidě. Od roku 1999 je vedoucím Tyrolské lavinové služby. Od roku
2000 je certifikovaným soudním znalcem v oblasti meteorologie, nauky o lavinách,
lavinových neštěstí a lavinové prevence. Od roku 2011 vyučuje na univerzitě nauku
o sněhu a lavinách.

Rudi Mair / Patrick Nairz

v průběhu
nových

Knižní novinky

Dipl. Ing. Patrick Nairz (vpravo) se narodil v roce 1970 v Innsbrucku. Vystudoval
hrazení bystřin a protilavinovou ochranu ve Vídni a Vancouveru. V roce 1995 složil
státní zkoušku skialpinistického instruktora a v roce 1998 horského záchranáře.
Od roku 1999 je zástupcem vedoucího Tyrolské lavinové služby. V letech
2009 – 2013 vedl pracovní skupinu Evropských lavinových služeb.

978-80-85613-48-4

www.alpy.cz

Naučte se rozpoznat rozhodující faktory
a modely lavinového nebezpečí

22.08.18 18:19

Julius Kugy: Ze života horolezce
Neuvěřitelné příběhy a úžasná vyprávění jednoho z pionýrů alpinismu a objevitelů Alp, který ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století uskutečnil v Alpách mnoho jedinečných túr. Kugy celý svůj život věnoval horám a jako první
vystoupil na mnoho vrcholů především ve Východních i v Západních Julských
Alpách a v Dolomitech. Autorova láska k přírodě i k horám dýchá na čtenáře
při představování horské květeny, strhující a dechberoucí jsou zejména
popisy jeho výstupů na jednotlivé horské vrcholy. Inspirativní je i záznam
jeho vztahů ke svému okolí - k otci i matce, i k mnoha svým přátelům
a průvodcům po horách. Kniha představuje alpinismus a horolezectví jako
jednu z úžasných aktivit člověka a neměla by chybět v knihovničce žádného
milovníka hor. Poslední český překlad neúplné verze německého originálu
„Aus dem Leben eines Bergsteigers“ vyšel u nás v roce 1943. V tomto českém vydání jsou uvedeny komentáře znalců Kugyho ze Slovinska, Rakouska
a Itálie. Překlad Ladislav Jirásko a Kateřina Homutová (kapitola Dolomity).
Formát publikace 150 x 225 mm, vazba V4. Prodejní cena 318 Kč.

JULIUS KUGY

ZE ŽIVOTA HOROLEZCE

Od 1.11.2018 do 31.12.2018 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
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70 Alpenverein map Východních Alp, pro
balíček se standardním obsahem pro poskytnutí
vyhledávání k dispozici 45 000 položek (místa,
první pomoci, kompaktní, robustní obal, vhodné
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Pieps Alpenverein

Expediční mapy
Cena pro členy AV: 289 Kč
Cena pro nečleny AV: 389 Kč

23.11.14 14:57
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130 let časopisu

První číslo časopisu českých turistů bylo vydáno v lednu
1889. Časopis Turista je jedním z našich nejstarších periodik.

Leden - Únor 2017

5/2018

cena: 48 Kč/2,20 €
předplatné pro členy KČT: 32 Kč
LVI/129

Téma čísla

cena: 52 Kč/2,69 €
předplatné pro členy KČT: 32 Kč
LVII/130

Šumavská magistrála:
Ráj běžkařů

Téma čísla

Krajem Jakuba Hrona
Metánovského

Začínají dva nové seriály

• Z historie chat KČT
• Naše rozhledny pod drobnohledem

Přes Dyleň ke
středu Evropy

Vezměte děti do Edenu

RNDr. Václav Větvička
vás zve do Štiřína
Co se psalo v 1. vydání Turisty?

Víte, co je mořská
transgrese?

Rozhovor s předsedou KČT
Vratislavem Chvátalem
Nové soutěže o knížky
a vybavení do přírody

Klášter Naší Paní
nad Vltavou: Místo,
které vás okouzlí

květen

05

02

Alexandrova rozhledna
u Adamova

Záhada
u Spisského hradu

Putování kolem
Divoké Orlice

Je Kalvárie na Ostré
zachránena?

