
 

 

 
Praha – Roztyly 

HORSKÁ A VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 
Vážení p átelé, 
posíláme vám všeobecné pokyny k zájezdu, který jste si vybrali u naší cestovní kancelá e. Prosíme vás, abyste t mto pokyn m v no-
vali dostate nou pozornost a p edešli tak možným komplikacím. Up esn ní týkající se konkrétních zájezd  najdete v podrobných 
pokynech k danému zájezdu. P ejeme vám, abyste se z našich zájezd  vraceli vždy spokojeni a obohaceni o p íjemné zážitky, nové 
zkušenosti a zajímavá setkání. 

Za CK Adventura  –  Petr Novotný (garant zájezdu), kv ten 2018. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
Zde uvádíme popis všech hlavních nástupních míst, v konkrétních podrobných pokynech k zájezdu jsou uvedena nástupní mís-
ta platná pro daný zájezd a asy odjezd . Není-li v podrobných pokynech uvedeno jinak, lze táž místa použít pro výstup p i návratu 
ze zájezdu. Plánky odjezdových míst naleznete též na www.adventura.cz. 

ležitá upozorn ní:  
1. Zvolené nástupní místo prosím v as oznamte CK (písemn  na cestovní 
smlouv , telefonicky i osobn  v prodejní kancelá i); neu iníte-li tak, budeme p ed-
pokládat, že nastoupíte v Praze. 
2. V p ípad  ne ekaného zdržení p i cest  na místo srazu toto oznamte na tele-
fonní ísla uvedená v podrobných pokynech, p ípadn  se snažte sami dopravit na 
místo dalšího srazu. 

 Praha – Roztyly (stanice metra C), z autobusového nádraží, odjezdové 
stání . 7. (Možnost parkování hned vedle u prodejny OBI, zdarma do 2 hod.) 
Prosíme vás, abyste udržovali istotu a po ádek v okolí nástupního místa. 

 íbram: u motorestu Halda v Dubenci na hlavní silnici  .4 Praha – Písek. 
 Písek: ed hlavním nádražím D vedle obchvatu m sta. 
 eské Bud jovice: na benzínové pump  AGIP na ulici "Na Dlouhé louce" kousek od výstavišt  Zem  živitelka. 
 Beroun: u benzinové pumpy ÖMV, která je na sjezdu "Beroun centrum" (p es kruhový objezd, vpravo vedle dálnice D5, sm r 

Plze ). P i návratu ze zájezdu zastavujeme u totožné benzinové pumpy ÖMV na opa né stran  D5. 
 Plze : erpací stanice Benzina v pr myslové zón  Olympie, ul. Nepomucká, vedle D5, výpadovka na Starý Plzenec (z centra 

Plzn  trolejbusem . 13, autobusem . 32 nebo bezplatná linka O z autobusového nádraží) 
 Brno: nezajíždíme do centra! Stavíme na pump  u OD Tesco (1. pumpa po odbo ení z D1 sm r na Mikulov). 

DOPRAVA 
Zpravidla minibusem (do 30 míst), mikrobusem (9 – 22 míst) nebo osobním autem (4–6 míst). Minibus vždy ve standardní dálkové 
úprav  s polohovatelnými sedadly. Na každý zájezd p ipravujeme zasedací po ádek. Vašim požadavk m p i p ihlášení se budeme 
snažit vyhov t, ne vždy je to však v našich silách.  
Maximální ekací doba na odjezdech je pro opozdilce 15 minut. Jízda bude p erušována minimáln , budeme d lat povinné bez-
pe nostní p estávky po asi 3 – 4 hodinách na 30 minut. ast jší p estávky velmi zdržují jízdu a ohrožují p esun vzhledem k p edpi-

