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1. Úvod

Tématem této  bakalářské  práce  je  adrenalinový  cestovní  ruch.  Podnětem k výběru 

tohoto tématu byl osobní zájem o sporty spojené s adrenalinem a také zvyšující se poptávka 

po těchto sportech na našem území. Stále se rozvíjející zájem o zážitky spojené s adrenalinem 

má příznivé účinky na rostoucí cestovní ruch u nás. To představuje důvod proč tento segment 

neopomínat a naopak snažit se stále zintenzivňovat tento zájem o něj.

Práce  je  věnována deseti  vybraným sportům,  které  patří  mezi  rychle  se  rozvíjející 

a zájem o ně na trhu velmi roste.  Adrenalinové sporty představují širokou škálu možností 

využití volného času a získání neobyčejných zážitků. Většina těchto sportů je vnímána jako 

hazardování  se  životem,  ale  právě  striktní  dodržování  pravidel  bezpečnosti  je  jedním  ze 

základních požadavků pro provozování adrenalinových sportů. Samozřejmě je u těchto sportů 

možnost zranění, ba dokonce smrt neustálým rizikem.

Trh  adrenalinových  sportů  patří  mezi  velmi  rozmanitý  a  nejrychleji  se  rozvíjející 

segment  cestovního  ruchu.  Člověk  si  může  vybrat  z desítek  sportů  zaměřených  na 

adrenalinový zážitek. A co vůbec vede turistu k vyzkoušení tohoto neobyčejného zážitku? Je 

to snad ten pocit vzrušení, odpoutání se od stereotypu, zbavení se strachu či jen prostá touha 

po něčem novém? Ať se na tyto sporty díváme z jakéhokoliv úhlu, tak motivy účastníků jsou 

vždy čistě individuální.  I přesto společnými znaky těchto sportů stále zůstávají,  vytvoření 

nového zážitku  a  nutná  dávka adrenalinu.  Člověk si  zde  může  dokázat,  zda  je  jeho vůle 

silnější než jeho strach.

Touha  po  nebezpečí  uskutečňovaná  prostřednictvím  sportů  zaměřené  na  adrenalin 

může být pouhou kompenzací jednotvárného, pohodlného či bezstarostného života. Lidé stále 

ve větší  míře  opouštějí  dovolené spojené s  pouhým pasivním odpočinkem a dávají  raději 

přednost aktivně strávenému volnému času, který je obohacen o zážitky. Takto strávený čas je 

nejen dalším krokem ke zdravějšímu životnímu stylu,  ale  také vede k obohacování  života 

každého jeho účastníka.

Pevně doufám, že touto prací přiblížím několik adrenalinových sportů z hlediska jejich 

atraktivnosti, dostupnosti na našem území a skutečně nezapomenutelných zážitků. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce

K vypracování této práce jsem využila všech dostupných informací v podobě odborné 

literatury, internetových stránek a také znalostí získaných během studia. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje pojmy související s adrenalinovým cestovním ruchem. Blíže 

jsem se věnovala jednotlivým charakteristikám deseti vybraných adrenalinových sportů. Dále 

jsem také nastínila  některé definice ze základního pojetí  cestovního ruchu, které se týkají 

obecného pojmu cestovní ruch, jeho typologie a modifikace účastníka cestovního ruchu.

V praktické části práce jsem analyzovala jednotlivé sporty z hlediska podmínek pro 

jejich realizaci,  ceny a lokalit,  ve kterých lze dané sporty provozovat. Tím jsem přiblížila 

nabídku adrenalinových zážitků na tuzemském trhu.  Závěrem této práce jsem se pokusila 

navrhnout několik možností dalšího rozvoje tohoto druhu cestovního ruchu.

Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit několik vybraných adrenalinových sportů 

a poukázat na jejich vzrůstající význam. Přiblížit jejich nabídku na českém trhu a navrhnout 

možnosti  rozvoje  adrenalinového  cestovního  ruchu  v současných  podmínkách  České 

republiky.
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3. Vymezení základních pojmů cestovního ruchu

3.1 Pojem cestovního ruchu

Cestovní  ruch  se  v dnešní  době  stává  nejenom  podstatnou  součástí  potřeb  lidí 

a životního  stylu,  ale  také  stále  nezbytnějším  a  významnějším  jevem  české  ekonomiky, 

dotýkající se celé řady základních ekonomických i mimoekonomických procesů společnosti. 

Jeho přínosy se projevují  v mnoha odvětvích  spjatých s cestovním ruchem a ve vytváření 

nových pracovních míst, a to i v problémových oblastech z pohledu zaměstnanosti. Je jevem 

průřezovým  a mnohostranným,  který  se  stává  stále  významnějším  prvkem  spotřeby 

obyvatelstva i významným faktorem rozvoje národních ekonomik i ekonomiky světové. Jak 

uvádí  ve  své  knize  Cooke (1994,  str.  4):  „sport  a  volný  čas  je  důležitou  rozrůstající  se  

výzkumnou oblastí pro ekonomickou profesi“. [12], [1]

V rámci cestovního ruchu se každoročně na celém světě dává do pohybu nepřeberné 

množství  lidí,  kteří  v rámci  svého  volného  času  opouštějí  dočasně  místa  svého  bydliště 

zpravidla za účelem rekreace, styku s lidmi, poznání a z celé řady dalších důvodů. Vedoucím 

motivem  tohoto  pobytu  a  pohybu  je  záměrná  změna  prostředí,  jež  člověku  umožňuje 

uspokojit  některé  z jeho  potřeb,  jako  jsou  například  potřeby  klidu,  poznání,  pohybu, 

odpočinku,  kulturních  zážitků,  seberealizace  a  další.  Pro  uspokojení  těchto  potřeb 

nepropůjčuje místo jejich bydliště  dostatek možností  nebo neposkytuje  dostačující  kvalitu. 

Účast na cestovním ruchu se stává výrazem specifického vystupování člověka, ve kterém se 

tak odrážejí jeho zájmy, úmysly, cíle, potřeby a také podmínky pro jejich realizaci. [5]

Cestovní ruch bývá definován více způsoby, jelikož jeho přesné vymezení je velmi 

obtížné. Původně byl považován za jiný výraz pro cestování a jako jeho synonymum je stále 

více  používán  termín  turismus.  Za  předěl  v definování  cestovního  ruchu  lze  považovat 

konferenci  Světové  organizace  cestovního  ruchu  (WTO),  která  se  konala  v roce  1991 

v Ottavě,  a  kde  došlo  k vymezení  většiny pojmů používaných  v oblasti  cestovního ruchu. 

Cestovní ruch podle WTO lze definovat jako:  „dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování  

a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle než 1 rok, zpravidla ve volném čase za  

účelem  rekreace,  rozvoje  poznání  a spojení  mezi  lidmi“.  Cestovní  ruch  dle  AIEST 

(Mezinárodní  sdružení  expertů cestovního ruchu) definujeme  „jako souhrn jevů a vztahů,  

které  vyplývají  z cestování  nebo pohybu osob,  přičemž místo pobytu  není  trvalým místem  

bydlení a zaměstnání“ uvádí ve své knize Ryglová (2009, str. 11). [12]
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3.2 Typologie cestovního ruchu

V odborné literatuře se setkáváme s nejrůznějším členěním cestovního ruchu, které se 

neustále  vyvíjí  v  závislosti  na  tom,  jak  se  projevuje  na  straně  nabídky  nebo  na  straně 

poptávky.

Nejčastěji je cestovní ruch charakterizován z hlediska:

 forem cestovního ruchu, kde zkoumáme motivy účasti na cestovním ruchu,

 druhů cestovního ruchu, které zohledňují zejména jevový průběh a způsob realizace 

cestovního  ruchu  v  závislosti  na  ekonomických,  geografických,  společenských 

a jiných podmínkách. [5]

3.2.1 Formy cestovního ruchu

Rozhodujícím kritériem pro rozdělení forem cestovního ruchu je motivace prostředí. 

