
LEZEŠ NA SKALÁCH?

Domlouváme s orgány ochrany přírody a vlastníky
pozemků podmínky a povolení pro lezení na skalách
České republiky. Na dodržování pravidel dohlížíme
prostřednictvím Centrální vrcholové komise a osmnácti
oblastních vrcholových komisí. Dále organizujeme
semináře osazování jištění a nakupujeme certifikovaný
jisticí materiál, který nabízíme prvovýstupcům za
výhodné ceny. Vytvořili jsme oblíbenou databázi a
aplikaci Skály ČR, kde najdeš všechny lezecké cesty a
oblasti, které pečlivě evidujeme.

JEZDÍŠ DO HOR?

Spolupracujeme se Slovenským horolezeckým
spolkem JAMES a slovinským horolezeckým
svazem Planinska zveza Slovenĳe, na jejichž
chatách platí pro členy ČHS stejně výrazné slevy,
jako pro členy JAMES a PZS. Díky průkazu ČHS
mohou naši členové podnikat horolezecké
a skialpinistické túry v Tatranském národním parku
(TANAP), které jsou povolené jen pro
organizované horolezce. Odpovídáme za českou
reprezentaci v závodním skialpinismua pořádáme
Český pohár a mistrovství ČR ve skialpinismu.

PROČ BÝT ČLENEM ČHS?

Co přináší členství v ČHS

možnost lezení na skalách v ČR a pohybu
v chráněných skalních oblastech za účelem lezení

každoročně osazujeme lezecké cesty velkým
množstvím certifikovaného materiálu

dobrý pocit, že nejsi černý pasažér a přispíváš
na údržbu skalních oblastí

Co přináší členství v ČHS

slevy na horských chatách ve Vysokých Tatrách
a ve Slovinsku

možnost horolezení a skialpinismu v TANAPu

skialpinistické kurzy

www.horosvaz.cz



CHCEŠ SE O LEZENÍ NAUČIT VÍC?

Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je vzdělávání.
Pro naše členy pořádáme metodické dny zaměřené
na rozvoj lezeckých dovedností a znalostí. Školíme
vlastní instruktory a trenéry. Poskytujeme i další služby,
kterými je například knihovna s více než tisícem
horolezeckých titulů a průvodců.

BAVÍ TĚ LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH
A SLEDUJEŠ LEZECKÉ ZÁVODY?

Podporujeme a pečujeme o špičkové lezce
i talentovanou mládež, kteří dosahují skvělých
výsledků i na světové úrovni. Pro rozvoj
sportovního lezení na amatérské i profesionální
úrovni děláme maximum. Podporujeme lezecké
oddíly, vytváříme potřebnou tréninkovou
infrastrukturu, jejíž součástí jsou kvalitní trenéři,
moderní tréninkové metody a vybavení. Jsme
organizátory seriálů závodů a mistrovství ČR
v soutěžním lezení a odpovídáme za českou
reprezentaci, pro jejíž trénink budujeme vlastní
tréninkové stěny a pořizujeme finančně náročné
soutěžní chyty.

www.horosvaz.cz

Co přináší členství v ČHS

podmínky pro výkonnostní růst talentů

využití kvalitního zázemí pro trénink

možnost účasti na závodech pořádaných ČHS

Co přináší členství v ČHS

metodické dny/víkendy a kurzy

kvalitní kurzy pro instruktory a trenéry zakončené
svazovou licencí

využití knihovny ČHS zdarma



POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA

Vztahuje se i na horolezectví (bez omezení nadmořskou výškou),
skialpinismus a další outdoorové aktivity včetně vodáctví.
Pojištění není automatickou součástí členství a lze jej doobjednat
prostřednictvím eshopu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ ČHS

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provozování
horolezectví a dalších outdoorových sportů. Od roku 2021
je automatickou součástí členství v ČHS u členů, kteří jsou starší
18 let.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Je automatickou součástí členství v ČHS a vztahuje se výhradně
na organizované akce, které pořádá ČHS a jeho oddíly, komise
apod.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ A CVIČITELŮ

Je automatickou součástí členství v ČHS a vztahuje se na trenéry,
cvičitele nebo instruktory, kteří vykonávají trenérskou apod.
činnost v ČHS a jeho oddílech.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO REPREZENTANTY A DOPROVOD

Mohou jej využít reprezentanti a jejich doprovod na závody
nebo jiné oficiální akce reprezentace v zahraničí.

Balíček TRIO je kombinací kvalitního cestovního pojištění nejen pro
horolezce, členství v Českém horolezeckém svazu a Slovinském
horolezeckém svazu.

ČLENSTVÍ V ČHS

Členství v ČHS v rámci TRIA je běžným členstvím včetně veškerých
výše zmíněných výhod.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA

Výhodné cestovní pojištění, které se vztahuje i na horolezectví (bez
omezení nadmořskou výškou), skialpinismus, canyoning, paragliding
a další obtížně pojistitelné sporty a utdoorové aktivity. Lze si vybrat
z několika variant pro Evropu i Svět.

ČLENSTVÍ VE SLOVINSKÉM HOROLEZECKÉM SVAZU PZS

Díky členství v PZS můžete využít až 50% slevy na ubytování ve více než
1300 alpských chatách v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku,
Španělsku, Slovinsku apod.

ČHS TRIO

www.horosvaz.cz