m AETR, proto p izp sobte hlavn  sv j pitný režim.  
Jednotlivé dopravní prost edky jsou vždy po dobu zájezdu k dispozici na p epravu zavazadel i osob a je možné si po celou dobu zá-
jezdu v nich ponechat v ci na zpáte ní cestu. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Obecn  u evropských zájezd  platí, že pot ebujete pouze cestovní pas platný alespo  6 m síc  po návratu, nebo do zemí EU a zemí 
Schengenského prostoru jen ob anský pr kaz typu identifika ní karty se strojov itelnými údaji. 
Cestování d tí: Upozor ujeme, že nezletilé d ti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.  
Držitelé jiných než eských pas  zodpovídají sami za zajišt ní p ípadných víz. Nejnov jší informace naleznete na: www.mzv.cz. 
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE 
 horské pr vodce nebo horské v dce IFMGA 
 dopravu v etn  všech poplatk  (tunely, dálnice atd.),  
 ubytování v kempech, 
 zap ení horolezeckého vybavení dle programu, 
 balí ek cestovního pojišt ní, platné na vysokohorskou turistiku (viz. pojišt ní). 
ípadné zm ny a výjimky jsou up esn ny v Podrobných pokynech k jednotlivým zájezd m! 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE 
 stravování,  
 ubytování na horských chatách,  
 poplatky za lanovky a p ípadné vstupné. 

PR VODCI  
Naši pr vodci, kte í budou dbát o vaši bezpe nost na horských zájezdech mají kvalifikaci „pr vodcovská innost horská“ podle §22 
odst. 1 písm. e Zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.  Tento zákon ukládá cestovním kancelá ím zam stnávat pouze 
kvalifikované pr vodce. V roce 2001 vzniklo st edisko Adventura – Škola sport  a pobytu v p írod , která získala akreditaci MŠMT a 
po absolvování velmi náro ného kurzu ud luje úsp šným frekventant m kvalifikaci „Pr vodcovská innost horská“. Od roku 2013 
vedou naše horské zájezdy také horští v dci s mezinárodní licencí, sdruženi v eské asociaci horských v dc  ( AHV), která je 
jediným nositelem licence International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA) v eské republice. Chceme tím p isp t 
nejen ke zvýšení vašeho komfortu na zájezdech, ale p edevším ke zvýšení vašeho bezpe í a minimalizaci rizika.  

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování v p ípad  horských zájezd  je p evážn  na horských chatách v levn jší kategorii matrazenlagern (noclehárna pro 10 a 
více osob, nej ast ji s patrovými palandami); zde budete mít k dispozici na osobu vždy polštá ek a 2 deky. Z hygienických d vod  je 
na v tšin  chat vyžadován vlastní tzv. hüttenschlafsack (tedy vložka do spacáku, m žete ji nahradit i lehkým spací pytlem). 
U n kterých zájezd , p evážn  pak v údolích volíme ubytování v penzionech i apartmánech. Blíže je pak specifikováno u konkrétní-
ho zájezdu. Výjime  (pouze v p ípad  pobytu v údolí) volíme formu ubytování v kempech ve vlastních stanech.  

STRAVOVÁNÍ 
V p ípad  nocleh  na horských chatách je možné se stravovat p ímo v restauraci horské chaty. Na v tšin  rakouských horských chat, 
je možné si zakoupit samostatn  snídani (7–10 EUR), ve i (hlavní chod, 10–18 EUR) nebo ve i pro leny Alpského spolku, tzv. 
bergsteigeressen (hlavní chod, 9 EUR). Zárove  si m žete rovnou objednat celou polopenzi (26–30 EUR), která se skládá ze snídan  
a ve e o t ech chodech (polévka, hlavní chod, dezert). Italské, francouzské a švýcarské chaty pak nabízí stravu p evážn  jen for-
mou polopenze. Snídan  se obvykle skládá z pe iva, másla a marmelády. asto bývá dopln na sýrem a salámem, pop ípad  müsli a 
jogurtem. Podává se vždy aj nebo káva. aj na cestu do termosky je k dispozici vždy ráno a je sou ástí polopenze, jinak za p íplatek 
2 EUR. Vlastní va ení nedoporu ujeme. Pokud se tak p esto rozhodnete, je pot eba po ítat s tím, že platí p ísný zákaz používání 
va  uvnit  chaty a je tedy nutné va it venku. které chaty však již zakazují va ení i venku v blízkosti chaty. Na cestu a na ob -
dy si p ipravte spíše leh í a snáze stravitelná jídla (sladkosti, energetické ty inky, ovoce, sýry, pe ivo aj.).  
Velmi d ležité je dostate né množství nápoj  – vhodné jsou rozpustné iontové nápoje, p i zvýšené námaze byste denn  m li vypít 
minimáln  2-3 litry tekutin! 