Mezi základní podněty realizace cestovního ruchu patří rekreační, společenské, ekonomické, 

kulturní,  sportovní  a  specifické  motivy.  Od  těchto  primárních  motivů  se  odvozují  formy 

cestovního ruchu. [16]

a) Rekreační  cestovní ruch má za cíl  obnovu psychických i  fyzických sil  člověka při 

aktivním  i  pasivním  odpočinku.  Je  spojován  s  pobytem  v  přírodě  a  s  užitím 

sportovních aktivit,  zájmů,  koníčků či  her.  Většinou se jedná o pobyt  mimo místo 

obvyklého prostředí,  např.  z nížin do hor,  z  města  na venkov. Specifickým typem 

tohoto cestovního ruchu je chalupaření a chataření. [5]

b) Kulturní cestovní ruch zahrnuje poznávání jiných zvyků, tradic, kultur, náboženství, 

způsobu života apod. Mezi jeho formy patří vzdělávací cestovní ruch, jehož motivem 

je získávání znalostí o navštívené destinaci a často má formu samostudia. Dále se sem 

řadí alternativní cestovní ruch, který se vyznačuje poznáváním života odlišných lidí 

v jejich domácím prostředí. Jedná se např. o ekoagroturistiku či agroturistiku. Další 

formou je náboženský cestovní ruch, jehož hlavním motivem je návštěva posvátných 

a poutních míst, církevních památek či náboženských událostí. [16]

c) Sportovní cestovní ruch je spojen se sportovními aktivitami,  které vyžadují  určitou 

fyzickou  kondici.  Specifickou  formou  aktivního  sportovního  cestovního  ruchu  je 

lovecká  turistika,  která  souvisí  s lovem  zvěře  nebo  rybolovem.  Spousta  aktivit  je 

spojena  s  ročním  obdobím.  Mnohým  technicky  náročným  sportům  se  účastníci 

cestovního ruchu věnují spíše v pasivní podobě, a to jako diváci. [4]
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d) Ekonomicky  orientovaný  cestovní  ruch  se  specifikuje  na  ekonomickou  motivaci 

účastníka a převážně je realizován v pracovním čase. Příkladem je obchodní cestovní 

ruch,  který  zahrnuje  služební  cesty  profesně  i  obchodně  zaměřené.  Dále  pak 

kongresový cestovní ruch, zahrnující účast na konferencích, kongresech a seminářích. 

Cestovní ruch veletrhů a výstav, kde jsou nabízené různé typy produktů a mnohdy se 

stávají místem uzavírání prodeje nebo obchodních kontraktů. Do této kategorie se řadí 

i  incentivní  cestovní  ruch,  který  zaměstnavatel  užívá  jako  stimul  k pracovnímu 

výkonu. Náklady s ním spojené s části nebo plně hradí zaměstnavatel. [16]

e) Společensky  orientovaný  cestovní  ruch je  zaměřen  především na  komunikaci  mezi 

lidmi a na společenské styky. Nejrozšířenější formou jsou návštěvy příbuzných, přátel 

a známých. Do této formy cestovního ruchu je řazen i klubový cestovní ruch, jehož 

charakteristickým rysem je skupina lidí se společnými zálibami a zájmy.

f) Specificky orientovaný cestovní ruch je vymezen specifickými motivy účastníka. Řadí 

se sem nákupní cestovní ruch, jehož hlavní stimul je prožitek z nakupování v dané 

destinaci. Politický cestovní ruch, který je cestovním ruchem diplomatů nebo je spojen 

s politickými akcemi. Také sem spadá vojenský cestovní ruch, do kterého jsou řazeny 

cesty armády. [5]

3.2.2 Druhy cestovního ruchu

Druhy cestovního ruchu se člení na základě vnějších faktorů. V odborných publikacích 

cestovního  ruchu  neexistuje  jednota  v  dělení  z hlediska  typologie  cestovního  ruchu.  Pro 

potřeby této bakalářské práce bylo zvoleno členění forem cestovního ruchu podle Vystoupila 

