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50% slevy na chatách a další členské výhody

Kontaktní místa po celé ČR i na Slovensku

Staňte se členy  
rakouského alpského svazu,  
získejte výhodné celoroční  
pojištění outdoorových aktivit!
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Kancelář OEAV.CZ
Vídeňskou sekci Edelweiss rakouského svazu Alpe-
nverein zastupujeme v České republice již od roku 
1998. Stejně tak máme několik let zastoupení  
i na Slovensku.

OEAV.CZ 
Údolní 57, Brno 
T: 606 075 575 • clenstvi@oeav.cz 
www.oeav.cz

Otevírací doba 
Po – Čt: 9 – 18 hod. 
Pá: 9 – 16 hod. 

V naší stylové „alpské“ prodejně na počkání vyřídíme 
Alpenverein, nabízíme kompletní sortiment map  
z edice Alpenverein a další doplňkové zboží s logem 
alpské protěže (str. 60). Také zde provozujeme 
outdoorovou půjčovnu (str. 63).  Platba kartou je 
samozřejmostí.

Další kontaktní místa OEAV.CZ 
V široké síti kontaktních míst v České republice  
i na Slovensku (viz. zadní strana obálky) si můžete 
vyřídit členství/pojištění Alpenverein na počkání. 
Na všech těchto místech ihned obdržíte originál 
členské karty.

Slovensko 
BRATISLAVA: Sun Sport, Jasovská 3039/12 
TURANY: CK Outdoor Tour, Rybárska 1121/21

Členství v Alpenvereinu 
přináší členům řadu 
výhod
Celoroční pojištění
Hlavní výhodou a pro většinu z vás i důvodem, 
proč se členy Alpenvereinu stáváte, je pojištění 
kryjící rizika při provozování sportovních aktivit 
na celém světě. Výjimkou jsou pouze letecké spor-
ty, jako je paragliding, parašutismus apod.  
a motoristické disciplíny.

Na horských chatách za půlku
Nejméně 10 €/noc (obvykle 50 % běžné ceny) 
ušetříte za nocleh ve více než 500 horských 
chatách rakouského, německého a jihotyrolského 
Alpenvereinu. Slevy poskytují i chaty ve Švýcar-
sku, Francii, Itálii, Španělsku, Slovinsku, Lichten-
štejnsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku včetně 
některých chat na Slovensku.

Na chatách Alpenverein
 →  Máte právo na přednost při  
přidělení místa před nečleny.

 →  Můžete si objednat nocleh předem.

 →  Máte nárok na levnější stravu a pití  
(Bergsteigeressen) pro horolezce  
i vodu na přípravu čaje.

Zdarma klíč od Winterraum
Winterraum = v zimním období veřejně přístupná 
část horské chaty, vybavená nutnými potřebami 
pro přenocování. Je součástí většiny chat Alpe-
nvereinu. Za nocleh se platí symbolický obnos 
do kasy. Členové Alpenverein/OEAV.CZ si mohou 
vypůjčit klíč ZDARMA v naší kanceláři na Údolní 57 
v Brně nebo v prodejnách Alpsport v Praze i v Brně, 
pouze s vratnou zálohou 1 000 Kč. Doporučujeme 
rezervaci předem!

Mapy Alpenvereinu výhodně 
Členové Alpenvereinu mají výraznou slevu na 
mapy z kartografického oddělení Alpenvereinu 
(str. 62). www.oeav.cz/obchod

Výhodné rodinné členství
Jsou-li členy Alpenvereinu oba rodiče, získávají 
jejich děti do 18 let (studenti až do 27 let) členství 
zdarma. Přestože děti neplatí žádný poplatek, 
obdrží svůj členský průkaz a jsou jim zachovány 
všechny výhody včetně pojištění. Rodinné členství 
platí i pro samoživitele.

Když potřebujete  
pojištění ihned
Při on-line registraci na webových stránkách 
zvolte úhradu platební kartou nebo internetovým 
bankovnictvím přes GO Pay platební bránu.  
Provizorní průkaz vám na e-mail dorazí obratem 
a členství/pojištění začne platit od následující 
půlnoci.

Službu Express poskytujeme bez příplatku!

ČR: www.alpenverein-express.cz

SK: www.alpenverein-express.sk

Registrace u OEAV.CZ  
přináší další výhody!
Rakouský Alpenverein tvoří 197 sekcí. Pojištění  
a všeobecné výhody jsou pro všechny stejné. Jed-
notlivé sekce a jejich zastoupení mohou posky-
tovat i další benefity. Kancelář OEAV.CZ jich nabízí 
celou řadu – viz následující dvoustrana.

S námi se Alpenverein opravdu vyplatí! 

www.oeav.cz

Členské poplatky 2018
kategorie roční poplatek pro členy ČHS*

A Dospělí (r. 1954–1990) 1 690 Kč 1 610 Kč

B
Junioři (r. 1991–1999) 
Senioři (r. 1953 a starší)** 
Členové horské služby (nutno doložit kopii průkazu člena HS)

1 290 Kč 1 240 Kč

C Děti (r. 2000 a mladší) 
Tělesně postižení (od 50 %) 700 Kč 680 Kč

A+C Samoživitelé s jedním nebo více dětmi 
do r. 2000, u studentů do r. 1991 1 690 Kč 1 610 Kč

A+B+C Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi do r. 2000 nebo 
studenty do r. 1991 za ně neplatí žádné poplatky! 2 980 Kč 2 850 Kč

* Horolezeckým oddílům nabízíme řadu dalších výhod. Vyřizuje Michael Pokorný - michal@oeav.cz

** U kategorie B-senior došlo od roku 2018 k posunu věkové hranice. Nově mají na snížený členský příspěvek nárok senioři od 65 let věku. 
Stávající členové, kteří již kategorie Senior dosáhli, na ni mají nárok i nadále, přestože ještě nedosáhli věku 65 let (za podmínky, že zůstanou 
členy své původní sekce Alpenvereinu).
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OEAV.CZ nabízí 
svým členům další 
výhody
Členství vyřizujeme na počkání
V hlavní kanceláři na Údolní 57, Brno i v široké síti 
našich kontaktních míst vám vyřídíme členství/
pojištění Alpenverein na počkání. A to včetně 
vystavení originálu členské karty.  
www.oeav.cz/kontakt 

Provizorní průkaz IHNED 
Ihned po připsání vaší platby na náš účet obdržíte 
e-mailem provizorní členský průkaz. Z platební 
brány GO Pay anebo při úhradě z FIO banky obvykle 
do 15 min., z jiných bank do druhého dne. Platí 
21 dnů. Originál členské karty odešleme do tří 
pracovních dnů poštou na korespondenční adresu.

Jednoduše vyřídíte i ČHS
Individuálním členům i celým horooddílům 
sjednáme společně se členstvím Alpenverein 
také členství v Českém horolezeckém svazu. 
Navíc mají členové ČHS nárok na snížené 
poplatky Alpenvereinu.

Díky slevám  
Alpenverein zdarma
Pouze členové OEAV.CZ mohou využívat  slevové 
kupóny pro výhodné nákupy v řadě partnerských 
prodejen. Roční poplatek za Alpenverein se vám 
tak snadno může vrátit i jediným nákupem! Více 
na str. 14 a na www.oeav.cz/slevy 

Navíc u řady partnerů nakoupíte za výhodnějších 
podmínek celoročně.

www.oeav.cz

Zvýhodněné 
předplatné

Současně s registrací (anebo dodatečně) 
si můžete objednat za zvýhodněné před-
platné časopisy  s horskou a outdooro-
vou tématikou.

Magazín Everest

Čtvrtletník o horách a lezení se 
slušnou porcí těch nejzajíma-
vějších článků a fotografií. Čtyři 
čísla obdržíte za pouhých 60 Kč 
(namísto běžných 198 Kč).

Swissmag
Swissmag se věnuje fenoménu 
Švýcarska a všem zajímavostem  
s ním spojeným. Vychází 2x 
ročně.  V rámci dvouletého před-
platného v ceně 200 Kč členové 
OEAV.CZ obdrží zdarma knihu 
GRAND TOUR - 111 TIPŮ.    

Časopis Montana
Před úhradou celoročního 
předplatného (6 čísel) za zvý-
hodněnou cenu 420 Kč (namís-
to běžných 490 Kč) si můžete 
nechat zaslat ukázkové číslo 
přímo z redakce zdarma – pište 
na provoz@montana.cz.

SNOW
V rámci promo předplatného 
získáte 3 standardní vydání  
za 130 Kč (běžná cena 222 Kč) 
Ukázkové číslo zdarma z náhod-
ného výběru časopisu SNOW z 
předchozí zimní sezony zasílá 
redakce: predplatne@snow.cz.

Bergauf
Všichni členové mohou odebírat 
časopis Alpenverein BERGAUF. 
Vychází i v PDF. V rámci Rakous-
ka je rozesílán zdarma, do ČR za 
roční poplatek 15 €.

Alpenverein pro 
horolezecké oddíly  
a členy ČHS
Na základě smlouvy s Českým horolezeckým sva-
zem opět sjednáváme či prodlužujeme členství  
v ČHS současně se členstvím v Alpenvereinu. 
Oddílům poskytujeme kompletní servis při 
hromadném vyřízení členství v Alpenvereinu, kdy 
všichni registrovaní členové získají i celou řadu 
unikátních výhod:

 →  zvýhodněné poplatky Alpenvereinu pro 
všechny členy včetně rodinných příslušníků

 →  nákupy lezeckého a outdoorového vybavení  
u našich partnerů se slevou až 20%

 →  předseda získá prémiový dárek podle počtu 
nových členů Alpenvereinu.

členů prémie

3 tričko OEAV nebo buff OEAV nebo 
kniha Grand Tour 111 tipů

5 bílá paní Alpenverein (100% bavlna)

10 helma Salewa Puro

Změny v nabídce vyhrazeny.

Doporučte Alpenverein 
a získejte odměny
Představte svým kamarádům a známým vý-
hody členství/pojištění Alpenverein. Čím více 
nových členů doporučíte, tím více  získáte!

1 – 4 noví členové na vaše doporučení 
Za každého z nich získáte podrobnou mapu  
z edice Alpenvereinu* v měřítku 1:25 000 
nebo 1:50 000 dle vlastního výběru a navíc 
voucher v hodnotě 15 € k nákupu na e-shopu 
Conrad***.

5  nových členů 
Obdržíte voucher v hodnotě 60 € k nákupu  
v síti prodejen Sportler** a navíc voucher  
v hodnotě 25 € k nákupu v e-shopu Conrad***.

10  nových členů 
Obdržíte voucher v hodnotě 140 € k nákupu  
v síti prodejen Sportler** a navíc voucher  
v hodnotě 25€ k nákupu v e-shopu Conrad***.
* Z akce jsou vyjmuty expediční mapy a mapy 
pro  sportovní lezení. / ** Voucher Sportler lze 
uplatnit na e-shopu www.sportler.com, na všech 
prodejnách Sportler anebo pro tel. objednávky na 
+39(0)471208202 / *** Voucher Conrad v hodnotě 
15 € (min. nákup 15 €) a 25 € (min. nákup 25 €) 
platí na e-shopu www.conrad.at anebo pro tel. 
objednávky na +43(0)50204040

Prémie od OEAV.CZ

O vouchery a prémie se můžete přihlásit poté,  
co nový člen řádně uhradí členské příspěvky. 
Mapy a vouchery Sportler a Conrad vám budou 
zaslány přímo z centrály v Rakousku. Dodatečné 
prémie od OEAV vám zašleme poštou anebo si  
je lze vyzvednout osobně v kanceláři OEAV.CZ

www.oeav.cz/doporucte-alpenverein

Podrobné informace vám sdělí také naše kancelář  
na tel. 606 075 575, clenstvi@oeav.cz.

Výhradně pro členy OEAV.CZ
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Pojištění 
Alpenverein

 →  Úhradou členských poplatků získáváte i celo-
roční pojištění Alpenverein Weltweit Service. 
Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, 
sportovní i outdoorové aktivity, při své dovole-
né či na služebních cestách (pozor na výjimky), 
včetně případného transportu.

 →  Pojištění kryje i případ autonehody při cestě 
na dovolenou, rekreaci i do místa sportovních 
soutěží (samotná účast na soutěžích a závo-
dech pojištěna není).

 →  Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service 
je Generali Versicherung AG.

Pojistné částky
Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku 
a zahraničí až do výše 25 000 € na osobu a pojist-
nou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném 
čase; celoročně; celosvětově.

Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí 
(včetně přepravy do nemocnice nutné ze 
zdravotních důvodů) až do výše 10 000 €, pro 
úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při 
nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční 
cesty; celosvětově.

Trvalé následky úrazu
Pojišťovna Generali Versicherung AG nabízí 
pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení 
pro případ úrazu s následky trvalé invalidity 
od 50 %, který se vám může přihodit při 
sportovních aktivitách a ve vašem volném čase. 
Připojištění je platné ode dne následujícího po 
úhradě do konce daného kalendářního roku.

Připojištění trvalé invalidity je možné doobjednat 
i nezávisle na prodloužení členství v Alpenvereinu 
kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do 30.9.

Ceny připojištění trvalé invalidity:

 →  Pro jednotlivce 
280 Kč/rok resp. 550 Kč/rok = dvojnásobné 
připojištění nebo 825 Kč/rok = trojnásobné 
připojištění. Tomu pak odpovídá měsíční 
odškodné po celý zbytek života ve výši 450 € / 
900 € nebo 1 350 €.

 →  Pro rodinu s dětmi do 15 let 
995 Kč/rok resp. 1 990 Kč/rok nebo 2 985 Kč/rok.

Pojištění lze uzavřít až do dovršeného 74. roku 
života.

www.oeav.cz/pripojisteni-trvale-invalidity

U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní 
podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení 
částky za podmínky, že bude organizována 
smluvní organizací uvedenou na členské kartě; 
platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; 
celosvětově.

Pojištění odpovědnosti za škodu do výše 
3 000 000 € (vztahuje se pouze na turistiku  
a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové 
lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou 
vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku); 
celoročně; pouze v Evropě.

Pojištění soudních výloh do výše 35 000 €; celo-
ročně; pouze v Evropě (podmínky viz odpovědnost 
za škodu).

Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu  
a jednu pojistnou událost.

Nejste-li si jistí, zda se na vaše aktivity pojistné 
krytí vztahuje, kontaktujte nás.

Úplné pojistné podmínky a on-line registrační 
formulář najdete na www.oeav.cz 

Exkluzivní připojištění
Připojištění je k dispozici výhradně řádným 
členům Alpenvereinu:

Alpenverein Premium
Toto připojištění využijete v případě:

 →  Prodloužení pojistné ochrany u pobytů  
delších než 8 týdnů

 →  Navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy 
z 10 000 € na 500  000 €

 →  Vícedenních výstupů na hory vyšší než 
6 000 metrů (je rozlišováno mezi výstupem 
organizovaným a individuálním)

 →  AV Premium se sjednává pro konkrétní cestu, 
musí být sjednáno před jejím začátkem!

Pozor! Abychom připojištění zvládli včas  
vyřídit, obraťte se na nás alespoň týden před 
odjezdem. Sjednává se pro jednotlivce nebo 
rodinu. Aktuální ceník a podrobné podmínky 
připojištění naleznete na:  
www.oeav.cz/alpenverein-premium

délka 
pojistného 
období do

jednotlivci/rodiny

Evropa Svět Svět nad 
6 000 m

5 dnů 12 €/26€ 20 €/42€

400 €17 dnů 25 €/52€ 43 €/88€

31 dnů 36 €/74 € 54 €/110€

2 měsíce 74 €/150 € 111 €/224€ 650 €

3 měsíce 125 €/252€ 200 €/402€ 900 €

4 měsíce 180 €/352€ 288 €/578€ 1150 €

SE SCHAFBERGBAHN &
WOLFGANGSEESCHIFFFAHRT
ZAŽIJETE HORY NA KOLEJÍCH.

HORSKÝ ZÁŽITEK
                     V RAKOUSKU.

SchafbergBahn & WolfgangseeSchifffahrt,
Markt 35, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut / Österreich,
www.schafbergbahn.at

Inserat 148x65.indd   3 20.10.16   18:44

September Aktion
Sjednáte-li si Alpenverein na rok 2019 po 1. září, 
můžete využívat všechny výhody včetně pojištění 
do konce roku 2018 zdarma! 
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Pojistná událost
Záchranná nebo pátrací akce

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje zásah záchran-
ných složek, bez prodlení kontaktujte horskou 
službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte 
nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

Pokud po pojistné události obdržíte fakturu od 
záchranné služby, není nutné ji platit. Originál 
spolu s příslušnými formuláři zašlete k vyřízení 
do Rakouska.

Ambulantní lékařské výkony  
a služby (včetně nákupu léků)
V zahraničí s sebou vždy mějte evropský průkaz 
zdravotního pojištění, kterým se u lékaře také iden-
tifikujete. Výlohy za ambulantní ošetření si hradí 
nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny až 
zpětně. Veškerou dokumentaci si uschovejte. Po 
návratu do ČR nejdříve kontaktujte svou zdravotní 
pojišťovnu se žádostí o likvidaci pojistné události. 
Teprve po jejím vyjádření podáváte hlášení pojistné 
události. 

Na ambulantní lékařské ošetření včetně lékařem 
předepsaných léků se vztahuje spoluúčast ve výši 
70,- EUR na osobu a pobyt v zahraničí.

Hospitalizace a transport
Před repatriací, převozem, lékařským ošetřením  
v zahraničí spojeným s hospitalizací a přepravou  
v tuzemsku (ne při zachraňování) se bezpod-

Alpenverein – OEAV.CZ

mínečně spojte s 24 hodinovou službou pro 
naléhavé případy (jinak bude uhrazena částka 
maximálně 750,- EUR) 

Hlášení pojistné události
Návod, jak při likvidaci pojistné události postupovat 
včetně aktuálních formulářů, které je potřeba vypl-
nit, naleznete na www.oeav.cz/pojistna-udalost. 

Hlášení se podává v německém nebo anglickém 
jazyce. Rádi vám pomůžeme s likvidací pojistné 
události. Nemůžeme však garantovat jednání 
pojišťovny, neboť jsme zástupci rakouského svazu 
Alpenverein, nikoliv pojišťovny Generali.

Csaba Szépfalusi

Členem navždy!
Andreu Z., členku sekce AV Edelweiss  
a od roku 2014 stálou účastnici skialpi-
nistických a horských túr organizovaných 
touto sekcí, zasáhla začátkem března 
roku 2016 lavina. Zeptali jsme se jí na její 
vzpomínky a zkušenosti z této nehody.  