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ 
Horolezecké vybavení na via ferraty a pro ledovcové zájezdy: Veškeré pot ebné vybavení vám zap íme. Na exponované jišt né 
cesty používáme moderní bezpe nostní systém, skládající se ze sedacího úvazku, prsního úvazku a 2 smy ek s karabinami a tlumi-
em pád . Sou ástí vybavení je dále horolezecká p ilba (ochrana nejen proti padajícímu kamení). Na ledovcové túry vám navíc za-

íme stoupací železa (ma ky) a cepín. Pokud ale máte sv j vlastní vyzkoušený materiál (úvazek, horolezeckou p ilbu, ma ky a 
cepín), samoz ejm  si jej vezm te. Také doporu ujeme teleskopické h lky. Významn  usnad ují ch zi a šet í kolena, zvlášt  p i se-
stupech. Na zájezd od nás dostanete zap ené horolezecké vybavení od firmy Singing Rock, která vybavuje také naše pr vodce a 
vzájemn  spolupracujeme na tvorb  bezpe nostních standard  a horolezecké metodiky. ležité: nákup materiálu, který vám na 
našich zájezdech p ujeme, je velmi nákladnou záležitostí, proto vás žádáme o maximáln  šetrné zacházení s tímto vybavením. 
Dojde-li vaší nedbalostí k neopravitelnému poškození i ztrát  materiálu, bude po vás požadována náhrada dle následujícího ceníku: 
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ma ky 2400 K , cepín 1500 K , jistící komplet (brzda, smy ky, karabiny) 1500 K , prsní úvazek 500 K , sedací úvazek 900 K , p ilba 
1300 K , karabina 300 K . 
Oble ení na hory: Správná volba oble ení do hor je zásadní. Oble ení Vás musí ochránit p ed všemi rozmary po así a udržet Vás v 
optimálním tepelném komfortu jak p i velké fyzické námaze, tak p i ekání pod kopcem i na vrcholu. Pro jednoduchost jsme zpraco-
vali „Seznam doporu eného vybavení“ podle které snadno zabalíte vše d ležité na ledovcový zájezd i na via ferraty. (viz. poslední 
strana). 
Obuv: P edpokladem bezproblémového pohybu v horách jsou kvalitní kotníkové pohorky, nejlépe celokožené a dob e naimpregno-
vané proti vlhkosti. Výhodou je vysoká gumová obsázka. V tšina kvalitní pohorek je pak vybavena spolehlivou podešví Vibram. Vyrá-
žíte-li na ledovcovou túru, doporu ujeme návleky (zabrání padání sn hu do bot). 
Vybavení na stanování: Turistický stan, nejlépe se samonosnou konstrukcí, p im en  teplý spacák (odpovídající zvolenému typu 
zájezdu), karimatka (p nová, EVA nebo samonafukovací). Jsou-li všechny noclehy na vámi vybraném zájezdu zajišt ny na horských 
chatách, v tšinu vybavení uvedeného v tomto odstavci nebudete pot ebovat.  
Vybavení m žete rovn ž konzultovat i zakoupit u našich partner  – specializovaných outdoorových obchod : 

 Hanibal sport, Korunní 16, Praha 2 (nejbližší outdoorový obchod od Adventury) www.hanibal.cz 
 Doporu ujeme též oble ení od 100% eské firmy Direct Alpine 
 HUDYsport, sí  prodejen, www.hudy.cz nebo Rock point, sí  prodejen, www.rockpoint.cz 

Kompletní seznam našich partner  naleznete na www.adventura.cz/informace/karta-klienta – v etn  výše slev, které na vybraných 
místech m žete uplatnit s Kartou klienta Adventury. 