(2006, str. 19 – 21).

a) Cestovní ruch dle původu účastníků:

 domácí cestovní ruch, vnitřní cestovní ruch, zahraniční cestovní ruch.

b) Cestovní ruch dle počtu účastníků:

 individuální cestovní ruch, kolektivní cestovní ruch, masový cestovní ruch.

c) Cestovní ruch dle věku účastníků:

 mládežnický cestovní ruch, seniorský cestovní ruch.

d) Cestovní ruch dle délky trvání:

 krátkodobý cestovní ruch, dlouhodobý cestovní ruch.
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e) Cestovní ruch dle převahy místa pobytu:

 městský cestovní ruch, venkovský cestovní ruch.

f) Cestovní ruch dle ročního období:

 cestovní ruch v hlavní sezóně, mimosezónní cestovní ruch.

g) Cestovní ruch dle způsobu ubytování:

 hotelový cestovní ruch, parahotelový cestovní ruch.

h) Cestovní ruch dle vlivu na platební bilanci:

 aktivní cestovní ruch, pasivní cestovní ruch.

i) Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace):

 organizovaný cestovní ruch, neorganizovaný cestovní ruch.

j) Cestovní ruch dle způsobu financování:

 komerční cestovní ruch, sociální cestovní ruch. [16]

3.3 Modifikace účastníka cestovního ruchu

V souvislosti s cestovním ruchem byly vymezeny pojmy, které slouží k podrobnějšímu 

rozlišení  různých  typů  účastníků  cestovního  ruchu  a  to  jak  v  oblasti  domácího,  tak 

i mezinárodního cestovního ruchu. Jedná se o pojmy:

Stálý obyvatel (rezident):

 v mezinárodním cestovním ruchu se jedná o osobu, která žije v dané zemi alespoň 

jeden rok,

 v domácím cestovním ruchu se pod tímto pojmem rozumí osoba, která v daném místě 

žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců. 

Návštěvník (visitor):

 v mezinárodním cestovním ruchu se za návštěvníka považuje osoba, která cestuje do 

jiné země, než ve které má své trvalé bydliště na dobu nepřesahující  jeden rok, za 

účelem jiným než je výkon výdělečné činnosti,

 v domácím cestovním ruchu je to osoba, která cestuje v zemi svého trvalého bydliště 

na jiné místo na dobu kratší šesti měsíců, přičemž hlavní účel cesty není vykonávání 

výdělečné činnosti. [4]
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Turista (tourist):

 v mezinárodním cestovním ruchu je turistou osoba, která cestuje do země mimo své 

obvyklé bydliště na dobu kratší jednoho roku. Účel cesty je jiný než výkon výdělečné 

činnosti v dané zemi a zahrnuje minimálně jedno přenocování.

 v domácím cestovním ruchu se za turistu považuje osoba, která v zemi svého trvalého 

bydliště  cestuje  do  jiného místa,  na dobu kratší  než  šest  měsíců,  avšak zahrnující 

minimálně  jedno přenocování.  Hlavní  účel  cesty nezahrnuje vykonávání  výdělečné 

činnosti.

Z hlediska délky pobytu se rozlišují:

 turista na dovolené – pobývá na daném místě více než určený počet dní nebo nocí,

 krátkodobě  pobývající  turista –  cestuje  na  dobu  nepřekračující  určitý  počet  dní 

a nocí, ale v délce více než 24 hodin s alespoň jedním přenocováním.