Andreo, pověz nám prosím v krátkosti,  
co se tehdy stalo. 
Byla jsem v březnu 2016 s kamarádkou a dvěma 
kamarády v Kitzbühelských Alpách na skialpové 
túře. Stoupali jsme vzhůru po jednom svahu a vtom 
se utrhla lavina. Mě a moji kamarádku to vzalo 
s sebou. Ona aktivovala svůj airbag a zůstala na 
povrchu. Já jsem mezitím přeletěla přes nějakou 
skálu. Potom, co se lavina zastavila, jsem byla 
úplně zasypaná, nemohla jsem se hýbat, ale měla 
jsem dostatek vzduchu k dýchání.   

Jak probíhalo vyprošťování? 
Kamarádi mě slyšeli volat a podařilo se jim mě 
rychle vyhrabat. Byla jsem při vědomí, ale měla 
jsem příšerné bolesti v levém stehnu. Prostřed-
nictvím záchranné aplikace Tyrolské horské služby 
byla hned přivolána pomoc. Přiletěla helikoptéra, 
ale musela se vrátit pro záchranáře s lodičkovými 
saněmi, protože mě bylo nutné před naložením 
nejprve převézt asi o 50 m. Pak jsem letěla do 
Kufsteinu a ještě ten den mně operovali zlomeni-
nu stehenní kosti.   

A jak probíhaly následující dny? 
Samotná záchrana proběhla naštěstí pro mě 
docela bez problémů. Zásah helikoptéry stál přes 
10 000 € (jedna minuta stojí 100 €) a zaplatila jej 
pojišťovna, převoz zpět do Vídně proběhl také  
v pohodě.

Na co jsi potom myslela? 
Byla jsem velmi ráda, že díky členství v Alpen-
vereinu byly všechny tyto náklady uhrazeny. Tak 
ráda, že jsem se zapřísahala zůstat po celý zbytek 
života členkou Alpenvereinu, i kdybych někdy  
v budoucnu už nebyla chození po horách schopná 
– vážně! Stejně tak od letoška podporuji záchran-
nou službu.

A jak je to teď u tebe aktuálně s horskou turistikou? 
To už je také v pohodě. Minulou zimu jsem už zase 
byla na sjezdovce i na skialpech a přes léto si 
užívám turistiku.

Andreo, přejeme ti při tom všechno nejlepší  
a těšíme se na shledanou na horách!

NOSTALGICKÉ VÝLETY VLAKEM Z ZELL AM SEE
KE KRIMMELSKÝM VODOPÁDŮM.

PLNOU PAROU VPŘED
                           OBLASTÍ PINZGAU.

Pinzgauer Lokalbahn,
Brucker Bundesstraße 21, 5700 Zell am See, Österreich,
www.pinzgauerlokalbahn.at

PINZGAUER LOKALBAHN

Inserat 148x65.indd   4 20.10.16   18:44

Europ Assistance
T +43 (0)1 2533798 • aws@alpenverein.at
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Österreichischer 
Alpenverein
Rakouský horský svaz Alpenverein byl založen roku 
1862 ve Vídni s cílem „předávat znalost Alp, zejmé-
na rakouských, rozšiřovat lásku k nim a usnadňo-
vat jejich poznávání.“ Během více než 150 let tato 
organizace prošla bouřlivým vývojem v moderní 
instituci s celospolečenským významem. 

 →  521 000 členů tvoří největší alpský svaz  
v Rakousku.

 →  232 horských chat s více než 10 000 lůžky 
dělá z Alpenvereinu největšího poskytovatele 
ubytování v Rakousku.

 →  26 000 km značených turistických tras je  
největším „sportovním nářadím“ Rakouska.

 →  Chaty Alpenvereinu stejně jako 200 lezec-
kých stěn jsou důležitou součástí turistické 
infrastruktury využívané více než 3 miliony 
návštěvníky ročně.

 →  14 000 funkcionářů a 10 000 dobrovolníků  
se stará o chod celé organizace.

Chaty a cesty
Od počátku umožňují přístup do hor turistické 
cesty, které jsou dodnes v Alpách udržovány  
a značeny dobrovolníky. Ale jaké by to bylo v ho-
rách bez chat? Poskytují ochranu, teplo, měkkou 
postel a také je postaráno o kulinářské speciality. 
Večer na horské chatě může být nezapomenu-
telným zážitkem. Tak pojďme: 425 chat alpských 
spolků po celém Rakousku čeká na vaši návštěvu. 
www.oeav.cz/horske-chaty

Sociální rozměr
Společenský význam Alpenvereinu je nejlépe  
viditelný v počtu rodinných členství, v práci  
s mládeží a ve vlastních programech pro seniory. 
Alpenverein nabízí celoroční zážitkové vzdělávání 
pro děti a adolescenty, letní tábory i pro tělesně 
postižené účastníky, provozuje mnoho mládežnic-
kých center a zařízení. 

Alpenverein Akademie
Akademie vzděláváním naplňuje poslání svazu. 
Spojuje úsilí všech oddělení o profesionalizaci, 
vzdělávání a udržování kvality, organizuje 
plánování, podklady, aplikaci, administraci  
i hodnocení vzdělávacích a školících programů.

Kartografické oddělení
Kartografické oddělení Alpenvereinu vydává letní 
a zimní mapy pokrývající území rakouských a ně-
meckých Alp. Téměř 70 mapových listů je obvykle 
v ideálním měřítku 1:25 000 s vrstevnicemi po  
20 m. Navíc je zpracováno 18 listů tzv. expedičních 
map (Nepál, Peru, Pamír, Karákoram, Ťan-Šan…).

Členové Alpenvereinu všechny tyto mapy zakoupí 
s výraznou slevou (str. 62).  
www.oeav.cz/obchod 

Péče o životní prostředí
Jako „advokát Alp“ Alpenverein bojoval v alpském 
regionálním plánování, ustanovil se „ekologickým 
svědomím“ v alpském prostředí. Je kmotrem  
a partnerem alpských národních parků a dalších 
chráněných území. Členové Alpenvereinu pracují 
jako dobrovolníci na projektech pro ochranu 
životního prostředí i na vysazování horských lesů.

Text: Csaba Szépfalusi | Foto: M. Pokorný, J. Cejpek 

Jednoduše ven! 
[einfach raus]
Společného jmenovatele pro všechny členy Alpenve-
reinu představují výlety do přírody. Kam-jak-s kým- 
a proč může mít přitom mnoho různých podob. 

Členem Alpenvereinu jste proto, že vám tento svaz 
svou činností a poskytováním nejrůznějších služeb 
spojených se členstvím pomáhá a podporuje vás 
při trávení volného času v Alpách. To je fakt a není 
třeba to dále rozepisovat. Je to prostě dobrá věc!

Vaše „Jednoduše ven“ má přitom původ v archa-
ické potřebě pobývat v přírodě, v moderní době 
spojené s přáním sbírat zážitky. Jelikož horské 
sporty nejsou bez rizik, svou roli hraje i zvýšená 
potřeba jistoty. Motto sekce Edelweiss proto zní: 
aktivně – bezpečně – zažít víc!  
[aktiv – sicher – mehr erleben!]

Move body & mind!
Nejdůležitější motivací je naše činorodost, chuť 
aktivně trávit čas v přírodě. Všemi smysly vnímá-
me okolní prostředí, tělesná námaha spojená s 
výstupem dělá našemu tělu dobře. Horské sporty 
jsou v první řadě vytrvalostní aktivitou.  
V závislosti na tom o jakou jde činnost, hraje více 
či méně podstatnou roli otázka výdrže. K dosa-
žení pozitivního efektu je třeba hlídat intenzitu 
(nepřehánět!) a pravidelnost. Výzkumy potvrzují, 
že pozitivní vlivy pohybu v přírodě působí účinněji 
a trvaleji než např. ve fitness centru. To je určitě 
také tím, že pohyb v přírodě je komplexnější, tělo  
i duch profitují stejnou měrou, což zvyšuje účinek.  

Co & kde
Alpy jsou perfektně vybavené chatami, o střechu 
nad hlavou je tedy postaráno. Značené trasy ve-
dou z výchozích míst (nádraží, zastávka, parkovi-

ště) přes chaty až k vrcholům a z nich zase k další 
chatě a tak dále. Tato infrastruktura představuje 
v celých Alpách to největší a nejčastěji používané 
„sportovní náčiní“, které máme k dispozici zdarma. 
Je přitom financováno alpskými svazy, turistický-
mi sdruženími a obcemi. Zní to neuvěřitelně, ale 
je to pravda!

Údržba stezek a chat je jedním  
z hlavních úkolů Alpenvereinu  
a jistě tím nejnákladnějším.

Náš akční rádius je venku prakticky nekonečný  
a sahá od obyčejných výletů až po expedice na 
osmitisícovky, a to v každém ročním období.  
Většina z nás hledá a také nachází své štěstí již  
v pouhé turistice. Chodit na túry může každý, 
není s tím spojen skoro žádný stres ani riziko a je 
možné se přitom také ve skupině nebo s rodinou 
dobře pobavit. Určitá základní pravidla musejí být 
nicméně dodržována i zde: terén, počasí, orienta-
ce, výbava, kondice, schopnosti. To platí kousek za 
městem a tím spíše ve vysokých horách! 

Lezení a dobývání vrcholů vyžaduje další know-
-how, více technických dovedností, speciální 
výbavu i vzdělání. Také riziko je větší. Zde je třeba 
si upřímně přiznat, že na takovou túru nejdeme 
proto, že chceme mít jistotu. Nikdo nechodí do 
hor proto, že by to tam bylo bezpečné! Na druhé 
straně je možné vyvrtnout si kotník i ve městě, 
když si člověk nevšimne, kde začíná chodník.

Právě vyhodnocení rizik specifických pro jednotli-
vé sporty je důležité. A neměli bychom se přitom 
příliš vymlouvat na tzv. objektivní nebezpečí. Ti, 
kdo chodí sami, se samozřejmě už tím vystavují 
většímu riziku, neboť nemají při ruce pomoc, 
kterou představují horští vůdci. Přesto je i sólové 
chození v pořádku a přináší úžasné zážitky a poci-
ty, když je člověk „zcela sám sebou“, jak to  
v rozhovorech rádi popisují vrcholoví sportovci. 

V zimě je populární turistika na sněžnicích a ski-
touring. Kromě chladu určuje naše chování také 
lavinové nebezpečí. 
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Moderní horské sporty jsou také stále oblíbenější 
a v Alpenvereinu se etablovaly: MTB, canyoning, 
rafting, lezení v ledu atd. Svaz tyto aktivity rád 
akceptuje a prosazuje, aby jejich provozování bylo 
legální. Stanovuje ale také záměrně opatření  
a meze tam, kde je příroda nadměrně zatěžována, 
a tudíž zasluhuje ochranu. 

Společně a v každém věku!
Alpenverein oslovuje každou věkovou skupinu: děti 
mají členství v rámci rodinného členství až do 18 
let zdarma! V dětských a mládežnických skupi-
nách mohou zábavnou metodou poznávat a zažít 
přírodu. Díky účasti na akcích Alpenvereinu se již 
seznámilo mnoho lidí. Někteří jen pro určitý čas, 
jiní na celý život. Sociální aspekt, tedy společné 
aktivity a zážitky, jsou k nezaplacení! Horské sporty 
dělají lidi šťastnými, přičemž společné zážitky a to, 
že se úspěchy sdílejí, pocit štěstí ještě znásobuje.  

Hlavně pro střední generaci se nabízí nepřeberné 
množství možností, neboť právě při pohodových 
túrách, kde není třeba neustále dávat pozor na te-
rén a všelijaká nebezpečí, zbývá dostatek času a 
prostoru k uvolněnému hovoru, radosti ze života 
a bezstarostnému užívání dne. 

Vzdělávání
Jeden z hlavních úkolů Alpenvereinu proto spočívá 
v poskytování fundovaného vzdělávání svým čle-
nům. Jednak proto, aby se jim takto umožnila účast 
na náročnějších akcích, ale hlavně, aby se naučili 
samostatnému a zodpovědnému chování v horách. 
Toto je podstatným příspěvkem k bezpečnosti, ale 
má to i dodatečné aspekty související s naší občan-
skou odpovědností: doprava na místo veřejnými 
dopravními prostředky, respekt k místním, kteří 
mají také své zájmy a jsou uživateli zdejší přírody 
(zemědělci, myslivci, lesníci, podnikatelé v turismu), 
a obecně respekt člověka k člověku.

Zážitky a dobrodružství
Asi jen málo lidí by o sobě řeklo, že jejich každo-
denní život je nudný. Tlak, napětí a stres zažíváme 
ve škole, při studiu, stejně jako v práci. Změny  

Víte, že k asi 85 % všech úmrtí 
turistů při lavinách v Rakousku by 
nemuselo dojít, kdyby se rozhodovali 
podle strategie „Stop or Go“ vyvinuté 
Alpenvereinem?  

Csaba Szépfalusi
instruktor Alpenvereinu, ve vídeňské centrále 
sekce AV-Edelweiss vede oddělení horských 
sportů.

a nové výzvy jsou na denním pořádku, je třeba  
to ale také nějak zvládnout a vydržet.  

Ve volném čase proto hledáme protiváhu, která 
nám zvyšuje kvalitu života a z níž můžeme čerpat 
sílu a energii. Zážitky v přírodě s dávkou dobro-
družství navrch přitom vůbec neuškodí. Na to se 
dá spolehnout. Neboť i to nejlepší plánování je 
sice dobrou přípravou, ale není zárukou zdaři-
lého provedení. Určitá míra nejistoty zvyšuje 
napětí a zvědavost, ani horší počasí není vždycky 
důvodem, proč zůstat doma. Na konci dne člověk 
obvykle zjistí, že to bylo venku bezva, i když se 
nepodařilo realizovat vytouženou túru snů. Tělo 
dostalo trochu zabrat a hlava se vyčistila.  

Každá akce tedy skýtá v různé míře nejistotu, ale prá-
vě ta zintenzivňuje prožitek. A to vůbec nemluvíme  
o nepředvídatelných událostech, např. zranění, neho-
dě, autobusu, který nejede, chatě, která byla nakonec 
přece jen zavřená... Jak to bude ve skutečnosti? Jak se 
dnes budu cítit? Jakou náladu mají ostatní? Nepře-
hlédl jsem něco, nezapomněl jsem dokonce na něco? 
Mám nějaký plán B nebo musí všechno klapnout za 
každou cenu, protože žádný plán B není? 

Překvapení může být samozřejmě i pozitivní. 
Počasí může být lepší než předpověď, cesta prů-
jezdná, trasa značená, salaš otevřená a vytopená. 
K tomu je třeba navíc přičíst i náhodná setkání  
s přátelskými lidmi či dokonce se známými, čímž 
spontánně vznikají příjemné chvilky. Pozitivní 
přístup, který vyplývá ze společných zájmů, vy-
tváří pouto, které sahá mnohem dál, než nechává 
tušit samotné tykání, v horách skoro samozřejmé. 
Naopak si můžeme také představit, že před tím 
samým člověkem bychom si za volantem přinej-
menším zaťukali na čelo... Rozličnými setkáními  
a zážitky tedy prohloubujeme naši znalost lidí.     

Klasicky nebo výstředně?
Zážitky mohou a měly by nabývat mnoho různých 
podob. Konec konců je každý člověk jiný. Na 
druhou stranu ale není ostudou plavat v main-
streamu a cítit se přitom šťastný. Přímé, nejkratší 
přístupové cesty k chatám, jednoduché přechody 
mezi chatami, vrcholy dostupné normálními ces-
tami, klasické, předem vychozené skitúry, dobře 
zajištěné lezecké cesty jsou nejoblíbenější  
a nejčastěji konzumované alpské laskominy. 
Buďme rádi, že ne každý z nás potřebuje extrémní 
situace, aby byl se sebou spokojený! Extrémní jed-
nání a zážitky znamenají většinou také větší riziko, 
a pokud se hledání nebezpečí stane závislostí, 
vydává se člověk na velmi tenký led. Což je také  
v pořádku, ale ne pro každého. 

Podstatné je, aby člověk byl a také zůstal tělesně 
a tím pádem i duševně v pohybu. Může se stát, že 
výlet ve Vídeňském lese zanechá hlubší dojem  
a přinese intenzivnější zážitky než nějaké extrém-
ně náročné lezení!

Můj Alpenverein
V ideálním případě přispěje pobyt v přírodě  
k pozitivnímu životnímu pocitu a posílí vás ve 
všech životních situacích. A my vám přejeme, aby 
pro vás členství v Alpenvereinu představovalo 
malý, ale doufejme důležitý stavební kámen této 
komplexní konstrukce. V tomto smyslu vám přeje-
me příjemně strávený čas v horách!

Alpenverein – OEAV.CZ
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Informace / rezervace / prodej
Rhétská dráha, železniční služby
Tel +41 (0)81 288 65 65 
railservice@rhb.ch, www.rhb.ch

www.berninaexpress.ch

Bernina Express
od ledovců k palmám

Zažijte jeden z nejkrásnějších přejezdů Alp: Tratě Albula a 
Bernina spojují na točité trase a bez ozubení sever a jih Ev-
ropy. Speciálním požitkem je panoramatická jízda Bernina 
Expressem – okolo ledovců dolů k palmám.

BEX_cz_165x118mm.indd   1 20.10.17   14:22

ALPENVEREIN díky 
slevám zdarma! 
Pouze členové Alpenvereinu registrovaní  
u kanceláře OEAV.CZ mohou navíc využívat celou 
řadu výhod a slev u partnerů v České a Slovenské 
republice.

Kupóny k jednorázovým nákupům platí do 31. 12. 
2018 a to výhradně s vyplněným členským číslem 
104-xxxxxx a po předložení karty Alpenverein,  
OEAV.CZ na r. 2018.

Podrobné vymezení slev je uvedeno na jednot-
livých kupónech. Poskytovatelé slev si vyhrazují 
právo změnit podmínky slev i v průběhu roku. 
Aktuální informace najdete na webu anebo se 
informujte přímo na jednotlivých provozovnách. 

www.oeav.cz/slevy

Paušální slevy pro členy OEAV.CZ 
Se členskou kartou Alpenverein, OEAV.CZ na r. 2018 
můžete opakovaně využít následující výhody:  

 →  Outdoorová půjčovna: sleva 10 % na půjčov-
né, 50 % sleva na vratnou kauci v provozovně 
Brno, Údolní 57.

 →  Singing Rock: sleva 15 % na nákup ve firemní 
prodejně Poniklá z nezlevněných cen.

 →  Alpsport: sleva 12 % na nákup ve všech  
prodejnách z nezlevněných cen. 

