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Členství v ČHS a výhody členství 
 

Řádné členství fyzických osob - členství "A". Člen "A" má plná členská práva dle stanov, může využívat služeb a 
výhod poskytovaných ČHS. 

  

Členové "A" mohou být individuálními členy, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů - tzv. oddílové 
členství. 

 

Všichni členové spolku se automaticky stávají členy ČHS. 

Ti, kdo zaplatí členské příspěvky do ČHS, jsou členy "B". Mají stejná práva a povinnosti jako členové "A" vyjma 
zastoupení na valné hromadě, kde za ně vždy jedná zástupce spolku. 

Ti, kdo neplatí členské příspěvky ČHS, jsou pouze evidovanými členy s minimálními právy a bez výhod 
vztahujících se na členy „A“ a „B“. 

 
Na členy „A“ a „B“ se vztahují následující výhody: 

- lezení v chráněných skalních oblastech, kde je lezení povoleno jen organizovaným horolezcům 

- pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů na území ČR, pojištění instruktorů 

pro území Evropy 

- zřízení cestovního pojištění, které se vztahuje i na horolezecké a další outdoorové aktivity 

(vysokohorská turistika, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, jízda na horských kolech, kitting a 

další sporty, účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích), kryje i záchranné práce 

horské služby 

- ČHS Trio: v kombinaci s cestovním pojištěním a členstvím v Slovinském horolezeckém svazu, 

které umožňuje využít až 50% slevy na ubytování ve více než 1300 alpských chatách v Rakousku, 

Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku, Španělsku, Slovinsku, a dokonce i Lichtenštejnsku  

- slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, v některých outdoorových prodejnách a na horolezeckých 

festivalech 

- prohloubení svých metodických znalostí na metodických dnech/víkendech pořádaných ČHS  

- stát se instruktory ČHS a trenéry sportovního lezení – licence A/B/C 

- využití knihovny ČHS, ve které je možné si zapůjčit horolezecké průvodce, a další  

- účast na závodech organizovaných ČHS 

- využití grantů ČHS pro svoji činnost v rámci oddílů 

 
Výhody evidovaného členství: 

- není zpoplatněné 

- pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů na území ČR, pojištění instruktorů 

pro území Evropy 
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