Výletník (excursionist, same-day visitor):

 v mezinárodním cestovním ruchu se za výletníka považuje osoba, která cestuje do jiné 

země  mimo  své  trvalé  bydliště  na  dobu  kratší  24  hodin,  aniž  by  přenocovala 

v navštívené zemi. Hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti.

 v domácím cestovním ruchu se jedná o osobu, která je trvale usídlená v zemi a cestuje 

do jiného místa než je její trvalé bydliště na dobu kratší 24 hodin, aniž by přenocovala 

v navštíveném místě. Hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá,  že mezi hlavní znaky uvedených pojmů návštěvník,  turista 

a výletník patří: 

 změna místa trvalého bydliště (místa běžného životního prostředí), 

 dočasnost cesty a pobytu,

 nevýdělečný charakter během účasti na cestovním ruchu. [5]

3.4 Pojmy spojené s adrenalinovým cestovním ruchem

Adrenalinový cestovní ruch

Je  specifická  forma  cestovního  ruchu,  která  je  spojena  s  účastí  turistů  na 

dobrodružných aktivitách s určitou mírou rizika a s vlivem na nervovou soustavu účastníka. 

Mezi  charakteristické  rysy  tohoto  cestovního  ruchu  patří  touha  zažít  něco  neobvyklého, 

hledání  hranic  svých  možností,  získání  neobyčejných  zážitků,  individuální  charakter 

a speciální  vybavení  účastníků.  Typickými  aktivitami  jsou  paragliding,  rafting,  bungee 
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jumping,  parašutismus,  horolezectví,  lety  balonem,  potápění,  extrémní  lyžování,  paintball 

a celá řada dalších. V současnosti se řadí mezi nejrychleji se rozvíjející doplňkový segment 

cestovního ruchu. [2]

Vzhledem k tomu, že cílem práce je adrenalinový cestovní ruch, tak zde dále budou 

přiblíženy  i další  pojmy  s tím  související,  jako  jsou  například  zážitkový  cestovní  ruch, 

adrenalin a s tím související dopamin, endorfin a serotonin.

Zážitkový cestovní ruch

Jedná se o formu cestovního ruchu, při níž jsou její účastníci motivováni vzrušením či 

hledáním  zážitků  odlišných  od  běžného  života.  Mezi  jeho  formy  patří  adrenalinový, 

gurmánský,  sexuální,  gamblerský,  meditační,  drogový,  sportovní,  virtuální  a  kosmický 

cestovní ruch. [10]

Adrenalin (epinefrin)

Je  hormon,  který  je  během  stresové  reakce  uvolňován  nadledvinkami.  Připravuje 

organismus na to, aby se uměl vyrovnat s ohrožením nebo stresem. K jeho zásadním účinkům 

patří  rozšíření dýchacích cest,  zrychlování srdeční frekvence a redistribuce krve z kůže do 

svalů a mozku.

Dopamin

Tato  látka  představuje  významnou  roli  v  nervovém systému  člověka,  podílí  se  na 

přenosu vzruchu mezi jednotlivými nervy. Je výchozí látkou při syntéze adrenalinu a brání 

třesu a svalové ztuhlosti.

Endorfin

Představuje látku uvolňovanou v mozku, která napomáhá omezovat bolest a zároveň je 

jednou z příčin uvolňování  některých hormonů.  Endorfin odpovídá svým účinkem morfiu, 

což  je  látka  patřící  mezi  opiáty,  které  na  člověka  působí  omamně.  Endorfin  také  působí 

pozitivně na náladu a tlumí bolest.

Serotonin

Je obsažen v krevních destičkách, napomáhá zúžení cév a tím i zpomalení krvácení. 

Tato  látka  také  podporuje vznik nálad.  Při  její  snížené  hladině  může docházet  k pocitům 

bolesti, deprese, stresu i úzkosti. [7]
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4. Charakteristika adrenalinových sportů

4.1 Bungee Jumping
Bungee jumping se řadí mezi nejznámější a nejvyhledávanější  adrenalinové sporty, 

který vyžaduje nutnou dávku odvahy. Bungee jumping představuje skok na laně z vysokého 

objektu. Aby byl adrenalin opravdu zaručen, tak se skáče z mostů, budov, balónů jeřábů či 

z vysílačů.  Ačkoliv je tento sport  považován za značně riskantní,  tak je řazen mezi  velmi 

bezpečné.  Součástí  tohoto  skoku bývají  samozřejmě  bezpečnostní  prvky a  instruktáž,  bez 

kterých  by skok nebyl  možný.  Provozovatelé  bungee  jumpingu  jsou zkušení  a  vyškolení 

instruktoři, kteří používají jen to nejlepší vybavení. O bungee jumpingu by se také dalo říci, 