 →  Ortlieb: sleva 10 % na nákup v prodejně  
Uherský Brod, Nivnická 422

 →  Freytag & Berndt: sleva 10 % na nákup map  
v prodejně Brno, Kobližná 57/20. 

 →  HOROr SPORT:  sleva 7 % na nákup v prodejně 
Opava, Dolní náměstí 25.

 →  Österreich Institut Brno:   
sleva 5 % na jazykové kurzy.

Další slevy v Rakousku 
Více než 70 penzionů a hotelů poskytuje slevy 
členům sekce Alpenverein-Edelweiss:  
www.alpenverein-edelweis.at   
Na centrálním webu www.alpenverein.at najdete 
mnoho dalších výhod a slev poskytovaných všem 
členům bez rozdílu příslušnosti k sekcím.

Seznam partnerů průběžně rozšiřujeme. 
Také vaše firma muže být jeho součástí!



Alpsport
Sleva 20 % na jednorázový nákup v prodejnách i na e-shopu.
Slevu nelze sčítat s dalšími slevami a nevztahuje se na již 
zlevněné zboží a nákup elektroniky.

Brno, Josefská 3, brno@alpsport.cz 
Praha 1, Na Florenci 35, praha@alpsport.cz 
Praha 2, Vinohradská 38, praha2@alpsport.cz 
Ostrava, Tyršova 25, ostrava@alpsport.cz

www.alpsport.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

104 – 

MOJEKOLO
Sleva 10 % na nákup zboží dle vlastního výběru,  
20% na servis kola.

Sleva se vztahuje na nákup zboží dle vlastního výběru nebo  
na servis jízdního kola. Lze uplatnit na prodejnách Mojekolo.cz.  
Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami. Kupon lze uplatnit 
pouze jednou. Mojekolo.cz je specializovaný cyklistický e-shop  
s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě a Kobeřících u Opavy.

www.mojekolo.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Sambarsport
Sleva 10 % v prodejně SAMBARSPORT i na e-shopu.  
Slevy poskytované společností SAMBAR s.r.o. můžete využít ve 
třech typech (vždy však jen jednu z možností). Buď nás navštivte 
v kamenné prodejně v Kladně Kročehlavech a využijte ji na nákup 
zboží nebo objednejte vybraný produkt v našem e-shopu či si 
přijďte zalézt na vysoké či nízké lanové překážky do SAMBAR 
lanového parku v Kladně na Sletišti.

www.sambarsport.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
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Ortlieb
Sleva 10 % na opakovaný nákup vybavení na webu www.azub.cz 
Ortlieb je německá značka, která se specializuje na vývoj  
a výrobu voděodolného a vodotěsného vybavení pro aktivní pohyb 
v přírodě. A to nejen na kole, ale i pěšky, na motorce, na koních či 
jakkoliv jinak. Ortlieb je znám především kvůli své špičkové kvalitě 
a odolnosti, které dosahuje díky výrobě v Německu, a kterou 
potvrzuje 5-ti letou zárukou na všechny své výrobky. Mezi ně patří 
nejen brašny na kolo, ale i batohy, lodní vaky, cestovní tašky stejně 
jako celá řada obalů na malou či velkou fototechniku.  
www.azub.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Voda Hory
Sleva 10 % na jednorázový nákup vybavení v kamenném 
obchodě i na e-shopu, sleva 20 % na půjčovné vybavení.

Slevu nelze sčítat s dalšími slevami a nevztahuje se na již 
zlevněné zboží. Platí pro nákup v prodejně Vodahory.cz,  
Velký Skalník 1465, Vsetín, 75501. 
Členové Alpenvereinu mohou dále uplatňovat paušální  
10 % slevu na nákup v e-shopu.

www.vodahory.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

7%
SLEVA

30%
SLEVA

20%
SLEVA

25%
SLEVA

 

zdarma



SUN sport CZ
Sleva 7 % na jednorázový nákup v prodejně nebo e-shopu.

Sleva se počítá z nižší e-shopové ceny.

Sun sport, Kšírova 32, Brno Komárov 

www.sunsport.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 

SUN sport SK
Sleva 30 % na půjčovné a servis vodáckého vybavení.

Slevu můžete uplatnit jednorázově na půjčovnu nebo servis  
lodí a všeho vodáckého vybavení na prodejně v Bratislavě. 

www.sunsport.sk

Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Svět hor
Sleva 20 % na jednorázový nákup v prodejně Svět hor, 
Čajkovského 2, Jihlava. Nelze sčítat s dalšími slevami. U již 
zlevněného zboží se sleva počítá z původní nesnížené ceny. 
Nutno předložit vyplněný kupón, AV kartu 2018 s členským 
číslem 104-xxxx. Platnost 1.1.–31.12.2018 
Paušální sleva 5% v e-shopu www.svethor.cz 
Slevu je možné uplatnit opakovaně i na zlevněné zboží. Do 
poznámky uveďte vaše členské číslo, slevu odečteme.

www.svethor.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Outdoorová půjčovna
Jednorázová sleva 25 % z půjčovného na vybavení pro 1 osobu.

V naší outdoorové půjčovně vás kompletně vybavíme na 
zajištené cesty (via ferraty), ledovec, zimní túru se sněžnicemi  
a lavinovou výbavou, na výlet s dětmi či dovolenou v kempu.

Členové Alpenvereinu mohou dále uplatňovat paušální  
10 % slevu na půjčovné a 50 % na vratnou kauci.

www.oeav.cz/pujcovna

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

KTMelektrokola.cz
Sleva 5% na elektrokolo KTM, sleva 10% na kolo KTM, sleva 
20% na cyklodoplňky, sleva 30% na zapůjčení elektrokola KTM, 
sleva 30% na servis kola. Sleva na elekrokolo a kolo se vztahuje 
vždy na 1 ks, na doplňky na 1 nákup, na zapůjčení elektrokola na  
1 výpůjčku. Slevy se nevztahují na již zlevněné zboží.
Jsme největší prodejci značkových rakouských kol a elektrokol 
KTM v ČR. Provozujeme také půjčovnu kvalitních elektrokol KTM.

www.2mcyklosport.cz / www.ktmelektrokola.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 

15%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA

13%
SLEVA

20%
SLEVA AŽ



KILPI lyžařská a snb škola 
Ramzová v Jeseníkách
Sleva 15 % 

www.kilpiski.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Penzion Fryšava
Sleva 10 % na ubytování se snídaní + 10 % sleva na pobyt v sauně. 
Penzion Fryšava poskytuje celoroční ubytování pro turisty, rodiny 
s dětmi, ale i pro obchodní cestující nebo firemní a soukromé 
akce. Umístění na okraji vesničky Fryšava pod Žákovou horou 
v srdci Českomoravské vrchoviny je zárukou klidu a pohody. 
Součástí penzionu je i privátní relaxacní zóna se saunou, 
půjčovna elektrokol a sněžnic. Restaurace Penzionu Fryšava 
nabízí celodenní širokou nabídku krajových specialit a vybraných 
moravských vín.  
www.penzionfrysava.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Areál Skiland Ostružná
Sleva 10 % na ubytování. Horský hotel Skiland ležící  
v nadmořské výšce 700 m n. m. v malebné vesnici Ostružná 
obklopen krásnou přírodou Jeseníku poskytuje ideální místo 
pro turistické výšlapy, cyklistické výjezdy i lyžování jak pro 
jednotlivce, páry a party přátel, tak i pro rodiny s dětmi. V areálu 
najdete příjemné ubytování v různých kategoriích, restauraci, 
tenisové kurty, bowling a další. Samozrejmostí je dobrá 
dostupnost autem, vlakem i busem a bezplatná WIFI v objektu. 
www.skiland.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
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Statek Samsara
Sleva 13 % na ubytování a wellness. 
SAMSARA je sanskrtský výraz pro kruh života, je synonymem 
neustálého putování a znovuzrození. Statek Samsara jsme 
otevřeli právě proto, aby znovuzrození poskytoval - duševní  
i fyzické. Jsme vyznavači zdravého životního stylu a aktivního 
odpočinku a obě tyto hodnoty chceme zprostředkovat i vám. 
Proto u nás naleznete ubytování v krásných pokojích, zdravou 
kuchyni na špičkové úrovni a blahodárné wellness služby.

www.statek-samsara.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

VODÁK sport
10 % sleva nákup bežek, holí, vázání, vosku, oblečení 
a dalšího vybavení na běžky

20 % sleva na půjčovnu běžek, koloběžek a lodí a vybavení na ně

10 % sleva na opravy a profesionální servis a přípravu běžek 
a opravy lodí a dalších nafukovacích výrobků

5 % na nákup kolobežek a vodáckého vybavení

www.vodak-sport.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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10%
SLEVA

20%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA



10%
SLEVA

50 Kč
SLEVA

25%
SLEVA

Maringotka 
na pastvině

Jump Tandem
Sleva 10 % na nákup tandemového seskoku. 
Sleva 10 % se vztahuje na nákup tandemového seskoku bez 
foto/video dokumentace a nelze ji kombinovat s dalšími slevami. 
Kupon lze uplatnit pouze pro nákup jednoho tandemového 
seskoku na letišti v Prostějove. Zakoupený zážitek má platnost 
365 dní (výjma měsíců, kdy je sezóna vzhledem k počasí 
pozastavena - více na webu). JUMP-TANDEM s.r.o. je jedničkou  
na českém parašutistickém nebi.

www.jump-tandem.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Bumerangy.cz
Sleva 10 % na jednorázový nákup v e-shopu. 
Zážitky te nečekají jen na horách. Ovládni vzdušný prostor třeba 
ve tvém parku! Proč říct bumerangu ano? Házet jde všude  
– s bumerangem mužeš řádit doma, venku, ve vaně i ve vlaku. 
Solitér i parták – zabaví tě, když jsi sám, nebo strhne k akci 
všechny okolo. Zdravé napětí – vrátí se? Nevrátí se? Bumerang 
tě nikdy nepřestane překvapovat. Jednoduše chytlavý – jak ho 
jednou chytíš, budeš ho chtít chytat pořád.

www.bumerangy.cz/av

Jméno

Členské číslo Alpenverein

104 – 
Platí pouze s členskou kartou Alpenverein / OEAV.CZ do 31. 12. 2018

Lanová centra PROUD
Sleva 20 % na veškeré programy pro veřejnost v lanových 
centrech PROUD Praha, Brno, Zadov a Olomouc.

Nelze kombinovat s jinými slevami.

www.lanovecentrum.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Sambar lanový park Kladno
Sleva 10 % na vstupné. 
SAMBAR lanový park Kladno nabízí programy na nízkých  
i vysokých lanových překážkách. Vysoká lanová dráha ve výšce 
5–8 m je vhodná spíše pro dospělé či starší děti. Pro děti od 
3 let je určena dětská lanová dráha. Týmové lanové překážky 
mohou využít skupiny či firmy pro teambuilding.

www.lanackladno.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Klajda
Sleva 10 % na seznamovací nebo rodinný kurz lezení na umělé 
stěně Klajda, Duro anebo Olympia. Lezecká stěna Klajda se svou 
lezeckou plochou bez mála 1000 m2 a výškou 13 m právem řadí  
k největším lezeckým centrům v ČR. Na kolmých a převislých 
profilech s 55 lezeckými liniemi najdete kolem 150-ti cest 
obtížností od 3 do 8a Fr. Stěna je osazena chyty různých výrobců 
(HRT, AIX, CORE, Anatomic, TR-Walls, Makak, Lapis).

www.klajda.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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500 Kč
SLEVA

1000 Kč
SLEVA



CK V-tour
Sleva 500 Kč na zájezd v roce 2018 pro jednu osobu.  
Láska k horám a k pohybu nás spojuje se všemi lidmi podobné 
krevní skupiny. Od víkendovek „za humna“ až po expedice 
do Nepálu či jiných vzdálených končin světa. Především ve 
Švýcarsku a Rakousku se cítíme jako doma. Vydejte se letos  
s námi i vy! Slevu nelze sčítat s dalšími slevami ani uplatnit na 
již uzavřené smlouvy. Do přihlášky uveďte vaše členské číslo 
Alpenvereinu.

www.v-tour.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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CK V-tour
Sleva 1 000 Kč na EXPEDICE v roce 2018 pro jednu osobu. 
Vydejte se s námi za tepajícími bazary Asie či Jižní Ameriky, za 
atmosférou horských vesnic v hlubokých údolích, ochutnejte 
jedinečnou exotickou kuchyni a podnikněte vzrušující výstupy 
po celé planetě. Slevu nelze sčítat s dalšími slevami, uplatnit  
na již uzavřené smlouvy a lze ji uplatnit na expediční zájezdy  
v hodnotě min. 20 000 Kč pořádané CK V-tour. Do přihlášky 
uveďte vaše členské číslo Alpenvereinu.

www.v-tour.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Duro – Polygon
Sleva 10 % na kurz výškových prací Třída I. – střechy  
a konstrukce. Lezecká stěna Duro je svou lezeckou plochou 
1600 m2 a výškou až 23,5 m nejvyšší vnitřní lezeckou stěnou 
v ČR. Na kolmých, položených ale i převislých profilech se 45 
lezeckými liniemi najdete kolem 150 cest v obtížnosti od 3 do 
8a Fr. Nechybí zde ani profil ve stropu a boulderovka. V zázemí 
najdete obchod s vybavením pro lezení i pro výškové pracovníky. 
V hale je umísten výukový polygon pro práci ve výškách. 

www.klajda.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Jesenická 24 hodinovka
11. ročník závodu opět představuje výzvu pro desítky 
amatérských běžkařů a vytrvalců. Účastníky čekají hluboké 
zážitky z mrazivého úsvitu, težkého odpoledního sněhu, 
stanování v závějích, ale také euforie při osamělém svištění 
skluznic pod hvězdnou oblohou a především pak ohromná 
radost v cíli z překonání sebe sama. I když platí heslo „Není 
důležité zvítězit, ale vydržet do konce“, stejně tak je dokázáno, 
že „Kdo spí, nezvítězí!“

www.jesenicka24.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Maringotka na pastvině
Sleva 25% na zážitkový pobyt. Maringotka na pastvině leží 
uprostřed nádherné přírody v srdci Bílých Karpat. Pro ty co 
hledají klid, nebo chtějí na chvilku utéct a schovat se.... být se 
svými blízkými, milými, se svými dětmi, nebo jen sami se sebou. 
Není zde elektřina, není zde pitná voda, není zde sprcha, signál 
velmi omezeně. Je tu dřevěná krytá terasa s posezením, základní 
potřeby pro přežití, kadibudka s výhledy, klid, ovce, kytky, 
brouci... vzduch... obloha.. hvězdy a úžasné výhledy... :) 

www.maringotkanapastvine.com

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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50%
SLEVA

zdarma

20%
SLEVA

50€
SLEVA

15%
SLEVA



Český alpský klub
Sleva 50 % ze vstupného na besedu nebo prednášku.

Lze uplatnit na všech vzdělávacích akcích anebo cestovatelských 
besedách organizovaných v prostorách Českého alpského klubu 
na Údolní 57, Brno.

www.alpklub.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Restaurace Klub cestovatelů
K večeři zdarma „dezert dle vlastního výběru“ nebo „arabská 
káva s kardamonem.“

Slevu lze uplatnit v orientálních restauracích Klub cestovatelů  
v Praze a v Brně.

www.klubcestovatelu.cz

Jméno
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Sklep v Šatově
20% sleva na ubytování pro členy

Nabízeme ubytování ve čtyřech  podkrovních pokojích vinného 
sklepa situovaného v památkové vesnické zoně městyse Šatova 
s nedalekým Národním parkem Podyjí . Ideální zastavení na 
vaší cestě za lyžařskými zážitky v Alpách s večerní ochutnávkou 
našich vín. Marek Formánek, Sklepní 49, 671 22 Šatov 
fofrmarek@gmail.com, mobil. +420  606 690 672

www.sklepvsatove.cz

Jméno
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CK Outdoor Tour
Zľava 50 € na expedície 2018.
Zľava sa uplatňuje z aktuálnej ceny zájazdu. Zľavy sa nesčítavajú. 
Zľavu si môžete uplatniť pri objednávke cez web stránku 
www.outdoortour.sk, do poznámky uveďte Vaše členské číslo 
Alpenverein.

www.outdoortour.sk

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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Skicentrum Brno
Sleva 15 % na servis a půjčovné lyží a snowboardu.

Sleva 5 % na nákup vybavení.

www.skicentrum-brno.cz

Jméno

Členské číslo Alpenverein
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JSME SPECIALISTÉ NA SKIALP A VYBAVENÍ PRO HORSKÉ SPORTY.
KOMPLETNÍ INFORMACE NAJDETE NA WWW.ALPSPORT.CZ

NEBO NA PRODEJNÁCH V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ

BEZPLATNÉ KURZY SKITOURINGU 

PRO ZAČÁTEČNÍKY NA ŠPIČKOVÉM VYBAVENÍ

KURZY A JEJICH TERMÍNY NAJDETE NA

BLOG.ALPSPORT.CZ/EVENTY

20% SLEVY NA SKIALPOVÉ SETY
GARANCE 100% SERVISU A DALŠÍ

HORSKÁ SLUŽBA
POUŽÍVÁ VYBAVENÍ
SCARPA®

MOVEMENT®
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Velká místa 
lyžařské svobody 
aneb freeride ve 
Švýcarsku
Švýcarsko je ideální cíl vyznavačů vyso-
kohorského lyžování a horských sportů 
vůbec. Na jeho území se totiž koncentrují 
hory tak jako nikde jinde. 48 tamních 
vrcholů překonává kótu 4 000 metrů, což 
je z alpských zemí s přehledem nejvíc. 
I to je samozřejmě důkaz, že ve švýcar-
ských horách najdete obrovské plochy 
pro lyžování v prašanu. 

A hned několik míst se mezi freeridery stalo do-
slova kultovními. Verbier, kde se jezdí nejslavnější 
freeridový závod světa, Engelberg, který na svůj 
prašan přitáhl početnou švédskou komunitu, Svatý 
Mořic se svým slavným závodem Engadinsnow, 
Zermatt, Andermatt, Davos…. Každý, kdo tíhne  
k prašanu, ale tuší, že velká a profláknutá lyžařská 
centra trpí počtem tohoto typu hostů – prašan 
oproti sjezdovce nejde denně recyklovat – a hledá 
nenápadné a tajné kouty, kde čerstvý sníh rozjíždí 
minimum lyžařů. I takové vám v článku představíme.