Za Jirím Raskou
na Horecky

Václav Malinský: Cestovatel,
který obesel Ceskoslovensko

Promeny Poledníku

Výročí 130 let časopisu Klubu českých turistů si budeme v příštím roce
připomínat nejen v časopise Turista, ale také na následujících akcích:
- veletrh Regiontour v Brně ve dnech 17.–20. ledna 2019
- veletrh Holiday World v Praze ve dnech 21.–24. února 2019
- setkání čtenářů časopisu na chatě Čeřínek na Vysočině ve dnech 1.–2. června 2019
- oslavy 130 let časopisu v Senátu PČR dne 11. června 2019

Základní informace o časopisu Turista najdete na www.kct.cz/turista.
Objednávky předplatného jsou na www.kct.cz/predplatne-turista,
kontakt na redakci (a pro zájemce o autorskou spolupráci)
je redakceturista@lideahory.cz, ostatní dotazy pište na turista@lideahory.cz.
Zhotovitelem a realizátorem časopisu Turista je od roku 2017 společnost Lidé&Hory, s.r.o.

Nabídky CK ALPY v katalogu ALPY 2019
• zahájení zimní lyžařské sezony, skiopeningy od 6.–9. 12. 2018
• ubytování s vlastní dopravou v létě i v zimě v Rakousku, severní Itáli, Slovinsku
• programy pro milovníky trekových i horských kol
• Alpy pro seniory - zájezdy v ČR i v Alpách
• Nepál - treking v oblastech Mt. Everestu,
Manaslu, Annapurny či Mustangu

Alpský klub ALPENVEREIN.CZ
- kurzy a zájezdy v roce 2019
• lavinové i skialpové kurzy pro začátečníky i pro pokročilé v ČR i v Alpách
• horolezecké kurzy na stěnách i na skalách v ČR
• ledovcové kurzy, přechody ledovcových oblastí v Alpách
• turistika v Alpách, zajištěné cesty

9
1
20
Everest Base Camp trek přes Gokyo
cena 48 000 Kč

Everest Base Camp trek přes 3 sedla
cena 48 000 Kč

Everest Base Camp trek vč. výstupu na Lobuche East (6119 m)
cena 65 000 Kč

Trek okolo Annapurny
cena 42 000 Kč

Trek okolo Manaslu
cena 45 000 Kč

Mustang trek

cena 59 000 Kč

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

Ráj trailů
na slunečné straně
Rakouska

ALPY
BIKE CAMP 2019
Weissensee
Hotel
Arlbergerhof
23.–26.05.2019

Šlápneme do pedálů a vzhůru do hor, potom nás čeká pohodový sjezd.
Nevadí, že jsme zastříkaní od bláta, jsme přece na dovolené.
Prostě se vykoupeme v prohřátém jezeře. To jsou Korutany.

cyklo.korutany.com
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7%

outdoorové prodejny a e-shop

www.rockpoint.cz
23

ČEŠKA kOČA / PRAHA-JEZERSKO

Česko-slovinská spolupráce začala již v 80. letech 19. století. Při zrodu organizovaného alpinismu
ve Slovinsku stály české osobnosti jako Jan Vladimír Hrásky nebo Vladimír Foerster, syn skladatele
Antonína Foerstera. První byl v Lublani zvolen v roce 1892 náčelníkem přípravného výboru Slovinského planinského družstva, druhý byl pak po založení SPD v roce 1893 zvolen členem jeho vedení.

ČESKÝ ODBOR SLOVINSKÉHO PLANINSKÉHO DRUŽSTVA

24. června 1897 vznikl v Praze Český odbor SPD. Vůdčími osobnostmi a zakladateli tohoto odboru bylo i několik členů, kteří stáli u zrodu KČT - prof. dr. Karel Chodounský, dr. Stanislav Práchenský, dr. Bohumil Franta,
L. Mareš a další. V roce 1900 ČO SPD postavil a otevřel nad obcí Jezersko chatu Češka koča.