že se jedná o aktivitu, při které člověku opravdu tuhne krev v žilách. Tento sport by neměli 

podstupovat lidé po operaci páteře, kolen a také lidé se srdečními potížemi, jelikož při tomto 

sportu dochází k vysokému namáhání páteře, kloubů a srdce. V České republice jsou známé 

zatím dva případy vážnějších úrazů, k oběma došlo při  seskoku z jeřábu na základě chyb 

instruktorů. [18]

Typy seskoků

Existuje několik variant, jak lze bungee jumping absolvovat. Varianty seskoků se od 

sebe odlišují uvázáním lana na tělo. Nejběžnějším možností je skok s úvazem na nohách, ale 

vše závisí jen na výběru skokana. Všechny typy seskoků jsou omezeny váhovým limitem.

Skok za postroj

U tohoto typu skoku má skokan volné nohy i ruce. Lano je uchycené za postroj kolem 

hrudníku. Pro mnohé je tento skok přijatelnější, jelikož po skoku zůstane skokan viset v sedu. 

Skokan si u tohoto skoku může vybrat,  jestli  chce skákat popředu nebo pozadu. U skoku 

dopředu se při zpětném rázu lano otočí do sedu, pro někoho je tato varianta snesitelnější než 

poloha hlavou dolů. V případě skoku pozadu se skáče po nohách a tento skok přináší prožitek 

silnějšího adrenalinu.

Skok s úvazem za nohy

Tato varianta patří mezi nejběžnější, lano je zde uvázáno kolem kotníků. I u tohoto 

typu skoku jsou na výběr dvě možnosti, a to seskok popředu nebo pozadu. U pádu popředu se 

skáče tváří dolů a skokan vidí, kam letí a je tak schopen vnímat pád k zemi. Při skoku pozadu 

skokan nevidí, kam padá, jelikož je obličejem vzhůru a jediné co může vnímat je obloha nad 

ním. Seskok pozadu je extrémnější formou a tepová frekvence je u něj vyšší. [17]
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Tandemový skok

Tato možnost seskoku je oblíbená mezi páry a je vhodná zejména pro ty, kteří mají 

obavu skočit sami.  Zpravidla se skáče po boku a oba účastníci jsou upevněni kotníkovým 

úvazem. 

Kieneova Houpačka

Při  skoku  do  houpačky  je  lano  zpravidla  uvázáno  uprostřed  mostu,  skokana  lano 

k zemi nebrzdí. Postupně volný pád při zachycení přechází do kyvadla, kde může rychlost 

vzrůst až na 110 kilometrů za hodinu. Skokan je uvázán sedacím postrojem a je zde možnost 

i seskoku v páru. [18]

Historie bungee jumpingu

Historie bungee jumpingu má své kořeny ve starobylé legendě o domorodém kmeni na 

ostrově Pantecost, v jižním Pacifiku. Tato legenda vypráví o ženě, která chtěla uniknout před 

svým manželem. Žena vyšplhala na strom a uvázala si liánu ke kotníkům. Manžel vylezl za ní 

a pokusil se jí chytit, avšak žena se vrhla dolů. Muž skočil za ní, ale narozdíl od ženy se zabil.  

V tomto bodě se legendy rozcházejí a existují její dvě verze. Jedna říká, že muži začali skákat, 

aby je ženy již neoklamali, a druhá vypráví o tom, že muži začali skákat z důvodu obdivu 

k ženě, která projevila odvahu skočit. S postupem času se z tohoto zvyku stal rituál.

Dnes se využívají dva systému skoků, tzv. americký a novozélandský bungee jumping. 