Pozor na led
Mezi nižšími Alpami, řekněme třeba kantonem 
Graubünden, a mezi nejvyšším alpským masivem 

ve Wallisu je jeden zásadní rozdíl. Nejvyšší horský 
hřeben mezi Mont Blankem a Monte Rosou je 
silně zaledněn, takže je ještě o kus nebezpečnější 
a náročnější na znalosti, výbavu, zkušenosti. Ve 
Wallisu, pokud se pohybujete na jeho nejvyšším 
hřebenu, poznáte skutečný vysokohorský svět  
s veškerou svou opojností, který ale oplácí kartou 
vysokého rizika. Ledovce samozřejmě zasahují  
i ostatní horstva, nikdy ale v takové míře. An-
dermatt, Engelberg i Svatý Mořic jsou částečně 
zaledněny, ale nikoli tak masivně jako nejvyšší se-
verní svahy hřebene mezi Chamonix a Zermattem. 
Každopádně myslete na to, že každý výjezd na 
ledovec vyžaduje z hlediska lyžaře speciální 
opatření. 

Co hlavně potřebujeme k pořádnému freeridu? 
Pěkný a dostupný kopec a dobré sněhové pod-
mínky (a počasí). A to lze ve Švýcarsku najít skoro 
všude. Velmi pomůže specializovaný průvodce, ať 
jste, kde jste. Většinou zná každý tajný a jistě ne-
pokreslený kout – a přeci právě o nich freeride je. 

Před nedávnem vydala agentura Switzerland Tou-
rism žebříček nejlepších středisek pro freeride. 
Ačkoli není zdaleka všespásný, je to pěkné vodítko 
po našem výletě po nej resortech volného lyžová-
ní ve Švýcarsku. 

Nej freeridová střediska 
Švýcarska 

 → 1   4 údolí
 → 2  Engelberg
 → 3  Andermatt
 → 4  Zermatt
 → 5  Davos Klosters

Zdroj: Switzerland Tourism

 → 6  Laax
 → 7  Engadin Sv. Mořic
 → 8  Val d’Anniviers
 → 9  Samnaun
 → 10  Arosa Lenzerheide
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Čtyři údolí Rating SNOW: ***

Čtyři údolí jsou na terény bohaté, ale přelidněné. 
Návštěva Verbier nese spíše společenské přednosti 
než lyžařské zážitky – stačí pár hodin po sněžení  
a prašan v dosahu lanovek nenajdete. 

Engelberg Rating SNOW: ****

Engelberg nabízí krásné sjezdy, ale pro našince jich 
není mnoho – oba jsou totiž na sice obřích, ale jen 
dvou kopcích – a chce to oblast malinko poznat  
a prostudovat. Nebo lépe poznávat ji s průvodcem. 
V Engelbergu jste v jedné ze sněhově nejjistějších 
oblastí Alp, sezóna tam trvá 7 měsíců, i v dobách, 
kdy ve 40 minut vzdáleném Lucernu již pevně 
vládne teplé jaro.

Andermat Rating SNOW: ****

V Andermattu se freerideři většinou koncentrují 
kolem nejvyšší mety Gemsstocku, jsou tam krásné 
strmé stěny, ale poptávka je často větší než nabídka. 
Až pokud vyrazíte dozadu za hory, objevíte ohromné 
prašanové plochy a dlouhatánské sjezdy z vrcholu až 
do údolí. Nové dimenze dodá celé oblasti propojení 
s Oberalppassem a Sedrunem, i tam je terénů pro 
volné lyžování opravdu hodně. Vláčkem se můžete 
vydat i o středisko dále do Graubündenu, Disentisu.

Zermatt Rating SNOW: *****

Zermatt je fenomenální a prostorově skoro neko-
nečný. I když odečteme ledovce, mělo by se tam najít 
dost místa i proto, že není mezi freeridery tak „pro-
fláklý“. A hlavně – dominantní Matterhorn, který vás 
sleduje, ať jedete kdekoli, je jen jeden na celém světě.

www.oeav.czmagazín

Davos Rating SNOW: *****

Davos je neobyčejně rozsáhlý s možnostmi alter-
nativních sjezdů přírodou skoro z každého tamního 
areálu. Nabízí dokonce čistě freeridový areál Pis-
cha, který je do velké míry bezpečný a vhodný i pro 
začínající. Ale i všude jinde najdete unikátní lajny  
a divoké sjezdy do bočních údolí, kde většinou čeká 
hospůdka, do které posléze přijede autobus… 

Laax Rating SNOW: **

Laax si buduje image free resortu, nicméně cílí 
hlavně na freestylisty a snowparky, což je něco 
jiného než volné terény pro freeride. I vzhledem  
k tomu, že většina lyžařské plochy nemá dostateč-
ný spád, sami bychom jej do výběru nezvolili. 

Svatý Mořic Rating SNOW: *****

Engadin Svatý Mořic naopak nabízí neskutečně pest-
rou nabídku volných sjezdů, Svatý Mořic a okolí patří 
podle nás mezi nejlepší švýcarskou pětku. Mnoho 
areálů, unikátní výhledy, skvělé sjezdy…

Val d’Anniviers Rating SNOW: ***

Val d’Anniviers je mezi freeridery pojem, což způso-
buje vysokou poptávku. Výhody vysoko položeného 
Zinalu se projeví hlavně tehdy, když v nižších oblas-
tech není kvalitní sníh. Freeridová aréna v Zinalu je 
sice obří, ale ne až tak moc pestrá a typicky wallis-
ky jednostranná – samé volné pláně a kamení. 

Alpenverein – OEAV.CZ
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Samnaun Rating SNOW: ***

Samnaun je pěkné, ale hodně propletené sjez-
dovkami a lyžařskou infrastrukturou, která trochu 
krade původní horský ráz.

Arosa - Lenzerheide
Arosa – Lenzerheide je naším tajným tipem – 
ohromný a širokospektrální prostor okupuje 
obvykle dost málo lyžařů, takže sníh vydrží 
dlouho použitelný. Nabízí i krásné alternativní 
sjezdy do údolí a ski safari, obzvlášť po spojení 
s Arosou. Trojkombinace Davos – Arosa – 
Lenzerheide je skisafari, které by neměl žádný 
milovník divokých zimních hor minout. 

Božský klid ve volném terénu
Parpaner Rothorn a Arosa Weisshorn patří  
k nejznámějším freeridovým horám v regionu. 
Díky propojení Arosy a Lenzerheide lanovkou si 
tu jde zajet na skisafari, okružní túru mezi třemi 
středisky skrz skryté paseky a panenské sněhové 
pláně. Vedle Arosy a Lenzerheide navštívíte málo 
známé rodinné středisko Tschiertschen.
  

Další freeride tipy  
Švýcarska: 
Lötschental: 1 700 výškových 
metrů prašanu
Lötschental leží tak trochu stranou zájmu. Což je 
ovšem ta hlavní výhoda! Zapadlé údolí ve Wallisu 
má totiž speciálně freeriderům hodně co nabídnout. 
Lötschental leží na slunném hřebeni Walliských 
Alp, zároveň je to sněhově jisté místo a hory jsou tu 
vysoké – tři důležité faktory pro milovníky prašanu. 

Čeká tam jen málo lyžařské konkurence a hlavně  
1 700 výškových metrů freeridového převýšení. 

Airolo, Ticino
Lyžovat v Ticinu, italsky mluvícím kantonu se 
středomořskou atmosférou, je obzvlášť speci-
ální zážitek. Pokud proudí fronty od jihu, nejvíc 
nasněží právě tam. Airolo je středisko hned na 
jižním konci Gotthardského silničního tunelu a po 
mohutném sněžení tam čeká prašanový ráj se zá-
bavným terénem a otevřenými svahy. A za rohem 
je Val Bedretto, eldorádo skitouringu.

L’Eteygeon, Veysonnaz, Wallis
Zajímavý a odlehlý freeridový výlet lze podniknout 
z Greppon Blanku do údolí Val d’Hérémence. 
Vysoko nad údolím Val des Dix, ve výšce 2 650 m 
n. m., začíná kousek od lanovky Greppon Blanc 
značený sjezd, odkud není cesty zpět. Kdo jej 
začne, musí ho už dokončit. Nejsou tu žádné 
lanovky, jen ryzí příroda. Civilizace je až dole  
v údolí v 1 350 m n. m. Tam čeká i autobus, kte-
rý freeridery doveze zpět k sedačce u Thyon Les 
Masses. Jezdí v každou celou hodinu od 11 do 
15 hodin včetně, cena 5 CHF. Délka sjezdu je  
4 kilometry, výškový rozdíl 1 300 metrů a zmí-
něná odlehlost činí z L’Eteygeon něco výjimeč-
ného i pro velmi zkušené freeridery.

Freeride pro začátečníky  
i experty
Verbier nabízí hned několik prašanových tratí 
zvaných Freetracks – jsou značené a zabezpečené, 
ale neupravené, tedy ideální pro začínající free-
ridery. Své tu ale najdou i ti nejnáročnější: pod 
okolní 4tisícovky se můžete vydat i helikoptérou. 
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Freeriderova velká pětka 
Právě v Engelbergu si můžete „ulovit“ Velkou 
pětku: 10 000 výškových metrů, 5 různých variant 
sjezdu. Den pak můžete zakončit třeba ve vinném 
sklepě freeridového pionýra Genyho Hesse při 
sklence švýcarského vína.  

Disentis
K nejúžasnějším sjezdům v Disentisu se přibližuje 
horskou železnicí, pak se lanovkou vyjede, jak 
nejvýš to jde, a po krátkých výšlapech se tu nabízí 
velkolepé sjezdy v oblastech Val Segnas a Val 
d’Acletta. Na výběr trasy jsou specialisté horští 
vůdci z Alpventury – freeridery zavedou bezpečně 
na mírné prašanové svahy, expertní jezdce pak 
třeba do strmých žlebů. 

www.oeav.cz

SWISSmag 
o Švýcarsku slovem i obrazem
Časopis SWISSmag se věnuje fenoménu Švýcarska 
a všem zajímavostem s ním spojeným. Pravidelně 
velkou část zabírají cestovatelské tipy do přírod-
ních koutů této alpské země, ať zimní, nebo letní. 
Vychází 2x ročně v březnu (letní vydání)  
a září (zima). 

Jungfrau nejen pro horolezce
Oblast Jungfrau je legendárním místem. Vždyť to 
bylo právě tam, kde se jel před 80 lety první free-
ridový závod, jež má dnes pokračování ve slavném 
Inferno Rennen. 

Po pár desítkách let se tam zase na lyžích honil se 
svými pronásledovateli James Bond.  
Tehdy se ještě dal uskutečnit i ledovcový sjezd ze 
stanice Jungfraujoch, nejvýše položené železniční 
stanice Evropy ve 3 454 m. Dnes už je na to ledo-
vec příliš rozbitý, přesto si v okolí Kleine Scheide-
ggu najdete úchvatné terény – co třeba pojezdit 
těsně pod bájnou severní stěnou Eigeru?

Text a foto: Redakce časopisu SNOW

SNOW 
časopis pro sjezdové lyžování
SNOW je určen všem vyznavačům sjezdového 
lyžování, ale i skitouringu, freeridu a třeba  
i cestování s lyžemi do exotických krajů. Vedle 
čtení přináší i jeden unikátní bonus: vytrhávací 
kupóny na „skipasy zdarma“, v sezóně 2016/17 
jich bylo více než 30! 
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Práce s lavinovým 
vyhledávačem
V zimních horách musíte s potenciálním 
rizikem lavin počítat, ať jste freerider, 
turista, horolezec nebo skialpinista.

Zvláště slunečné počasí po vydatném sněžení  
a popřípadě silném větru je nejpravděpodobněj-
ší dobou pádu lavin. Zkušenější sledují průběh 
sněžení, sílu a směry větru, teplotu v dané ob-
lasti. Vědí, že návětrná strana je bezpečnější než 
závětrná, jižní svahy zpevní v průběhu několika 
dnů střídání denních kladných a nočních zápor-
ných teplot... Tato obsáhlá problematika není 
předmětem tohoto článku – zájemce odkazujeme 
na lavinové kurzy.

Ve zkratce si připomeneme průběh hledání  
v lavině s přístrojem ARVA NEO, který nejčastěji 
půjčujeme v naší Outdorové půjčovně (viz str. 63).

Lavinový vyhledávač připevníme na tělo pomocí 
popruhů s přezkou. Přístroj musí být ukryt pod 
alespoň jednou vrstvou oblečení, aby nedošlo  
k utržení přístroje během „putování“ lavinou. 
Konstrukce přezky obvykle zajišťuje i automatické 
zapnutí přístroje do módu VYSÍLÁNÍ. Možné zdroje 
elektromagnetických vln: mobily, vysílačky umístí-
me min. 25 cm daleko od vyhledávače. 
Na obrázku je přístroj ARVA NEO. Před odchodem 
na túru si navzájem zkontrolujeme činnost pří-

strojů – tzv. GROUP CHECK

Po pádu laviny (pokud jsme 
zůstali na povrchu) vytáhne-
me přístroj ven (stále zůstává 
připevněn na popruzích!) a 
přepneme do módu HLEDÁNÍ

Jednotlivec prochází celou šířku laviniště  
dle obrázku. 
Skupina si rozdělí si celou šířku laviniště  
dle obrázku.  
Údaj 60 m platí pro přístroj ARVA NEO.  
U jiných přístrojů to může být jen 40 m)

Přístroj držíme vodorovně a pomalu pohybujeme 
zleva-doprava - dle obrázku.

Ve strmém terénu držíme vyhledávač rovnoběžně 
s povrchem sněhu.

Pokud přístroj ještě nezachytil signál, na displeji 
vidíme piktogram viz obrázek vlevo. Po zachycení 
signálu zasypaného na displeji vidíme směr  
a vzdálenost viz obrázek vpravo.k zasypanému.
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Ve vzdálenosti menší než 3 metry začíná finální 
dohledání. Přístroj držíme těsně u povrchu sněhu, 
neotáčíme s ním a „křižováním“ hledáme nejnižší 
číslo = přibližná hloubka zasypaného. 
V tomto případě je číslo 0,8 nejnižší – zde začíná-
me sondovat.

Sondujeme – sondu vpichujeme do sněhu kolmo 
k povrchu. Postupujeme ve tvaru Archimedovy 
spirály. V případě nálezu sondu ponecháme v kon-
taktu se zasypaným. Sonda má obvykle stupnici 
v cm. Pomocí lopaty postupujeme k zasypanému.  
Pokud prostor dovolí, kopeme rychle, v blízkosti 
těla (méně než 1 m) postupujeme velmi opatrně.

Ve strmém svahu a ve více lidech kopeme dle 
obrázku. Moderní přístroje umí postupně vyhledat 
i více zasypaných.

www.oeav.cz

www.skialpshop.cz

Další informace:

Arva NEO
spolehlivý tříanté-
nový lavinový  
vyhledávač
Vítěz ISPO Aword 2013,  
maximální dosah a spolehli-
vost, maximálně snadná obsluha

Čistě digitální tříanténový jednoduchý přístroj 
se stabilním vedením k zasypanému, dosah 60 m 
= radius 30 m garantovaný pro každou polohu 
zasypaného.

Lopata Arva AXE
Trojdílná Alu lopata s oválnou rukojetí a ergono-
mickým madlem. 
Velikost lopaty: 24 x 24 cm, rukojeť: délka 45, 60 
cm, celková délka: 87 cm, hmotnost: 680 g

Lavinová 
sonda 
Arva ALP 
2.40
Sonda s novým ergonomickým systémem aretace 
- ALP System. Po vytažení posledního dílu se 
sonda automaticky zaaretuje, odaretování lze 
snadno provést i v tlustých rukavicích. Délka je 
značená na konci každého prutu. Celková délka: 
240 cm, 6 segmentů po 40 cm, průměr: 11,00 mm, 
hmotnost: 210 g

Text, foto a ilustrace: SkiAlpShop

OEAV.CZ doporučuje a nabízí  
v půjčovně (str. 63)
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Užijte si nejlepší 
zimní spánek
Text a foto: Jakub Cejpek

Jak fungují Winterraumy  
a proč v nich strávit noc
Představte si idylický výlet zimními 
horami. Prošlapáváte hluboké závě-
je a sníh křupe pod sněžnicemi nebo 
skialpovými lyžemi. Užíváte si proslu-
něnou oblohu, daleké výhledy a dobrou 
společnost. Obraz je naprosto dokona-
lý, ale velmi pomíjivý, protože zimní dny 
jsou krátké a noci chladné. Není ale 
důvod k zoufání. Naštěstí existuje způ-
sob, jak si zimní radovánky vychutnat 
po mnoho dní v kuse a přitom neutrá-
cet za hotely v alpských resortech ani 
neklepat kosu ve sněhovém záhrabu.

Od sklepa po Taj Mahal
Winterraumy jsou prostory alpských chat, které 
jsou k dispozici v době, kdy je chata bez stálé 
obsluhy. V češtině se můžete setkat s překladem 
"zimní místnost", ale v praxi se téměř výhradně 
používá původní německý termín.  

Winterraum typicky sestává z jedné nebo dvou 
místností nabízejících prostor pro stolování  
a nocleh. V některých případech se dokonce 
jedná o samostatná stavení mimo hlavní chatu. 
Ve většině z nich najdete i kamna, která komfort 
pobytu posouvají do naprosto jiné dimenze.

S klíčem nebo bez?
Asi jste již pochopili, že Winterraum není žádná 
unifikovaná jednotka a každý je originál. U ně-
kterých chat najdete jen malé zádveří pro nouzo-
vé přenocování dvou zbloudilých, jinde celou 
luxusní chatku nabízející kuchyň s nádobím pro 
tříchodovou večeři a zásobami piva pro bujarou 
oslavu (za adekvátní příspěvek do kasičky). 

Také provozní doba chat se zcela různí a je do 
velké míry závislá na jejich lokalitě. Chataři často 
zavírají v druhé půli října a otevírají až v pozdním 
jaru. Zcela jiný harmonogram mají chaty v mís-
tech, která jsou oblíbená mezi skialpinisty. Takové 
otevírají i během jarní sezóny a někdy i třeba 
během Vánoc a nabízí kompletní služby. 

Jako by to už tak nebylo dost komplikované, jsou 
jisté Winterraumy ještě navíc uzamčené univer-
zálním klíčem (Alpenverein klíč, AV-Schlüssel). 
Ten si naštěstí může kterýkoliv člen Alpenve-
reinu oproti vratné kauci zdarma zapůjčit, stačí 
kontaktovat svého zástupce Alpenvereinu v ČR a 
domluvit se na dostupnosti.
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Nejdřív na web,  
potom do hor
V provozu, nebo mimo provoz? Uzamčený, nebo 
volně přístupný? S kamny, nebo bez kamen? Pro 
dva, nebo pro dvacet?  Otázek je mnoho, ale jsou 
tu i odpovědi. Ty najdete na webových stránkách 
dané chaty nebo pěkně na jednom místě na  
www.alpenverein.at/huetten kde můžete  
i vyhledávat v rámci interaktivní mapy. Na kartě 
dané chaty pak zjistíte i přístupové cesty, mož-
nosti výletů po okolí a čas pochodu k sousedním 
chatám. Jen si dejte pozor, že se jedná vždy  
o letní časy, které se v hlubokém sněhu snadno 
mohou zmnohonásobit!