ZAVAZADLA 
Doporu ujeme vzít si kvalitní batoh s bederním pásem. P i balení po ítejte s tím, že u v tšiny zájezd  dostanete ješt  zap eno jisticí 
vybavení (úvazy + p ilby na via ferraty, na ledovcové túry také ma ky a cepíny). Doporu ujeme také nepromokavý kryt p es batoh – 
chrání vaše v ci nejen p i tú e, ale i v situaci, kdy je nutno nechat batoh nap . v sedle a na vrchol se jde nalehko. Jídlo a v ci pro po-

ebu b hem cesty si dejte do tašky (p íru ního bat žku), která se vejde pod sedadlo. Necháte si jej v autobuse a m žete do n j zaba-
lit i p ebyte né v ci až p jdete na túru (horskou chatu). 

ZDRAVOTNÍ ZABEZPE ENÍ 
Programu se každý ú astní na vlastní nebezpe í. Po ítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékárni ku minimáln  
s následujícím obsahem:  

 lék na teplotu, lék na bolest, léky na st evní potíže a lék na alergickou reakci 
 desinfekci, náplast „cívka“ a náplast „polštá ková“, obinadlo elastické (6cm), obvaz hotový . 3-4 
 um lé stehy (steri-strip), sterilní polštá ky (10x10cm) 
 rukavice, resuscita ní rouška, izotermická fólie, šátek trojcípý 
 léky, které pravideln  užíváte a ty, které byste mohli použít vzhledem k vašim ob asným obtížím 

POJIŠT NÍ  
Cena zájezdu zahrnuje balí ek cestovního pojišt ní a zákonné pojišt ní pro p ípad úpadku CK. Oba tyto druhy pojišt ní má CK 
ADVENTURA zajišt no u pojiš ovny UNIQA. Balí ek cestovního pojišt ní v hodnot  33 K /den zahrnuje: pojišt ní lé ebných 
výloh, asisten ní službu, úrazové pojišt ní, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí osoby a pojišt ní storna zájezdu. 
Toto pojišt ní kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat spe-
ciální sportovní p ipojišt ní! Karti ku s íslem pojistky a vaším jménem obdržíte p i odjezdu od pr vodce. 
Rozsah tohoto pojišt ní: pojišt ní lé ebných výloh – pln ní až do výše 5 000 000 K ; pojišt ní asisten ních služeb – do 5 000 000 

; pojišt ní smrti následkem úrazu – do 300 000 K ; trvalých následk  úrazu – do 600 000 K ; odpov dnosti za škodu – do 5 000 
000 K ; pojišt ní storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatk  do max. ástky 25 000 K , pojišt ní zachra ovacích náklad  - do 1 
500 000 K . (Pojišt ní storna se vztahuje na zrušení zájezdu z d vodu vážného akutního onemocn ní nebo úrazu, smrti, závažného 
násilného trestného inu i p i podstatné škod  na majetku z d vodu živelní události.) 
V p ípad , že budete mít zájem o více informací, pošleme na vyžádání leták se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní 
pojišt ní, které zárove  naleznete i na našich webových stránkách. 
Když budete nuceni využít služeb léka e na míst , vždy ukazujte karti ku s íslem pojistky a s kontaktem na asisten ní službu, 
kterou dostanete p i odjezdu od pr vodce! Nezapome te zavolat i na asisten ní službu a oznámit jí vaše zran ní nebo d vod ná-
všt vy léka e, aby v p ípad , že vám dopošlou fakturu za služby, o této záležitosti pojiš ovna v la a dala se úhrada u ní nárokovat. 
Doporu ujeme s sebou mít i kartu domácí zdravotní pojiš ovny, která je opat ena znakem Evropské unie. Obvykle to zjednoduší pro-
cedury ohledn  p ípadného placení zákrok  na míst  po úraze. 



4 

 

.SEZNAM DOPORU ENÉHO VYBAVENÍ 
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CESTOVNÍ PAS nebo OP (pozor na dobu platnosti !)  !   !   !  

PENÍZE (noclehy na chatách, lanovky, vstupy atd.)  !   !   !  

ELOVÁ LAMPA + náhradní baterie a žárovka  !   !   !  

OSOBNÍ LÉKÁRNI KA (viz všeobecné pokyny Horská a vysokohorská turistika)  !   !   !  

BIVAKOVACÍ VAK, p íp. PLÁŠT NKA (nejlépe pon o, hodí se i jako bivakovací vak) 
PÍŠ ALKA  !   !   !  