ČESKÝ ODBOR SLOVINSKÉHO
PLANINSKÉHO DRUŽSTVA 2017

Dne 21. června 2017 se v hotelu Petr v Praze 5 uskutečnila slavnostní valná hromada nově vzniklého odboru
KČT, který chce nejen svým pojmenováním navázat na
činnost původního Českého odbboru SPD. Rozšiřování
a prohlubování stávajících česko-slovinských vzájemností v oblasti turistiky a alpinismu je jeden z cílů tohoto
odboru KČT. Iniciátorem této aktivity je dlouholetý
protagonista obnovení česko-slovinských vzájemností
v oblasti turistiky a alpinismu Ing. Ladislav Jirásko
s celým týmem soustředěným kolem společností ALPY
a Lidé&Hory. Statutární zástupci nového odboru jsou
dále Ing. Daniel Polman a Ing. Ondřej Jirásko.
Pro rok 2019 připravujeme
pomoc na chatě Češka koča během letní sezony 2019
obnovení Alpského věstníku - časopisu, který vydával ČO SPD
STAŇTE SE ČLENY ČO SPD 2017
ZÍSKEJTE ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ, KČT A V PD ZGORNJE JEZERSKO

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.
&
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HOROLEZEC
ROKU 2019
Společnost ALPY spol. s r.o., ALPENVEREIN.CZ
a časopis lidé&HORY vyhlašují na období říjen
2018 až září 2019 veřejnou soutěž o nejlepšího
horolezce ČR roku 2019. Partnerem soutěže
je portál lezec.cz.
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. 2019.
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 /2019 a na stránkách partnera soutěže,
kterým je portál lezec.cz.
Výkony bude hodnotit a o Horolezci roku 2019 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 2019.
Výsledky soutěže stejně jako ocenění pro tři nejlépe hodnocené
horolezce budou vyhlášeny na Mezinárodním festivalu alpinismu
Praha 2019, který proběhne ve dnech 22. - 24. listopadu 2019.
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.

PARTNER SOUTĚŽE
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KONCERT
v kostele sv.Václava, Praha 5

Unikátní koncert a hudební a pěvecké show
Alpinismus a hudba II
Společné představení souboru dechových nástrojů z rakouského Mittersillu, Národní park Vysoké
Taury, a pěveckého sdružení ze slovinského Jezerska, Kamnické a Savinjské Alpy, unikátně v Praze.
Národní park Vysoké Taury,
Großglockner a chaty Stüdlhütte
i Rudolfshütte, i oblast Kamnických
a Savinjských Alp, chata Češka koča
a Jezersko, jsou místa spojena se
vznikem organizovaného alpinismu
v Evropě. V Praze vznikly ve druhé
polovině 19. st. kluby orientované
na Východní Alpy, které stavěly
chaty v Alpách, většina z těchto
chat slouží návštěvníkům dodnes.

Společný odkaz našich předků
potvrzuje rozšíření partnerství
mezi milovníky hor z dnešního
Rakouska, Slovinska a Česka.
Církevní pěvecký sbor Jezersko

vznikl před více než 150 lety, během 20. století se sbor postupně
rozrůstal. V roce 2002 převzala
vedení sboru mezinárodně uznávaná dirigentka Ana Smrtniková.
Dnes má sbor 30 pěvců.
Kapela Mittersill vznikla v roce
1823. Již v roce 1837 byl za doprovodu této kapely odhalen ve Stuhlfeldenu pomník císaři Františku I.

Koncert se uskuteční v kostele
sv. Václava v Praze 5, Štefánikova ulice

čtvrtek 22. listopadu 2018
od 19.00 hod.
Vstup volný.
Každý návštěvník koncertu obdrží zdarma
vstupenku do muzea NP Vysoké Taury
v Mittersillu.
Na koncert vás srdečně zvou organizátoři Mezinárodního Festivalu Alpinismu Praha 2018

www.alpy.cz

www.alpenverein.cz

www.festivalalpinismu.cz

Hlavní zahraniční partner

www.lideahory.cz

Generální partner

Mezinárodní

festival

alpinismu

Praha

Národní dum
na Vinohradech

23.–25. listopad 2018

www.alpy.cz

www.alpenverein.cz

www.festivalalpinismu.cz

www.lideahory.cz

Generální partner

Hlavní zahraniční partner

Lezec
www.lezec.cz

Hlavní partner