Kdo je vybaven,  
není překvapen
I při nejlepší přípravě se ale může stát, že se 
situace na místě výrazně liší. Kamna nemusí jít 
roztopit, zásoby dřeva mohou být spotřebovány 
a postele mohou být zabrány dříve příchozími, 
kteří si navíc už rozebrali všechny deky, které 
jsou k dispozici. Zvláště u Winterraumů, které 
neznáte, nebo které patří mezi oblíbené, vždy 
raději přibalte teplý spacák, vařič (s dostatkem 
paliva nejen na vaření jídla, ale i na rozpouštění 
sněhu) a další potřebné vybavení do zimních hor. 
A samozřejmě se vyplatí si pospíšit, protože díky 
absenci rezervace platí „kdo dřív přijde... ten má 
lepší místo na spaní".

Férové chování nutností
Všechen tento zmiňovaný komfort vyžaduje jistá 
pravidla a esenciální disciplínu. V zásadě se jedná  
o základní slušné chování. Ukliďte po sobě (a pří-
padně i po předchozích bordelářích) a odneste  
s sebou všechny odpadky, abyste Winterraum zane-
chali ve stavu, v jakém byste ho sami rádi otevřeli. 
Zacházejte opatrně s otevřeným ohněm  

a šetřete dřevem. Před odchodem zavřete okenice, 
bezpečně uhaste oheň a zamkněte dveře AV klíčem, 
pokud tomu tak bylo i při vašem příchodu. Zapište 
do knihy návštěv váš pobyt, cíl vaší další túry  
a vhoďte do kasičky příslušný obnos za nocleh. I tato 
forma je založena na férovém jednání nás všech a je 
velmi krátkozraké ji zneužívat. Příspěvky sotva pokry-
jí náklady na přípravu a zpřístupnění Winterraumu 
a může se snadno stát, že chatař pod dojmem 
poničeného zázemí bez jediného zanechaného eura 
nechá dveře v příští sezóně zavřené. Jděte prosím 
příkladem a pomozte zachovat tento nádherný feno-
mén zimních hor i na další dlouhé roky!

Vyzkoušejte rakouské  
Winterraumy
 Rakouské Alpy nabízí stovky horských chat  
v malebných lokalitách. Můžete vyzkoušet  
například tyto: 

 →  V pustých Totes Gebirge se vydejte liduprázd-
nými horami k samoobslužné chatě Wilden-
seehütte (AV klíč s sebou) nebo ještě dále  
k Pühringer Hütte.

 →  V Tyrolsku prozkoumejte druhý největší  
ledovec Rakouska, nekonečný Gepatschferner. 
Zázemí vám poskytnou chaty Vernagthütte, 
Brandenburger Haus a Rauherkopfhütte. 

 →  Vystupte mimo hlavní sezónu na nejvyšší 
vrcholy  Rakouska. Pomohou vám v tom útulná 
zázemí chat Stüdlhütte (Großglockner), Kürsin-
ger Hütte (Großvenediger) a luxusní Tascha-
chhaus (Wildspitze).

Kompletní databázi chat Alpenvereinu najdete na  
www.alpenverein.at/huetten

www.oeav.cz

Další inspiraci na zimní túry  
můžete také pravidelně čerpat  
na stránkách časopisu Everest.

Klíč od Winterraum
OEAV.CZ Údolní 57, Brno / Alpsport Brno, Josefská 3 
Alpsport Praha, Na Florenci 35, Vinohradská 38.
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Na lyže vlakem
Švýcaři – evropští mistři v jízdě vlakem – se na 
jeho palubě vydávají i za lyžařskými zážitky. 
Přezkáče tak zejména o víkendu často potkáte 
obuté už přímo na nádražích. Ostatně vlakem 
lze na lyže vyrazit i z Prahy, a sice nočním 
vlakem Českých drah. V šest večer vyjedete  
z Prahy a ráno už jste na první lanovce  
v Davosu. Vlak můžete využít i pro zajímavý 
okruh u Sv. Mořice. Vydáte se odtud do 
zastávky Diavolezza, nahoru lanovkou a přes 
ledovec Morteratsch do stejnojmenné vlakové 
zastávky. Vše včetně vlaku je již zahrnuto  
v ceně skipasu.

Švýcarsko – 
evropská mekka 
freeriderů
Švýcarsko se 48 vrcholy nad 
4.000 m n.m. stojí na špici mezi 
evropskými zeměmi. Kam jinam 
se tedy vydat za prašanem 
pokrytými svahy? Na straně 28  
najdete výběr sestavený ve Švý-
carsku i s hodnocením českých 
specialistů z časopisu SNOW.

Skialpové trasy 
pro začátečníky 
i nejnáročnější 
skialpinisty
Ideální čas pro skialpinisty začíná ve švý-
carských Alpách, až když v údolí už chystá-
me kola, tedy v dubnu a počátkem května. 
Najdete tady areály a značené trasy pro 
začátečníky, ale i řadu túr náročných, pro 
které se doporučuje angažovat průvodce. 
Samozřejmostí jsou vícedenní skialpové 
túry s přenocováním ve vysokohorských 
chatách. Dosud málo objeveným bonbón-
kem mezi nimi je například trasa Ander-
matt – Engelberg v Centrálním Švvýcarsku.

Termální lázně
Ideální relaxací po dnu stráve-
ném na lyžích je odpočinek  
v termálních lázních. Jedny  
z nejpříjemnějších najdete hned 
za rakouskými hranicemi  
v malebném městečku Scuol  
v Engadinu.

Dobrodružství 
na ledu
Lezení v ledu nabízí např. Lenk 
nebo Adelboden. K nejpro-
slulejším patří v tomto ohledu 
Saas Fee. Vydat se můžete  
i za neobvyklými bruslařskými 
zážitky. Na dvou místech Švý-
carska je udržována turistická 
trasa jako bruslařská dráha – 
ve Scuolu a v Albule.

Davos Klosters: 
Lanovky v ceně
Destinace Davos Klosters má atraktivní nabíd-
ku pro letní i zimní hosty. V létě jsou pro hosty 
ve všech kategoriích ubytování lanovky  
a horské dráhy zdarma. V zimě platí až do 
26.12. v Mountain Hotels nabídka Skipass 
Geschenkt – tedy skipas zahrnutý do ceny 
ubytování. Navíc jsou zde atraktivní programy 
Davos Klosters Active v létě a Davos Klosters 
Inside v zimě. Jako hosté můžete zcela zdarma 
nebo za zvýhodněných podmínek užít mnoho 
zajímavých aktivit.

Švýcarsko na jedno kliknutí.
Bližší a aktuální turistické informace o Švýcarsku naleznete na webu MojeSvycarsko.com, kde si 
také můžete zdarma objednat poštou brožury. Nezapomeňte sdílet své zážitky ze Švýcarska a akcí 
Switzerland Tourism na Instagramu s hashtagem #MojeSvycarsko – ty nejzajímavější fotografie budou 
otištěny v nadcházejícím vydání magazínu SWISSmag. Vaše top fotografie ze Švýcarska sdílené  
i s hashtagem #inLOVEwithSWITZERLAND naleznete na naší interaktivní mapě Švýcarska na speciálním 
webu inlovewithswitzerland.com
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Via Albula/Bernina

Putování podél světového 
dědictví UNESCO
Trasa Via Albula/Bernina je unikátem – 
– stezka stále křižuje železnici.  
V deseti etapách si projdete celou želez-
niční trať Albula/Bernina zařazenou na 
seznam památek UNESCO. Unavené nohy 
může kdykoliv vystřídat červený vlak.

Pěší stezka podél železniční tratě Rhétské dráhy 
v úseku Albula-Bernina vede pokud možno co 
nejblíže trasy kolejí a po celou dobu nabízí okouz-
lující výhledy na více než 100 let staré stavby za-
sazené do nádherné alpské krajiny. Dráha Albula/
Bernina je díky technickému řešení a harmonii 
mezi přírodou a vytvořeným dílem parádním 
kouskem z pionýrské doby železnic.  
V 10 etapách urazíte 131 km. Z těsné blízkosti si 
prohlédnete mosty, viadukty, tunely se zatáčkami 
i staré železniční stanice. Dálková pěší cesta vede 
skrz tři jazykové a kulturní regiony.

První část vede podél dráhy Albula z městečka 
Thusis údolím Albulatal do sedla Fuorcla Crap Al 
a dále údolím Val Bever a jedinečnými náhorními 
rovinami horního Engadinu do Svatého Mořice. Již-
ní tři etapy vedou přes průsmyk Bernina do údolí 
Val Poschiavo a poslední kousek do Tirana  
v oblasti Veltlin.

Nejzajímavější místa  
na trase 
OBR 1 První etapa vede z Domleschg, údolí hradů, 
devět kilometrů dlouhou soutěskou Schin.  
V průběhu tisíciletí zde formovala krajinu voda 
řeky Albula. Výstup do vesničky Muldain je 
odměněn nádherným výhledem. Kostel St. Peter 
Mistail se řadí k nejzajímavějším místům cesty.

OBR 2 Druhá etapa vede z obce Tiefencastel 
směrem k Filisur, k další top zajímavosti na trase 
Albula/Bernina, kterou je impozantní Landwasser 
viadukt. 

Túra opravdovým mis-
trovským dílem inženýrů 
Horská stezka z Bergün do Preda vede po břehu 
řeky Albula a opakovaně křižuje železnici, která je  
v tomto úseku ukázkou odvážného řešení vedení 
dráhy. Toto stoleté inženýrsko-železniční umění 
přibližuje souběžná Železniční naučná stezka

OBR 3 Z vesnice Preda stezka pokračuje ke 
křišťálově průzračnému jezeru Palpuognasee. 
Švýcaři jej v roce 2007 zvolili jedním z nejhezčích 
míst Švýcarska. Z Predy k němu dorazíte přibližně  
za hodinu. Kdo se podívá do vodních hlubin, 
rozezná jemné odstupňování barev. Majestátní 
vrcholy Piz Ela a Piz Rugnux se zrcadlí v křišťálově 
čisté horské vodě. V létě jsou zde připravena 
ohniště ke grilování. Trasa pokračuje dále přes Alp 
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Weissenstein nebo Crap Alva do sedla Fuorcla 
Crap Alv (2 466 m. n. m.) a strmě dolů údolím Val 
Bever do idylické vesnice Spinas.

Trasa Morteratsch – 
Berninapass – Alp Grüm
OBR 4 Přes rašeliniště a alpské louky do průsmy-
ku Bernina. Jedna zajímavost střídá druhou: lesní 
oblast Stazerwald, Pontresina, ledovcový svět Mor-
teratsch, rozvodí jezera Lago Bianco-Lej Nair  
a nejvyšší hory kantonu Graubünden.

Obejdete jezero Bianco, bíle zbarveného ledovcovou 
vodou a vystoupáte k fantastickému vyhlídkovému 
bodu Sassal Mason na dosah ledovcům. Užijte si 
výhledy na horu Piz Palü, do srdce vytvarované 
jezero Lagh da Palü, Alp Grüm i údolí Val Poschiavo.

OBR 5 Užasnete u kruhového viaduktu v Brusiu. 
Trasa prochází mezi rozmanitými ovocnými sady, 
kaštanovníkovými lesy a vinicemi až do Itálie.  
Od Sankt Perpetua v Tiranu se vám naskytne 
krásný výhled na krajinu jižních Alp i na město  
s jeho úctyhodnými paláci.

Online treking  
z pohovky
Gian a Giachen (dvojice kozorožců z Grabündenu) 
také prošli stezku Albula/Bernina a nafilmovali tento 
trek z kozí perspektivy. Kozorožce na jejich cestě 
sledujte na www.webwandern.ch, kde zároveň najdete 
zajímavá fakta o celé dálkové trase a jejích atrakcích.

Dědictví UNESCO
Zápis do seznamu UNESCO, to je něco i pro 
objevitele železnic. Rhétská dráha je teprve třetí 
železnicí na světě, která obdržela toto ocenění.  
V roce 2018 slaví dokonce jeho 10leté výročí.

OBR 6 a 7 Nejlépe celou trasu prozkoumáte vlakem 
Bernina Express. Vyhlídková jízda je velkým zážitkem. 
Z moderních panoramatických vagónů si užijete 
neomezený výhled na nedotčené alpské panorama. 
Nad vámi se třpytí ledovce hor, dole v údolí palmový 
ráj Itálie: Bernina Express spojuje jako nejvýše polo-
žená alpská železnice sever Evropy s jihem.

OBR 8 Po chutném obědě v Tiranu pokračujte dále  
do Lugana autobusem Bernina Express Bus.

Více se dozvíte na stránkách 

www.berninaexpress.ch

www.oeav.cz

obr. 1

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8obr. 2

obr. 3

Albula – Bernina

ŠVÝCARSKO
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Turistický ráj na 
dračí hoře Pilatus

Ve středním Švýcarsku se nad Luzernem 
a Jezerem Čtyř kantonů tyčí do výšky  
2 132 m hora Pilatus Kulm. Dračí hora, 
jak je Pilatus také nazýván, je opředena 
legendami a pověstmi o hodných dra-
cích. Snad proto, že při pohledu z neda-
lekého Luzernu horský masiv připomíná 
ležícího draka. 

Za své jméno hora vděčí biblickému Pilátu Pont-
skému, jehož duše po odsouzení Ježíše Krista  
k ukřižování prý našla klid v malém jezírku Pila-
tussee, dvě hodiny chůze za nejvyšším vrcholkem 
masivu Pilátu. 

Nejstrmější zubačka světa
Z vesničky Alpnachstad, ležící na březích jezera 
Vierwaldstättersee, vede na vrchol Pilatus Kulm 

Turistický ráj  
s dalekými výhledy
Ve výšce 2 132 metrů najdete dva hotely, restau-
race i seminární centrum. Turisté ocení především 
množství stezek spojujících tři vrcholky s doko-
nalým kruhovým výhledem na Luzern, jezero Čtyř 
kantonů a švýcarské Alpy až k Černému lesu  
v Německu či pohoří Jura na hranicích s Francií. 

Na okruhu přes Dračí galerii vytesanou ve skále 
dokonce poznáme i nitro hory. Stezky jsou různě 
obtížné. Nejméně náročné, 10minutové výstupy 
vedou na vrcholky Oberhaupt a Esel. Túra na 
nejvyšší Tomlishorn trvá přibližně půl hodiny. 
Souběžná naučná stezka popisuje 100 různých 
rostlin a květin. Z Tomlishornu spatříme údolí 
Eigenthal a vrcholky Bernských a Walliských Alp 
stejně jako štíty lemující hluboké údolí kantonu 
Obwalden. 

Zdatné turisty nadchne čtyřhodinový výstup na 
Pilatus z Alpnachstadu anebo z Kriense. Řada 
dalších stezek začíná také u mezistanic kabinkové 
lanovky Krienseregg a Fräkmüntegg. Zde navíc 
můžeme strávit nezapomenutelné odpoledne  
v největším lanovém parku středního Švýcarska. 
Připraveny jsou „ziplajny“ a 11 okruhů různé ob-
tížností. Ten nejsnadnější mohou absolvovat  
i děti od 4 let.  

Noc v blízkosti hvězd
Jestliže strávíte noc v hotelu Bellevue anebo v his-
torickém hotelu Pilatus Kulm z doby Belle Epoque, 
užijete si ticha přírody a současně si můžete vy-

již od roku 1889 ozubnicová dráha, která má 
na třech úsecích průměrný sklon 48% – je tedy 
nejstrmější zubačkou světa. Systém dvou horizon-
tálních ozubených kol curyšského inženýra Eduar-
da Lochera je raritou ve světě železniční techniky. 
Od roku 1937 je trať elektrifikována. Od května do 
listopadu se tak za pouhých 30 minut dopravíte  
z výšky 435 metrů do drsného alpinského pásma. 
Ve volné přírodě zde žije stovka kozorožců, kam-
zíci i kavčata. Neuvěřitelným zážitkem je rovněž 
40-ti minutová jízda zubačkou dolů k jezeru.

Anebo raději lanovkou?
Z centra Luzernu k dolní stanici kabinkové lanovky 
v Kriensi dojedete za 10 minut autem anebo auto-
busem č. 1 na zastávku Zentrum Pilatus v Kriensi, 
odkud se k lanovce dostanete krátkou procház-
kou. Čtyřmístné kabinky jezdí celoročně. Během 
půlhodiny se ocitnete v mezistanici Fräkmüntegg 
(1 416 m) a dále pokračujete novou velkokapacitní 
lanovkou Dragon Ride, jež vás až na vrchol Pilatu 
přepraví za pouhé 4 minuty.   

chutnat jedinečné západy a východy slunce z výšky 
2 132 metrů. V ubytovacím balíčku je zahrnuta zpá-
teční jízdenka, aperitiv se sýrem z alpské sýrárny 
na hoře Pilatus, večeře s několika chody a bufetová 
snídaně. Posilněni lokálními specialitami můžete 
vyrazit na některou z celodenních túr. 

Krásu Pilátu obdivovaly během svého pobytu  
i osobnosti jako anglická královna Viktorie či ně-
mecký skladatel Richard Wagner. Na počest králov-
ny byla pojmenována jedna z místních restaurací.

Klid, fascinující výhledy a krása Alp z bezprostřed-
ní blízkosti vám jistě také učaruje.

Luzern

ŠVÝCARSKO

Informace a kontakt:

Pilatus-Bahnen 
Schlossweg 1, 6010 Kriens 
Tel. +41 (0)41 329 11 11 
info@pilatus.ch / www.pilatus.ch
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Příběh  
volného lezení
Takové malé uvedení do historie volné-
ho lezení pro ty, kteří se o lezení teprve 
začínají vážněji zajímat, a ve kterém by 
si mohli pár zajímavostí či souvislostí 
najít či osvěžit i staří lezečtí mazáci.