ZAVÍRACÍ N Ž 
BUZOLA NEBO KOMPAS 
SLUNE NÍ - LEDOVCOVÉ BRÝLE  !   !   !  

OPALOVACÍ KRÉM A KRÉM NA RTY (faktor 20 a více)  !   !   !  

TERMOLÁHEV (obsah min 1L)  !  

TELESKOPICKÉ HOLE  
MALÝ BAT ŽEK  (jako zavazadlo do busu na p ebyte né v ci) 
BATOH 35 – 55 L (v etn  ochranného krytu proti dešti)  !   !   !  

TOALETNÍ PAPÍR 
HYGIENICKÉ POT EBY  !   !   !  

O
B

U
V PEVNÉ KOTNÍKOVÉ POHORY (není nutný GORE-TEX) —  !   !  

LEHKÉ TREKKINGOVÉ KOTNÍKOVÉ BOTY  !  — — 

EZ VKY (na horskou chatu) 

O
B

LE
EN

Í 

SVRCHNÍ BUNDA (v tru a vod odolná p . Devil Alpine nebo Guide od Direct Alpine)  !   !   !  
SVRCHNÍ KALHOTY  (v tru a vod odolné nap . Devil Alpine Pants od Direct Alpine)  !   !  
TECHNICKÉ KALHOTY(stre ové, rychleschnoucí p . Cascade Plus od Direct Alpine)  !   !   !  

TROVKA (lehká, v truodolná, prodyšná, pertex nap . Tornado od Direct Alpine) 
TERMOPRÁDLO - TRIKO (Moira, CRAFT, Coolmax, klasická Merino vlna)  !   !   !  
TERMOPRÁDLO - KALHOTY (Moira, CRAFT, Coolmax, klasická Merino vlna)  !   !  
PONOŽKY (nejlépa Moira, Coolmax, klasická Merino vlna)  !   !   !  
IZOLA NÍ BUNDA (Polartec 200 nebo bunda Belay, Sella, Flake od Direct Alpine)  !  
MIKINA (fleece, tenký Power Stretch, p . Axis, Eira, Gavia od Direct Alpine)  !   !   !  

NÁVLEKY (na boty proti sn hu co nejprodyšn jší) —  !   !  

SVRCHNÍ RUKAVICE (nepromokavé, v truvzdorné)  !   !  
TEPLÉ RUKAVICE (Polartec, Windstopper, vlna) + rezervní   !   !   !  
TEPLÁ EPICE + rezerva  !   !   !  
NÁKR NÍK, MASKA, KUKLA (oceníte ve vánici, nap . Balaclava od Direct Alpine) 
KALHOTY (do busu nebo na chatu p . Cruise, Cruise Lady od Direct Alpine) 
TRIKO (rezerva do busu nebo na chatu nap . Crack, Flash od Direct Alpine) 
ŠORTKY (nap . lehou ké Trip nebo Cortina Short od Direct Alpine) 
LEHKÁ EPICE, ŠÁTEK (jako ochrana proti slunci) 
PLAVKY 

SP
A

N
Í +

 J
ÍD

LO
 SPACÍ PYTEL LETNÍ (do +10°C) NEBO VLOŽKA DO SPACÍHO PYTLE !M !M !M

KARIMATKA (nenasákavá, dob e izolující, není nutná samonafukova ka) !S / —M !S / —M !S / —M 

STAN (samonosný , komletní, odolný proti v tru) !S / —M !S / —M !S / —M 

VA  (nejlépe plynový, jen v p ípad  že si budete sami va it) !S / —M !S / —M !S / —M 
ZAPALOVA  + REZERVA !!! 
NÁDOBÍ + P ÍBOR (jen v p ípad  že si budete sami va it) ) !S !S !S 

POTRAVINY (rozhoduje chu , délka va ení, váha a energetická hodnota)  !   !   !  

NÁPOJE (instantní nápoje - nejlépe iontové) + láhev na pití min 1,5L  !   !   !  

S - SPANÍ VE STANU, M - SPANÍ NA CHAT  (MATRAZENLAGER) 
 


