
Kamera 
 
ČHS je vlastníkem kamery Sony HDR-PJ200E. Tato kompaktní kamerka umí natáčet video v plném 
Full HD rozlišení a díky dotykovému displeji a přehlednému menu, které je přeloženo také do češtiny, 
si s jejím ovládáním poradí opravdu každý.  
 
Důležitou součástí kamery je vestavěný projektor pro okamžitou zpětnou vazbu – je možné si záznam 
přehrát, a to třeba na zeď, bez jakékoli další techniky.  
 
Spolu s kamerou půjčujeme 8GB paměťovou kartu, je možné tedy nahrávat ve vysoké kvalitě cca 3 
hodiny záznamu. Součástí výpůjčky je i stativ. 
 
Podmínky výp ůjčky: 

• kamera je určena přednostně pořadatelům závodů mládeže, organizovaným ČHS, 
• pokud není kamera využita, je možné ji zapůjčit na závody v lezení dospělých či jiné akce 

ČHS (semináře, jiné než lezecké závody atp.); vždy se však musí jednat o aktivity ČHS, 
• zapůjčení kamery je zdarma, 
• pouze osobní převzetí a navrácení, 
• při převzetí se skládá vratná záloha 5.000 Kč, a to pouze v hotovosti, 
• záloha bude vrácena po ověření, že je kamera v pořádku, ve stejném stavu, jako byla 

zapůjčena, 
• v případě, že vypůjčitel vrátí kameru poškozenou, bude oprava hrazena přednostně z této 

částky, 
• kamera je pojištěná proti odcizení, pojistné plnění je vázáno na splnění podmínek pojistné 

smlouvy (tzn. uchovávat kameru v místnosti opatřené alespoň jedním zámkem s bezpečnostní 
vložkou, v případě odzicení musí být sepsán policejní protokol), 

• pokud dojde ke ztrátě či odcizení v případě, že nebyla kamera dostatečně zabezpečena, bude 
náhrada vymáhána po vypůjčiteli a záloha se započítá do konečného vyúčtování, 

• výpůjčka je podmíněna podepsáním smlouvy o výpůjčce mezi ČHS a vypůjčitelem. 
 
Pro zapůjčení kamery kontaktujte Marii Dichtlovou: marie.dichtlova@horosvaz.cz . 
 
 

 
 
 
 
 
Hlavní rysy: 

• Záznam Full HD 1920 x 1080 
• Vestavěný projektor 
• Objektiv Carl Zeiss® s 25x optickým zoomem 
• Citlivý snímač CMOS Exmor R™ typu 1/5,8 
• 2,7" dotykový displej 
• Záznam na paměťové karty SD 
• Zabudovaný USB kabel 
• Nabíjení baterie přes USB 

 
Podrobný popis funkcionality naleznete na stránkách výrobce nebo zde. 