V dějinách horolezectví existuje několik význam-
ných milníků. Prvním zlomovým dnem byl 8. srpen 
1786, kdy na nejvyšším vrcholu západních Alp, 
Mont Blancu (4.809 m), stanuli pánové Jacques 
Balmat a Michael Paccard. Druhým památným da-
tem je 24. červenec 1938, kdy horolezci  Heckmair, 
Vörg, Harrer a Kasparek jako první lidé úspěšně 
zlezli obávanou severní stěnu švýcarského Eigeru 
(3.970 m). Nepochybně nejznámější událost v 
historii horolezectví se stala 29. května 1953, kdy 
Novozélanďan Edmund Hillary a jeho nepálský 
průvodce Tenzing Norgay stanuli na nejvyšším 
bodě naší planety, na Mount Everestu. 

Historie volného lezení je neméně zajímavá  
a poutavá. Začíná u  Rakušana Paula Preusse, který 
odmítal jakékoliv umělé pomůcky, často lezl sám 
a bez lana. Preusse našli v roce 1913 mrtvého pod 
severní stěnou Mandelkogelu. Dále určitě stojí za 
zmínku Bacharova návštěva v německé Franken-
juře, kde udělal cestu v devátém stupni lezecké 
obtížnosti (1981) a nazval ji na počest legendárního 
saxofonisty Johna Coltranea Chasin´ the Train. O tři 
roky později Wolfgang Güllich, který název pochopil 
jako výsměch odkazující na to, že místním tak 

trochu „ujel vlak“, vylezl ještě těžší cestu, nazval 
ji Hitchiking The Plane a vzkázal tak Američanovi, 
aby si stopnul letadlo. V roce 1994 vylezla Lynn 
Hill, jako první na světě, během 24 hodin volně 
devítisetmetrovou cestu The Nose na legendární El 
Capitan v Yosemitském národním parku. A konečně 
v září 2017 vylezl Adam Ondra v norském Flatan-
geru nejtěžší skalní cestu světa v obtížnosti 9c.  
Bezpochyby nejlepší sportovní lezec současnosti 
popsal lezení ve Flatangeru následovně:

„Jde o lezení po granitické rule, což je určitě radi-
kálně jiné lezení než po vápenci. Spoďáky, bočáky, 
obliny, občas madlo. Máš místo prstů jen zámky  
a všechny jiné chyty, než lišty jsou tvoji nepřá-
telé? Pak tu bude těch nepřátel víc než dost, 
protože lišt je tu méně než krápníků v Krase (ano, 
pár lišt tu je, ostatně pár krápníků v Krase taky). 
Padesátimetrové prásky ve stropě je třeba si 
rozdělit na menší části, protože jinak ti nestačí 
ani předloktí Pepka Námořníka. Zde přichází na 
pomoc kolena. Nákoleníky se stávají povinnou vý-
zbrojí na válčení v těžkých cestách, lezení se stává 
sprintem mezi „nohandy“ v kolenech a následným 
odpočinkem v nich. Oba aspekty vyžadují jednu 
společnou věc – sebedůvěru. Pustit se rukama, 
uvolnit tělo a viset jen za malý výstupek, který se 
nemilosrdně zadírá do kolene. A lézt rychle…“

Zrození volného lezení
První horolezci měli jediný cíl – vrchol. Nějaké etic-
ké principy při lezení je vůbec nezajímaly. Ne proto, 
že by byli nějak zvlášť necitliví, ale prostě proto, že 
si podobné úvahy vůbec nepřipouštěli. Prostě tak, 
jak u nás ještě před pár desetiletími nikdo neřešil, 
že je dobré třídit odpad a ne všechno co hoří, se má 
házet do kamen, tak nikoho ani ve snu nenapadlo 
řešit nějakou etiku výstupu. V čase, kdy se plošiny 

na výškové stany na jedné expedici dokonce střílely 
dynamitem, lidé stoupali na vrcholy s kyslíkovými 
přístroji (uvádí se, že s takovým přístrojem je po-
ciťovaná výška asi o 2.000 m nižší než ta skutečná) 
a nikdo neřešil, že když už nemůžu dál, odsednu 
si v nejbližší skobě, se pomalu začala rodit změna. 
Lezcům začalo docházet, že takovým způsobem se 
dostanou kamkoliv si jen zamanou. A to je ale vše. 
Že je nutné se zaměřit na styl samotného výstupu. 
Že jištění tu máme proto, aby nás chránilo v přípa-
dě pádu, ne aby nám výstup jakkoliv usnadňovalo. 

„Lezcům začalo docházet,  
že takovým způsobem se dostanou 

kamkoliv si jen zamanou.”
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„Cvičné skály“, zpočátku sloužící výhradně 
k tréninku, se staly cílem samy o sobě. Už 
nešlo jenom o nejvyšší kopce, ale i o co nej-
těžší cesty výstupu. A co víc, našli se  
i tací, kteří se spokojili jenom s popolézáním 
po velkých balvanech, tedy v relativně malé 
výšce nad zemí. John Gill, americký gymnasta 
a lezec, který se v padesátých až sedmdesá-
tých letech minulého století intenzivně fyzicky 
i duševně připravoval na konkrétní lezecké 
problémy, je dnes považován za prvního čistě 
sportovního lezce a zakladatele boulderingu. 
Jeho shyby na jednom prstu, váha ve visu na 
jedné ruce, vysušování si rukou magnéziem 
apod. inspirovaly i mnoho dnešních šampiónů.

V roce 1975 začal německý lezec Kurt Albert 
označovat ve své domovské lezecké oblasti, Fran-
kenjuře, cesty, které vylezl bez použití umělých 
prostředků, malou červenou tečkou. Dodnes se 
takový styl přelezu nazývá RP (z německého Rot 
Punkt). Zrodilo se volné lezení a mezi odbornou 
veřejností se začala skloňovat jména úspěšných 
lezců, jakými byli Güllich, Arnold, Glowacz, Edlinger, 
Moon, Moffatt a také lezkyň - Hill, Destivelle a 
Patissier… Přidávají se další a další. Lezení už není 
jen tajemným dobrodružstvím. Je to sport.

Shrnuto a podtrženo, dnes, když někdo řekne, že na 
skále či kameni vylezl nějakou cestu, myslí tím, že 
jí vylezl přesně v duchu Albertova přístupu k věci. 
Drobný rozdíl může být snad jen v tom, zda si jistící 
pomůcky nesl s sebou, nebo už byly v cestě umís-
těny (v těžkých převisech to tak bývá). Každopádně 
se lezec dole navázal na lano a pouze vlastní silou 
vylezl až na konec cesty. Nikde si neodsedl, byť ke 
krátkému odpočinku, nikde se žádného jištění ne-
chytl, a to ani řetězu na konci cesty. Všechno ostatní 
(lano shora, odsedávání do něj atd.) není dnes 
považováno za přelezení cesty. Ještě více než RP 
se oceňuje sportovní hodnota OS (z anglického on 
sight) přelezu. Jde o takový druh přelezu, kdy lezec 
dopředu cestu nezkouší a nezná ji. Prostě má jen 
jeden jediný, první pokus. Snad všichni lezci vykazují 
rozdíl několika výkonnostních stupňů mezi tím, co 
dokáží vylézt na OS a co dokáží nacvičit. 

Lezení prodělává boom. Jde o mladý a čím dál 
populárnější sport, kladoucí nároky na koordinaci 
celého těla. Navíc, protože poměřujete vlastní 
schopnosti se zemskou přitažlivostí, stojí všichni, 
obrazně řečeno, na stejné startovací čáře. Kolik 
znáte jiných sportů, kde se může úspěšně měřit 
třeba čtrnáctiletá dívka se třicetiletým mužem? 

Text: Redakce časopisu Montana. 
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Celý článek najdete na www.oeav.cz/montana

www.oeav.cz

Adam Ondra při nacvičování  
nejtěžší cesty na světě – Silence 9c,  

Flatanger, Norsko.

Neradi se chválíme, 
radši bojujeme  
s gravitací. Máme-li 
se popsat jednou 
větou, potom:

"V češtině nejdéle 
vycházející časopis 
pro všechny, kteří 
poznají skobu  
od karabiny."

Více na:  
www.montana.cz

Eliška Adamovská je jednou  
z nemnoha našich dam,  
která vylezla cestu v obtížnosti 8c.
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Nejlepší ferraty 
Rakouska
aneb kousky, které ve vaší sbírce 
nesmí chybět
Budování zajištěných cest je v poslední 
době v módě a ročně nejen v Rakousku 
vzniknou desítky ferrat. Přelézt všechny 
je jednoduše nestíhatelné. Tak proč si  
nevybrat rovnou ty nejzajímavější?

Raxalpe a Hohewand
V nejvýchodnější části rakouských Alp se hory 
zvedají do dvoutisícových výšek. Najdeme zde 
strmé stěny protkané zajímavými cestami, které 
jsou zpravidla kratšího charakteru. Zvládnout za 
den více ferrat tak není žádný problém. Výjimkou 
je však pro mnohé celodenní záležitost v podobě 
Hans von Haidsteig (C/D). Jednoznačně nejkrás-
nější zdejší kousek, který byl po sto letech v roce 
2013 nově přejištěn. Snad jedinou nevýhodou je 
jeho obliba, proto raději vyrazte v týdnu či mimo 
hlavní sezonu.

Hochswab
Téměř tisíc metrů vysoká skalní stěna vás upoutá 
již z dálky. Cesta Kaiser Franz Joseph Klettersteig 
(D) vydá na celodenní výlet, obzvláště, pokud si 

užijete zdejší výhledy, dvojitý lanový most  
v samém závěru a velmi nevšední bonus v podobě 
Rosslochhöhlen Klettersteig (D/E) vedoucí  
v jeskyni. Pokud ještě ani po tomto dvojboji 
nemáte dost, vyražte následující den na blízký 
Kaiserschild Klettersteig (D/E), který kromě nároč-
ného lezení nabízí také zpestření v podobě  
40 metrového lanového mostu.

Totes Gebirge
Náhorní plošina Mrtvých hor patří mezi vděčné 
lokality hlavně díky dobré dostupnosti. Výstup 
na Grosser Priel cestou Bert Rinesch Klettersteig 
(D) patří ke klasikám mezi zajištěnými cestami 
a rozhodně vás nezklame. Vrcholové výhledy 
od mohutného červeného kříže jsou vyhlášené. 
Výstup lze navíc zapojit do tzv. Mammut Runde, 
okruhu, který využívá zázemí chat Prielschutzhaus 
a Welserhütte a přidává další dvě ferraty – Tassilo 
na Schermberg (D) a lehčí Stodaler na Spitzmauer 
(B), další dva výrazné vrcholy Totes Gebirge. 

Solná komora
Patrně nejoblíbenější lokalita, kam se rádi 
vracíme. Kombinace průzračně čistých jezer s vy-
sokými skalními stěnami, zalesněnými vrcholky, 
pastvinami a pestrou škálou cest všech obtíž-
ností jen tak neomrzí. Týden vám může být málo, 
obzvláště zavítáte-li do sousedního masivu 
Dachsteinu.

V hluboké soutěsce potoka Rusbach najdete 
perlu, která se podobá lanovému parku. Sousta-
va mostů a překážek několikrát překonává úzké 
údolí, abyste na závěr vystoupali ke kolmé stěně, 
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kde si lze vyzkoušet i úsek obtížnosti F.  
U Postalm Klettersteig (D) si však dejte pozor za 
mokra, kdy může být průstup díky všudypřítom-
né stékající vodě minimálně nepříjemný.

Drachewand (C) či chcete-li dračí stěna, strmě se 
zvedající nad jezerem Mondsee, vás upoutá již 
z dálnice. Nádherný vzdušný hřebínek vás přes 
pěkný lanový most zavede k vrcholovému hře-
beni a mohutnému skalnímu oknu. Výhledy na 
jezero Mondsee snad ani není nutné zmiňovat.

Nedávno zbudovaný a precizně odjištěný Atter-
see Klettersteig láká, jak už název napovídá, na 
výhledy na blankytně modré jezero v údolí.  
Ovšem pozor, na mapě vypadá milosrdně, ale 
jedná se o náročnou cestu.

Patříte-li mezi vyznavače lehkých zajištěných 
cest, pak do svého programu zahrňte túru na 
Traunstein. Příjemný okruh po Hans Hernler Steig 
(A/B) a Naturfreundesteig (B) lze elegantně roz-
dělit do dvou dnů (doporučujeme), s noclehem 
takřka přímo na vrcholku na chatě Gmundner 
nebo Traunsteinhaus. Pokud byste si přece 
jen rádi užili obtížnější lezení, odbočte v horní 
části Hans Herner Steig na krátký, ale výživný 
Traunsee Klettersteig (D), který na 150 metrech 
nabízí strmé lezení po kolících a bezkonkurenční 
výhledy na Solnou komoru a masiv Dachsteinu.

Další tři oblíbené cesty najdete nad Hallstatt-
ským jezerem. Přímo nad známým stejnojmen-
ným městečkem najdete Echernwand Kletter-
steig (C-D), který nabízí dvě klíčové varianty a 
velmi krátký přístup. Dvě možnosti máte také pro 
přelezení severní stěny Krippensteinu. Buď mů-
žete zvolit vyhlídkovou ferratu Gams (C), nebo se 
poprat se stinnou cestou Nordwand (E). V obou 
případech je vhodné ulehčit si přístup a sestup 
lanovkou. Do třetice pak můžete hladinu jezera 
obdivovat shůry na ferratě Seewand (D/E), která 
patří rovněž ke klasikám zajištěných cest a po-
těší především ty, kteří mají rádi dlouhé lezení. 
Kdysi byla dokonce považována za nejobtížnější 
zajištěnou cestu v celém Rakousku.

Dachstein
Mohutná jižní stěna Dachsteinu nabízí pestrou škálu 
cest. Lovci vrcholů nesmí vynechat zdejšího zaledně-
ného krále Hoher Dachstein (2 994 m). Možností je 
hned několik: z Hallstattu, od Gosausee či Ramsau. 
Pro zdatné je výzvou Super ferrata neboli kombi-
nace Anna Klettersteig (D), Johann (E) a Schulter 
(B) – nejstarší zajištěné cesty vůbec. Těšit se můžete 
na 1 200  m lezení v jižní stěně Dachsteinu. Z kraje 
sezony si však dejte pozor na sníh.

www.oeav.cz
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Ideální variantou je pak vícedenní přechod ze  
Stříbrné soutěsky na Schladmingský ledovec.  
V samotné soutěsce můžete začít s Hias Kletter-
steig (D), Rosina (D) a Siega (C/D), na hřebeni 
pak pokračovat Ramsauer Kl. (C). U horní stanice 
lanovky se nabízí výzva – Skywalk (D/E).

Hochkönig
Mnohými odborníky je Königsjodler Klettersteig 
(D) pasována na vůbec to nejlepší, co v Alpách lze 
nalézt. Nádherná neskutečně vzdušná linie po 
skalním hřbetu stoupající na vrchol Hochkönig  
(2 941 m) nabídne hluboký zážitek. Vysoké Taury 
v čele s Glocknerem a Venedigerem máte stále na 
dlani a východ či západ slunce na Matrashausu 
je zkrátka nezapomenutelný. Pokud stále váháte, 
mrkněte na některá videa z přelezu. Pozor, cesta 
je velmi frekventovaná a dlouhá. Nástup kolem  
5. – 6. hodiny ranní je zde standardem. Na rozlez 
a seznámení se s terénem se hodí blízká kratší 
zajištěná cesta Grandlspitz Klettersteig (C/D), 
která vás nijak nevyčerpá a nabídne rovněž nád-
herné výhledy na okolní pohoří.

Vysoké Taury
Nejvyšší pohoří  Rakouska je nejen domovem 
zaledněných vrcholů, ale skrývá také řadu 
ferratových skvostů. Snad proto, že chtějí dohnat 
popularitu zdejších hor, jedná se rovněž o perly, 
které stojí za to bez váhání navštívit.

Hned dva kousky se nachází v sousedství Ho-
chalmspitze, přezdívané též „královna Vysokých 
Taur". V údolí najdete svižný Fallbach Klettersteig 
(E) vedoucí podél nejvyššího vodopádu  

v celých Korutanech. Pokud by na vás obtížnost 
byla příliš vysoká, lze v polovině výstup ukončit 
na vyhlídkové plošině, ale pokud je to ve vašich 
možnostech, rozhodně doporučujeme užít si 
excelentní žulové plotny až do konce. Snazší, ale 
zato hůře dostupný Detmolder Grat (C) pak vede 
na samotný vrchol Hochalmpitze (3360 m) a jed-
ná se o regulérní vysokohorskou túru. Vezměte 
potřebné vybavení, počkejte si na dobré počasí 
a vychutnejte si okruh s nádherným panorama-
tem. Jen vězte, že ani sestup normálkou není 
zadarmo!

Pod severními svahy Granatspitze, nedaleko 
Großglockneru a coby kamenem dohodil od 
chaty Rudolfshütte, čeká obtížný Kristall Kletter-
steig (E). Jeho kolmá a převislá lana a žebříky vás 
provedou nad hladinou jezera Weißsee a řádně 
prověří sílu a výdrž vašich paží. Jedná se bez 
nadsázky o jednu z nejobtížnějších zajištěných 
cest, které v Rakousku můžete najít, nacházející 
se navíc v pravých horských kulisách. 

Kaiser Gebirge
Pohoří, jenž vás ihned upoutá při jízdě po dálnici 
směrem do Innsbrucku. Mohutná jižní stěna skrý-
vá hned několik cest, které nejsou technicky moc 
náročné, ale vše nahrazují liduprázdnými horami 
a nevšedními výhledy. Za doporučení stojí Gam-
sängersteig (B/C), který vás dovede na nejvyšší 
vrchol skupiny Ellmauer Hatt (2 344 m).

Stubai
Asi není třeba dlouze představovat zdejší lyžař-
ské středisko a ledovec. Znáte však potenciál 

zdejšího údolí v létě? Budete velmi příjemně 
překvapeni. Lanovky vám usnadní nástupy a kaž-
dý den můžete trávit někde na vrcholu či vysoko 
položené chatě. Zajištěných cest není mnoho, ale 
stojí za to. Vyznavači hřebínků a výhledů nechť 
se zaměří na Kühltai Panorama Klettersteig (D/E), 
Elferspitz Klettersteig a Schlicker Klettersteig (D). 
Vodní živly ocení ferratu v blízkosti mohutného 
vodopádu – Stuibenfall Klettersteig (C) kousek 
od dálnice na Brenner.

Tyrolsko
V západní části Rakouska nabídneme pozvání i 
na další zajištěné cesty. Dalfazer Klettersteig (D) 
vás provede krátkou, ale strmou stěnou podél 
vodopádu a nabídne nádherný výhled na jezero 

Achensee. Celý okruh stihnete krásně za necelé 
dvě hodiny, a tak se tato ferrata krásně hodí na 
doplnění volné chvíle po cestě. Odpočinkový ale 
rozhodně není Kaiser Max Klettersteig (E), který 
protíná známou stěnu Martinswand nedaleko 
Innsbrucku. Především druhá část je určena jen 
pro zkušené lezce. 

Při cestě k druhé nejvyšší hoře Rakouska, Wild-
spitze, se vyplatí zastavit v údolí Ötztal na ferratu 
Reinhard Schiestl (D). Kromě pěkného lezení se 
dočkáte extrémně krátkého pětiminutového ná-
stupu a leteckého výhledu na celé údolí.  

Text a foto:  
Jakub Cejpek, Tomáš Košut (průvodci CK V-tour)

www.v-tour.cz

ZAJIŠTĚNÉ CESTY 
PRO KAŽDÉHO

m a l é  s k u p i n y  4 – 1 6  o s o b  |  p r ů v o d c i  a  v ů d c i  s  m e z i n á r o d n í  l i c e n c í
k o m f o r t n í  a  r y c h l á  d o p r a v a  m i k r o b u s e m  |  ž á d n é  n a m á h a v é  n o č n í  p ř e j e z d y

v a r i a n t a  s  v l a s t n í  d o p r a v o u

since

1991
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Ferratové sety – 
jak to vlastně je?
Pokud i vám vrtá hlavou, proč by se jednou za 
několik let měl ferratový set obměnit (jedno od 
kterého výrobce), považujeme za užitečné vám 
připomenout, jakým vývojem si jištění na ferra-
tách prošlo a jaké jsou aktuální trendy. 

Na začátku byla odsedka
Většina z nás si pamatuje dřevní doby zájezdů do 
Dolomit s vypůjčeným vercajkem, který v té době 
sestával z jednoduchého sedáku a odsedky,  
v lepším případě se zámkovou karabinou. Naštěstí 
je tato doba za námi. Jak z hlediska vybavení, tak 
z pohledu obtížnosti a atraktivit zajištěných cest, 
které si dnes můžeme v Alpách a konečně  
i v tuzemsku dopřávat.

V SINGING ROCKu jsme zkoušeli, jaké rázové síly 
při pádu do odsedky nastávají. Testovali jsme pád 
100 kg závaží (dobrovolníky jsme nenašli)  
z různých výšek. Výsledek byl ještě horší, než jsme 
čekali: při pouhém 60cm pádu do 60cm smyčky se 
generuje rázová síla přes 15 kN. A teď si představ-
te třeba pád dvoumetrový …

Sety fungující na principu 
tření lana v destičce
Později se objevily tzv. tlumiče pádu pro via-ferra-
ty, tedy sety, které velmi výrazně snižují rázovou 
sílu a přetížení působící na organismus přeměnou 

pádové energie v energii tepelnou třením lana 
v kovové destičce. Nevýhodou tohoto řešení je 
vliv stárnutí a opotřebení na funkčnost setu. Jako 
všechny osobní ochranné prostředky, i tyto sety 
musí splnit příslušnou EN normu. Vzorek nového 
setu prochází zkouškou, při které je vystaven 5m 
pádu s 80 kg závaží a musí utlumit pád do  
6 kN na 120 cm délky. Nový set je toho schopen, 
avšak s postupným špiněním a „tvrdnutím“ lana 
se zvyšuje síla potřebná k rozpohybování lana  
v destičce. Toto řešení je však stále několikaná-
sobně bezpečnější než obyčejná „odsedka“.

Párací tlumiče

Nakonec přišly sety založené na párání dvou se-
tkaných popruhů. Škarohlídi okamžitě vyrukovali 
s výhradou, že zatímco destičkový set je možné 
znovu přenastavit a dokončit bezpečně túru,  
u páracího máme problém.

Odpovědí je, že žádný výrobce neumožňuje opě-
tovné použití setu (ani destičkového, ani pára-
cího) po zachycení pádu. Set je po pádu nutno 
okamžitě vyřadit! Proto by v družstvu vždy mělo 
být krátké lano na dojištění, případně náhradní 
ferratový set na dokončení túry.

Tlumič je navíc většinou schovaný v obalu, který 
ho chrání proti nepříznivým vnějším vlivům. Naše 
testy opět prokazují, že v chování při zachycení 
pádu téměř není rozdíl mezi setem novým  
a 3 roky používaným.

Kam směřuje další vývoj
Bezpečnostní charakteristiky jistících pomůcek se 
neustále zvyšují. Jednak rostou nároky uživatelů 
na bezpečnost a také stále roste obtížnost via-
-ferrat. Mimo to se neustále zlepšují materiály  
a technologie používané ve výrobě. Vybavení, 
které bylo před 5 lety považováno za dostačující, 
už je dnes pasé a někdy je dokonce považováno 
za nebezpečné.

V roce 2017 vešel v platnost revidovaný standard 
příslušných bezpečnostních norem s cílem zohlednit 
dnes velmi diskutovanou funkčnost setu v případě 
používání lehčími lidmi, zejména dětmi. Ty běžný 
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tlumič pádu plně neaktivují, a tedy na jejich organis-
mus působí daleko větší zatížení. Dle nové normy by 
proto aktivační síla pro tlumiče určené uživatelům 
do 40 kg neměla přesáhnout 3,5 kN. Stejně tak je 
myšleno i na velmi těžké uživatele – dle nového 
standardu by působící síla při hmotnosti až do 
120 kg neměla přesáhnout 6kN (ekvivalent 600 kg).

Popularita ferratové turistiky rychle roste. Slovo 
turistika je však poměrně zavádějící, protože 
v případě sportovních via-ferrat jde o seriózní 
lezení, kde může dojít k nebezpečným pádům při 
nichž pádový faktor snadno dosáhne i dvojnásob-
né hodnoty, než je možné při jištění dynamickým 
horolezeckým lanem.

Než se na ferratu vydáte, buďte připraveni fyzicky 
i znalostně. Ověřte si také, jak náročný výstup vás 
čeká a jaké jsou případné únikové varianty.

Text, foto a ilustrace: SINGING ROCK 
www.singingrock.cz

Celý článek najdete na  
www.oeav.cz/ferratove-sety

www.oeav.cz
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Lezecký ráj  
v Ramsau am 
Dachstein

Alpské zážitky
Před kulisou majestátních jižních stěn Dachsteinu 
se v nadmořské výšce 1 000 až 3 000 m rozkládá 
slunečná plošina Ramsau, vysokohorský ráj pro 
turisty, horolezce a fanoušky via-ferrat.

Převislé skály, skutečně strmé stěny, výhledy na 
údolí řeky Enns, impozantní masiv Dachsteinu: 
to všechno nabízí ferratová oblast Rakouska 
číslo 1 v regionu Schladming-Dachstein. Celkem 
19 překrásných ferrat najdeme na jižní straně 
nejvyšší hory Štýrska. Všechny mohou být zdolány 
přímo z Ramsau.

Dachsteinský vápenec je proslulý jako perfektní 
lezecká skála. Výstupy po ferratách jsou bezpeč-
nou variantou horolezectví – cesta je zajištěna 
fixními lany, a tak i méně zkušení lezci si vychut-
nají tento fascinující horský sport ve strmých 
skalních stěnách nad náhorní plošinou Ramsau. 
Lákavé turistické cíle najdeme u horní stanice 
lanovky Dachstein Gletscherbahn vybudované na 
vrcholu Hunerkogel ve výšce 2 700 m. n. m. Kom-
binací ferrat „Anna“, „Johann“ s jednou  
z nejstarších ferrat na světě „Randkluft“ vedoucí 
na Dachstein vznikne túra s převýšením 1 200 
výškových metrů, a tak i jedna z nejdelších a 
nejnáročnějších tras v Alpách!

Začátečníci a rodiny  
jsou zde správně
Z těchto 19 ferrat jsou tři určeny výhradně pro 
děti, mládež a úplné ferratové začátečníky. 
Přechod mezi turistikou a lezením na ferratě je 
plynulý a umožňuje ambicióznějším zájemcům 
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si vyzkoušet svůj um na skále. Tyto snadné 
ferraty jsou pro malé lezecké nadšence 
opravdovým zážitkem. Jako extra atrakce 
dětského klubu v Ramsau je najdete na kopci 
Kinderberg - Kala a Kalo pro mládež, Kali pro 
děti. Dobře odjištěné cesty vedou od starého 
mlýna v Ramsau na Kinderberg. Opravdový 
vrcholový zážitek s křížem a nádherným 
výhledem! 

Ferratový kurz  
pro začátečníky
V kurzu „Gipfelstürmer“ (Dobyvatel vrcholů) 
mají začátečníci možnost se naučit pod do-
hledem horského vůdce z Ramsau nezbytným 
základním technikám pohybu na ferratách. 
Součástí „výukového programu“ je i proble-
matika počasí stejně jako seznámení s výstro-
jí a tajnými tipy horského vůdce k optimální 
lezecké technice a taktice.

„Pohybovat se bezpečně a užívat si v horách 
každý moment“. Tak zní místní motto.

www.oeav.cz

Informace a kontakt: 

Schladming-Dachstein  
Tourismusmarketing GmbH 
Ramsauerstraße 756, 8970 Schladming

+43 (0)3687/23310 
info@schladming-dachstein.at 
www.schladming-dachstein.at

Tip: Ferrata „Ramsauer Klettersteig“ je skutečnou 
klasikou v oblasti Dachsteinu. Odměnou jsou 
kromě samotného lezení především nádherné 
výhledy na velkou část Východních Alp. 
Stupeň obtížnosti je převážně A/B až B, některé 
pasáže B/C a C jsou velmi exponované.

© Raffalt

© Raffalt

Dachstein

RAKOUSKO

© Raffalt

© Raffalt

SUPER  
FERRATA MC
Ideální na ferraty a na nástup ke stěně:  
vodě odolná a pevná středně vysoká bota, 
která perfektně drží na skále.
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Příroda a kultura 
jezera Attersee

Rekreační oblast Attersee-Solná 
komora v Horním Rakousku je 
lákadlem pro milovníky vodních sportů, 
turistiky i kultury.

Jaro 2018
Jezero Attersee, jedno z největších jezer Rakouska, 
leží ve spolkové zemi Horní Rakousko a je známé  
a oblíbené u všech milovníků vodních sportů. Čis-
tota vody dělá toto jezero nejbohatším jezerem co 
do počtu ryb v celé Solné komoře. Oukleje, plotice, 
síhové, pstruzi a štiky rejdí v průzračné pitné vodě!

Rozloha jezera činí 46 km² a na délku měří cca  
20 km. Dosahuje hloubky až 171 m. Mezi Attersee  
a jezerem Traunsee se na 77 km² rozprostírá 
přírodní park Attersee-Traunsee.

Zvlněná kopcovitá krajina, prosvětlené lesy, roz-
sáhlé pastviny a stále znovu se opakující výhledy 
na třpytivé jezero Attersee jsou vaší odměnou. Ve 
vlastním rytmu jdete krok za krokem a necháte 
plynout své myšlenky. "Jen tam, kde jsi byl pěšky, 
jsi opravdu byl," řekl už Goethe, a tak vám nakonec 
přinese dálková trasa okolo Attersee zdroj inspi-
race a radost ze života. 19. května 2018 můžete 
společně s rakouskou horolezkyní Gerlinde Kalten-
brunnen absolvovat druhou etapu této trasy!

Horolezecká vesnice Steinbach je výchozím místem 
ferraty Attersee Klettersteig vedoucí na 1 261 m 
vysokou horu Mahdlgupf. Ferrata (obtížnost D) vede 
po téměř 1 200 metrech fixních lan stěnou Weißen 
Wand až na vrchol.

Také umělci jako kdysi Gustav Klimt, Gustav Mahler 
a v současnosti Christian Ludwig čerpají energii  
u Attersee.

Centrum Gustava Klimta se svojí stálou multime-
diální výstavou ve vesnici Kammer stejně jako nově 
otevřená výstava Gustava Mahlera ve skladatelově 

domku ve Steinbachu zvou všechny návštěvníky na 
toulky krajem po stopách těchto umělců.

Využijte možnosti projížďky lodí po jezeře Attersee 
a naslouchejte příběhům a anekdotám o honos-
ných letních rezidencích a jejich obyvatelích.

Díky zdejším kůlovým stavbám pod ochranou 
UNESCO se region Attersee řadí mezi oblasti světo-
vého kulturního dědictví. Navštivte naše pavilony  
s kůlovými stavbami v obcích Seewalchen a At-
tersee anebo se jednoduše zúčastněte speciální 
exkurze po souši či na lodi.

Jezero Attersee je rájem potápěčů v srdci Rakouska! 
26 označených nástupních míst, skvělá infrastruk-
tura s potápěčskými základnami, hotely a restau-
racemi a celoročně nezamrzající hladina rozbuší 
srdce každého potápěče. Attersee s jeho průzračně 
čistou vodou a úžasnou viditelností především  
v chladných ročních obdobích je zárukou nezapo-
menutelných potápěčských zážitků.

Načerpejte energii. Užijte si štěstí. Najděte poho-
du. Proto zde je rekreační oblast Attersee-Salz-
kammergut. Srdečně vítejte!

S kajakem & kanoí na 
tyrkysově modrém jezeře 
Attersee
Mimořádné sportovní vyžití na jednom z nej-
větších jezer Rakouska. 
Jízda na kánoi či kajaku vám přinese pocit úplného 
uvolnění – v nedotčené přírodě necháte volně 
plynout myšlenky a užijete si jedinečné výhledy 
na pohoří Höllengebirge. Při jízdě po průzračné 
vodě Attersee si vychutnáte nespočet slunečných 
hodin, budete objevovat malé vesničky a zažijete 
pocit svobody. Zároveň můžete zamířit k top 
výletním cílům jako třeba domek Gustava Mah-
lera, centrum Gustava Klimta nebo se zastavit 
na ochutnávku piva v pivovaru Bierschmiede ve 
Steinbachu am Attersee.

Attersee

RAKOUSKO

Informace a kontakt: 
Tourismusverband Attersee-Salzkammergut 
Nußdorferstraße 15, 4864 Attersee am Attersee

Tel. +43-7666-7719, Fax. +43-7666-7719-19 
info@attersee.at / www.attersee.at

Heslo: 
„Putování s potápěčskými brýlemi“ 
(„Wandern mit der Taucherbrille“)

Služby zahrnuté v ceně:
 →  2x nocleh včetně snídaně ve 3* ubytovacích 
zařízeních u jezera (za příplatek i 4* hotely)

 →  Itinerář tří denních etap s tipy a doporučeními 
 →  Možnost kotvení kajaku u vybraného ubytování 
 → Transport zavazadel k dalšímu ubytování
 → 2x zdravý obědový balíček
 →  Závěrečný přípitek v baru „Seebar“ v obci Atter-
see am Attersee

Průběh cesty:
 → Společný start v obci Attersee am Attersee
 → 1. den: plavba do Unterachu, nocleh
 → 2. den: plavba do Weyreggu, nocleh
 → 3. den:  plavba do Attersee a cesta domů

Termíny a cena:
 →  Možnost rezervace od poloviny června  
do konce září

 → Cena od 169 €/os

Putování  
s potápěčskými brýlemi
Nedaleko Attersee se ukrývá pestrobarevná pří-
rodní podívaná – kaskády Gimbach, které najdete 
nedaleko obce Weißenbach am Attersee ve směru 
na Bad Ischl.

Pro první rodinné dobrodružství jsou turistické 
boty správným vybavením. Pěšky dojdete údolím 
potoka Weißenbach nahoru ke kaskádám Gim-
bach. Na konci pětikilometrové túry začíná druhá 
část dobrodružství. Vybalit šnorchl a neopren  
a po proudu potoka šnorchlovat šumivou, křišťá-
lově čistou vodou zpátky na výchozí místo. Zážitek 
i ryby jsou zaručeny! Dejte však prosím pozor 
– tento výlet můžete uskutečnit jen za odpovída-
jícího počasí.
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Vysoké vrcholy, 
hluboké průrvy

Přírodní park  
Ötscher-Tormäuer
„Jak sladkou odměnou je horská túra 
přes kameny, kořeny a mechem porostlé 
cesty.“ S každým krokem se stává srdce 
lehčí, duše svobodnější. Kdo projde pří-
rodní park Ötscher-Tormäuer, je odmě-
něn fascinujícími zážitky z přírody.

Hora Ötscher je symbolem oblasti Mostviertel. 
Mocný a zdálky viditelný masiv se tyčí se svými  
1 893 metry vysoko nad krajinou. K vrcholu vede 
několik cest, od jednoduchých procházek až po 
náročnou túru přes Rauer Kamm.

Okolo Ötscheru se rozkládá původní krajina 
oblasti Mostviertel. Přírodní park Ötscher-Tor-
mäuer zahrnuje 170 čtverečních kilometrů příro-
dy, bizarních strmých skal, hlubokých soutěsek, 
vodopádů, horských pastvin, jezer a překrásných 
vyhlídkových míst. Túra soutěskou Ötschergrä-
ben patří bezpochyby k největším zajímavostem. 
Právem bývá hluboký zlom, který v průběhu 
tisíců let zformoval potok Ötscherbach, nazýván 
„Grand Canyon Rakouska“.

Pěší stezky do divoké přírody začínají u vchodů do 
přírodního parku, kde se dočtete spoustu zajíma-
vostí, které obohatí vaši túru. Celá oblast má tolik 
co nabídnout, že se vyplatí zde strávit více dnů.

Mariazellerbahn
Již příjezd soupravou Himmelstreppe („Schody do 
nebe“) malebným údolím Pielachtal je působivým 
vstupem do přírodního parku Ötscher-Tormäuer. 
Velkorysá panoramatická okna vagónů první třídy 
umožňují neomezený výhled na malebnou kraji-
nu. Jídelní servis hýčká cestující místními specia-
litami a nápoji. Moderní soupravy Himmelstreppe 
jsou turistům k dispozici každý den.
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Kombinovaná jízdenka pro návštěvníky přírod-
ního parku Ötscher-Tormäuer 
S lístkem Naturpark-Kombiticket můžete jet poho-
dlně vlakem společnosti Mariazellerbahn  
v úseku Mitterbach-Erlaufklause-Wienerbruck-Gö-
sing-Winterbach. V ceně je zahrnut i vstup  
do přírodního parku.

Informace
 →  Železnice Mariazellerbahn:  

www.mariazellerbahn.at
 →  Informace k přírodnímu parku Ötscher-Tor-
mäuer: www.naturpark-oetscher.at

 →  Slevová karta Wilde Wunder Card  
nabízí řadu výhod: www.wildewunder.at

Občerstvení na túrách nabízí spousta hostinců a chat.

Soutěskou a přes vrcholy
Prozkoumejte soutěsku Ötschergräben i původní 
horskou chatu Vorderötscher. Pokud je ještě místo, 
můžete si objednat zvýhodněný balíček zahrnující: 

 →  1x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí 
a regionálními specialitami v horské chatě 
Vorderötscher

 →  Wilde Wunder Cards s výhodami pro více  
než 50 turistických cílů v oblasti

 → Uvítací skleničku moštu
 →  Poukázku na konzumaci v chatě Terzerhaus  
v hodnotě 10 €

 →  Jízdenku vlakem Mariazellerbahn z Mitterbachu 
do Wienerbrücku

 → Turistickou mapu „Lust aufs Wandern“

Cena za osobu:
 → Ve dvoulůžkovém pokoji od 89 €

Možnost rezervace: květen – říjen 2018

Další informace 
www.mostviertel.at/startseite/ 
o-tiefe-schluchten-luftige-hoehen

Informace a kontakt:  

Mostviertel Tourismus  
Tel.: +43 (0) 7482 20444 
www.mostviertel.at | www.naturpark-oetscher.at

Ötscher

RAKOUSKO
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Prožít si svou B7
Text: Zbyněk Cypra

Když jsem se v lednu po vítězné LH 24 (zimní závod 
na Lysé hoře na 24 hod.) rozhodl ukončit aktivní 
závodění, netušil jsem, že se v módu NO RACE 
postavím na start nejsledovanějšího a nejnavštěvo-
vanějšího závodu v České republice. Ano je řeč  
o BESKYDSKÉ SEDMIČCE. Závodu, co tě chytí za srdce, 
závodu kde se každý rok sejde na startu 3000 lidí!

Skálopevné přesvědčení, nikdy se již nepostavit 
na start, prolomila přítelkyně Martina s nesplně-
nou touhou konečně dát FULL trasu. 

O.K. Budu na startu stát v kategorii ženy, pardon 
kategorie SPORT MIX. V módu RACE bych to nikdy 
nedopustil – vždy jsem to měl zkrátka rád muž 
proti muži v rámci fair play.

Úkol zněl jasně. Trasa FULL, včetně vrcholu „Trav-
ný” a cíl vidět nejlépe „za světla”. 

Řešíme věčné dilema, co na sebe. Bude teplo, 
nebo zima? Předpověď hlásí déšť, ale opravdový 
déšť! Prostě liják, který nikdy nepřestane!!! Daří se 
mi Martinku tak nějak nasměrovat, že ta goráčová 
bunda (rozuměj GTX membrána, co nepropustí 
vodu) nebude nutná. Tento fakt je později kvitován 
a já jsem za to rád. Partnerka je hned po startu “ve 
vatě” a můžeme si naplno užít ten Liborův beskyd-
ský čundr (Libor Uher – mozek závodu B7). To však 
předbíhám děj. 

Musel jsem se pro letošek vzdát hesla: POSLEDNÍ 
NA STARTU, PRVNÍ V CÍLI. U prezentace potkávám 
bývalé parťáky, soupeře, kamarády. „Ahoj Zbyňo, 
dnes nějak brzo...” SMÍCH.

Start! V ruce mám oboje hole, na zádech jídlo, 
hadry a povinnou výbavu pro dva lidi. Jsem úplný 
domestik pro svoji bejby. Rozbíháme s rozumem. 
Pod Javoráč dorážíme v naprosté pohodě. Vydupe-
me první beskydský vrchol, čipneme a pouštíme 
to seběhem do Řeky na občerstvovačku. Míjíme 
Příslop a sedlo Lipový – čip a stoupáme na Ropici. 
Čelo závodu je již pochopitelně dávno fuč. 

Klesáme na Morávku, těšíme se na melouny.  
V hlavě se nám rodí plán stihnout i vrchol Travný. 
Začíná být fakt kosa a při oblékání dokrmujeme 
kalorie a taky ztrácíme minutky, které by se hodily 
na vrcholu. Nutno dodat, že stále mocně prší  
a s klesající teplotou myšlenky na cíl trochu tuhnou.

Sbíháme do Krásné. Je tu aut, jako kdyby hrála 
Sparta na Letné. Jsou to support týmy, mající za úkol 

zahřát, namotivovat a rozveselit své svěřence. O tom, 
že skoro půlku startovního pole deportovali jejich 
supporti do tepla domovů netřeba psát. Opravdu to 
nebyla ostuda. Kýble vody, valící se z beskydského 
nebe, nevěstily nad ránem nic dobrého.

Vrchol Lysá se nám málem stal osudným. Voda, 
chlad a přibývající kilometry nás demotivova-
ly tak, že poprvé přišly trudomyslné myšlenky. 
Musel jsem zavelet – převrstvíme hadry a dáme 
na sebe všechno, jinak tu fakt umrzneme nebo se 
rozmočíme. Stále si opakuji, že ty kotníčkové boty 
s membránou byly skvělá volba! 

Hybaj do Ostravice! Polívečka na občerstvovačce 
a direktem nahoru na Smrk. Je to přísné, ale Mar-
tinka hrne krásně, je úplně jiná, hezčí, silnější.... 
než pod tou Lysou, kde na pikosekundu problikla 
týmem myšlenka, že do cíle je to trošku dál, než 
na co v tomhle počasí máme. 

Ve stoupání pod Kněhyni prožíváme krizi, lehké 
halušky. Střídavě vidíme reálný terén, poníky, 
donuty... Traverzneme to na Čertův Mlýn a velice 
se těšíme na nejlepší občerstvovačku na Pustev-
nách, kde víme, že škvarková pomazánka bude to 
pravé. Myslím, že jsem přibral tak dvě kila.

Na Radhošťi ještě neumíme odhadnout, jestli bu-
deme v cíli za světla, jak jsme si tajně přáli. Závěr 
z Pinduly na Javorník a do cíle je zrádný a v tom 
dešti je všechno jinak. Při stoupání na Javorník 
začínám věřit, že ta moje holka šikovná vydrží ve 
stabilním tempu, což by znamenalo, že na setmění 
si na frenštátském náměstí snad budeme muset 
i počkat. Po seběhu z Javorníka potkáváme fren-
štátskou legendu Rosťu Filipce. Vítá nás a taky 
hlásí veškerá data. Jsme spokojeni a šťastní v cíli. 

Ano toho deště bylo opravdu trochu moc. My se 
však shodli, že nám prostě pršelo štěstí. A že ho 
fakt napršelo!

SALEWA ULTRA 
FLEX MID GTX
Skvělý grip, výborná 
trakce, agilita, vše pro 
přirozený pohyb  
a jistotu na nerovném 
terénu, to je nový 
ULTRA FLEX MID GTX. 
Navazuje na úspěšný 
model Ultra Train. 
Nepromokavost a pro-
dyšnost je zajištěna 
použitím GORE-TEX® 
membrány. 



za podpory partnerů:

Přihlaste své snímky
Hlasujte o nejlepší 
fotografii 
Šanci má každý!

Vyhlášeny budou 3 nejlepší snímky z hodnocení 
poro ty a 3 nejpopulárnější snímky z hlasování 
veřejnosti. Hlavní cenu získá nejlepší fotografie vy-
braná porotou. Ceny jsou připraveny i pro hlasující.

Autor vítězné fotografie získá 
voucher na ubytování na 3 noci pro 
2 osoby v regionu Davos Klosters.
Další ceny věnuje Alpenverein OEAV.CZ, CK V-tour, 
Salewa a partneři soutěže. 

VYHLAŠUJEME  
VELKOU FOTOSOUTĚŽ 
2018

téma: Nejen ŠVÝCARSKO je zemí  
mnoha alpských nej

Vyhrajte pobyt ve švýcarském  
Davosu a další skvělé ceny!

pořádá:

FESTIVAL
HORSKÝCH 
SPORTŮ

TEMATICKÝCH 
VEČERŮ
LEDEN – DUBEN 
2018 / BRNO

FILMY, PŘEDNÁŠKY, BESEDY, WORKSHOPY, VÝSTAVY
 » skialp, freeride, lavinová prevence
 » �horský�běh�a�vytrvalostní�trénink
 » alpské�4�tisícovky,�via-ferraty
 » expedice�a�cestovní�medicína
 » �lowcost�cestování,�cestovatelská�kuchyně
 » MTB�traily�a�nejlepší�alpské�lokality

www.festivaldohor.cz Pořádá: Český alpský klub z.s. za podpory 
Alpenverein OEAV.CZ, CK V-tour

EXPEDICE 2018
n i ž š í  n á r o č n o s t  |  v y š š í  k o m f o r t

A r g e n t i n a  |  A r m é n i e  |  a z o r s k é  o s t r o v y  |  B a l i  |  B a r m a  |  B o l í v i e
E k v á d o r  |  e t i o p i e  |  G r u z i e  |  I n d i e  |  Í r á n  |  K A N A D A  |  K A N Á R S K É  O S T R O V Y

M A D E I R A  |   M a r o k o  |  M e x i k o  |  N e p á l  |  P e r u  |  R u s k o  |  T a n z á n i e  |  U S A

www.v-tour.cz

Uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2018

Soutěžní snímky lze zaslat výhradně v digitální 
podobě prostřednictvím formuláře na webu  
www.oeav.cz/fotosoutez, kde najdete také 
podrobná pravidla, přehled všech soutěžních 
snímků a kde také můžete hlasovat.

Nejlepší snímky opět zařadíme do naší  
putovní výstavy!

www.oeav.cz/fotosoutez

 Finalisté soutěže 2017
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Planzeiger
Plánovací fólie vytištěna na prů-
hledném plastu formátu 12×20 cm 
slouží jako pomůcka při plánování 
túr na topografických mapách  
o měřítcích 1:25 000 a 1:50 000.
cena pro členy: 105 Kč
běžná cena: 130 Kč 

Náušnice

Krásné náušnice ve tvaru alpské 
protěže s kamínky Swarowski. Ze 
zdravotně nezávadného materiálu 
bez obsahu niklu, průměr 15 mm.
cena pro členy: 1000 Kč
běžná cena: 1250 Kč

Kšiltovka
Decentní černá čepice, 100 % 
polyester, lehký funkční materiál. 
Šedivou barvou je vyšit motiv 
alpské protěže.
cena pro členy: 365 Kč
běžná cena: 440 Kč

Nastavitelný pásek  
s kovovou přezkou. 
V barvě černé/šedé, oboustranně 
použitelný. Na přezce je vyražen 
motiv alpské protěže.
cena pro členy: 660 Kč
běžná cena: 790 Kč

Řetízek s přívěskem

Zdobený 7 skleněnými kamínky 
Swarowski zavěšený na tenkém 
hadím řetízku. Velikost přívěsku 
22 mm.
cena pro členy: 1000 Kč
běžná cena: 1250 Kč

Zavírací nože Opinel
Tradiční zavírací nůž Opinel Adven-
turer s rukojetí z bukového dřeva  
a čepelí z nerezové oceli, vybavený 
pojistkou ViroBlock a doplněný 
koženým řemínkem, u dětské  
varianty se zaoblenou špičkou.

Přírodní: Váha 47 g - Délka rukojeti 
11,0 cm - Délka čepele 8,5 cm 
cena pro členy: 340 Kč 
běžná cena: 420 Kč

Dětský zelený:  
Váha 36 g - Délka rukojeti 10,0 cm 
- Délka čepele 7,5 cm
cena pro členy: 320 Kč
běžná cena: 400 Kč
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V naší stylové prodejně si 
můžete vybrat z nabídky 
podrobných turistických 
map, knih s horskou 
tématikou a doplňkového 
sortimentu Alpenverein.

Samozřejmostí je zasílání 
poštou.

Členové Alpenvereinu nakupují  
za výhodnější členské ceny.

Prodejna OEAV.CZ  
Údolní 57, Brno 
www.oeav.cz/obchod 
objednávky: clenstvi@oeav.cz

Rukavice na via ferraty
V prostoru dlaní vyztuženy, délka 
prstů pohodlně kryje klouby. Kva-
litní provedení z kůže je zárukou 
dlouhé životnosti a uživatelského 
komfortu. 
cena pro členy: 310 Kč 
běžná cena: 360 Kč

Trička OEAV.CZ
Elegantní trička s motivem alpské 
protěže - symbolem Alpenvereinu. 
Dámská ve žluté, tmavě modré  
a růžové barvě, pánská v bílé a tma-
vě modré barvě. Velikosti S-XXXL.
cena pro členy: 250 Kč  
běžná cena: 300 Kč

Multifunkční šátek 
OEAV.CZ
Šátek SVEN s motivem alpské pro-
těže. Na výběr mezi svěží zelenou 
elegantní bílou barvou. Šátek lze 
nosit jako členku, čepici, kuklu 
nebo jen tak jako pěkný doplněk.
cena pro členy: 250 Kč 
bežná cena: 300 Kč

Vložka do spacáku 

ze 100% bavlny sbalitelná do 
balíčku velikosti 7×10×20 cm. Obal 
i vložka s motivem alpské protěže.
cena pro členy: 440 Kč
běžná cena: 550 Kč

Vložka do spacáku  
z pravého hedvábí
vhodná zejména při spaní na cha-
tách nebo jako hygienická vložka 
do spacáku, rozměr 220×88 cm.
Ultralehká (156 g), snadno sbalitel-
ná do velikosti lidské pěsti.
cena pro členy: 1400 Kč 
běžná cena: 1670 Kč
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Outdoorová 
půjčovna pro vás
Kompletně vás vybavíme na zajištěné 
cesty (via-ferraty), ledovec, na zimní túru 
se sněžnicemi a lavinovou výbavou, na 
výlet s dětmi či dovolenou v kempu.  
Každý člen Alpenvereinu registrovaný  
u OEAV.CZ má navíc:   

25 % 

sleva na půjčovné 
s kuponem 

10 % paušálně

50 %
sleva  

na vratnou  
kauci

Mapy Alp z edice Alpenverein
Podrobné mapové listy pokrývají všechny významné horské 
skupiny Rakouska a Německa, oblast Brenty a dolomitské sku-
piny Sella. Většina map je v letní i zimní verzi. Měřítko obvykle 
1:25 000 nebo 1:50 000. 
Cena pro členy AV: 190 Kč / běžná cena: 265 Kč

Expediční mapy z edice 
Alpenverein
17 mapových listů pro vaše expediční cesty např.  
do Peru, Bolívie, Nepálu či Kyrgyzstánu. 
Cena pro členy AV: 235 Kč / běžná cena: 340 Kč

Švýcarsko a Alpy  
v edici Kompass
Kvalitní mapy jsou výborné pro letní turistiku a VHT. Obvykle 
jsou ve voděodolném provedení v měřítku 1:50 000. Skladem 
máme mapy pro celé Švýcarsko a další oblasti Alp jako např. 
Sextenské Dolomity/Tre Cime, Julské Alpy/Triglav, Mont Blanc  
či Gran Paradiso. 
Ceny: od 195 Kč

Schneeberg und Rax
Mapa nám nejbližšího koutu Alp na pultě rozhodně nemůže 
chybět. Edice Österreichisher Karte, 1:25 000. 
Cena pro členy AV: 219 Kč / běžná cena: 299 Kč

Knihy, knižní průvodci  
a literatura s horskou 
tématikou
Jistě oceníte i publikace pro plánování cest do hor. Pěkným 
dárkem může být „horská beletrie" jako třeba knižní 
podoba deníku Miriam G. Pascual Padající hvězda, Zápisky 
Marouška blázna Máry Holečka nebo Touha a úděl od Diny 
Štěrbové.
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FERRATOVÝ KOMPLET
Lezecká přilba + univerzální sedací a prsní  
úvazek, ferratový set, smyce na provázání.
víkend 330 Kč | od 3 dnů 110 Kč/den 
záloha 2 000 Kč

LAVINOVÝ KOMPLET
Lavinový vyhledávač ARVA NEO  
+ lavinová sonda + lopata.
víkend 480 Kč | od 3 dnů 160 Kč/den 
záloha 5 000 Kč

Půjčujeme lezecké přilby, ferratové jisticí sety  
s dlaňovými karabinami pro dospělé i děti, sedací 
a hrudní úvazky, sešité i nesešité smyce, HMS 
karabiny, dětské celotělové úvazky, lana, cepíny, 
mačky, sněžnice pro dospělé i děti, lavinové 
vyhledavače, sondy, lopaty, šrouby do ledu, 
žďáráky, slaňovací osmy, jisticí kýble, slack-line, 
sady prusíků, nosítka pro děti, stany Coleman pro  
2 až 5 osob, plynové kartuše a vařiče.

Veškeré vybavení je pravidelně kontrolováno  
a obnovováno.

Využijte výhodné víkendové sazby!  
Možná domluva i pro zaslání poštou. 
Rezervace vybavení 
tel.: 606 075 575, clenstvi@oeav.cz

Půjčovna OEAV.CZ: Údolní 57, Brno
www.oeav.cz/pujcovna  



Kontaktní místa 
Česká Republika

BRNO: Alpsport, Josefská 3/5

BRNO: Stěna Duro, Slaměníkova 23b

BRNO: Sun Sport, Kšírova 32

BRNO: Vodák Sport, Bratislavská 31

BRUNTÁL: Agentura Kryštof, Ruská 10

Č. BUDĚJOVICE: Lanovka, Laanova tř. 2

DOMAŽLICE: Rodeosport, Husova 31

FRÝDEK–MÍSTEK: Vodák sport, K Hájku 140

JIHLAVA: Svět hor, Čajkovského 2

KLADNO: Sambarsport, Dělnická 244

KRNOV: Agentura Kryštof, Nám. Minoritů 18

LIBEREC: Horolezecká aréna, Na Bídě

OLOMOUC: Vodák Sport, Jiráskova 19

OPAVA: Hororsport, Dolní nám. 25

OSTRAVA: Alpsport, Tyršova 25

PRAHA: Alpsport, Na Florenci 35

PRAHA: Alpsport, Vinohradská 38

PONIKLÁ: Singing Rock, podniková prodejna

ŠUMPERK: Agentura Kryštof, Jesenická 3071

ŠUMPERK: Tydra, Šumavská 17

VRCHLABÍ: Horolezeni.cz, Sv. Čecha 166

VSETÍN: VodaHory.cz, Velký Skalník 1465

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: K3Sport, OC Convent

Slovensko

BRATISLAVA: Sun Sport, Jasovská 3039/12

TURANY: CK Outdoor Tour, Rybárska 1121/21

Hlavní kancelář 
OEAV.CZ
Údolní 57, 602 00 Brno, ČR 
T: +420 606 075 575  
clenstvi@oeav.cz
www.oeav.cz

 
Členství/pojištění ihned!

www.alpenverein-express.cz 
www.alpenverein-express.sk
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