Oba systémy se od sebe velmi odlišují. U amerického způsobu se používá dvojí zabezpečení 

a delší  volný  pád.  Novozélandský  systém  je  oproti  americkému  extrémnější.  U  tohoto 

způsobu se  používá  jednoduché zabezpečení  a  skok je  příjemnější.  Využívá  se  také  více 

elastický materiál, který je mnohem pružnější. [19]

4.2 Paintball
Paintball se řadí mezi moderní a rychle se rozvíjející adrenalinové sporty. Tento sport 

nevyžaduje jen fyzickou kondici, ale velký důraz se klade také na rychlé rozhodování a na 

schopnost přemýšlet. Jelikož se jedná o týmovou hru, tak je důležitá spolupráce mezi hráči, 

týmová komunikace a též taktika. Hráč paintballu by měl mít soutěžního ducha, ale také umět 

přijmout prohru a rovněž by neměl zapomínat na pravidla fair play. [25]

Paintballu  existuje  několik  druhů,  které  se  od  sebe  značně  liší.  Obecně  můžeme 

rozdělit paintball do dvou základních skupin, a to na sportovní paintball a military paintball, 

též  zvaný  woodsball.  Sportovní  paintball  se  hraje  na  speciálních  hřištích  s  nafukovacími 
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překážkami. Na hřišti proti sobě stojí dva týmy, jejichž hlavním cílem je získat vlajku, která je 

uprostřed hřiště. Vítězem se stává ten tým, který získá vlajku a donese ji na své stanoviště. 

U hry je přítomen rozhodčí,  který rozhoduje v případě sporných zásahů a také kontroluje 

dodržování  pravidel. Military  paintball  se  hraje  na  opuštěných  vojenských  základnách, 

v lesích, polorozpadlých komplexech apod. Výhodou této formy je, že se dá hrát v podstatě 

všude, kde je příhodný terén. Pro military paintball vzniká i řada specializovaných hřišť, která 

se snaží vyvolat atmosféru války. [49]

Princip hry zůstává stejný, ať se jedná o jakýkoliv druh paintballu. Základem je zbraň 

(značkovač),  kterou se snaží hráč trefit  protivníka a tím jej  vyřadit  ze hry.  Tyto speciální 

zbraně  fungují  na  principu  stlačeného  vzduchu  nebo  oxidu  uhličitého,  které  vystřelují 

želatinové kuličky plněné barvou a jsou různých tvarů a druhů. Dostřel kuličky se pohybuje 

okolo  padesáti  metrů  a rychlost  je  kolem  devadesáti  metrů  za  sekundu.  Další  velmi 

podstatnou součástí výbavy je speciální maska,  která chrání celý obličej hráče. Mezi další 

vybavení patří rukavice se zesíleným hřbetem, vhodné oblečení a také pevná obuv. [25]

Hra je vhodná pro muže i ženy všech věkových kategorií. Paintball se díky přísnému 

dodržování  pravidel  řadí  mezi  takzvané  bezpečné  sporty.  Podle  statistik  pojišťoven  je 

paintball bezpečnější než například golf, plavání nebo tenis.

V České republice působí Paintballová asociace,  řada paintallových klubů a stovky 

hráčů.  Také se hrají  dvě národní  ligy,  jedna evropská liga a  Mistrovství  České republiky 

v paintballu. [26]

4.3 Let balonem
Vyhlídkové  lety  balonem  jsou  stále  oblíbenější  aktivitou,  a  to  jak  mezi  mladší 

generací,  tak  i  staršími  lidmi.  Tento  let  poskytuje  jak romantický,  tak  i nezapomenutelný 

zážitek. Často jsou lety balonem dávány jako dárek u příležitostí jako jsou narozeniny, výročí, 

ale také se mnohdy využívají při žádostech o ruku. [22]

Balóny patří mezi letadla, která jsou řiditelná pouze výškově. To pro pilota znamená, 

že  může  ovlivnit  pouze  to,  v  jaké  výšce  poletí  a  jak  rychle  bude  klesat  nebo  stoupat. 

U teplovzdušných  balónů  lze  jejich  výška  ovlivnit  změnou  ohřevu  vzduchu,  zatímco 

u plynových balónů se jejich výška mění  jen odhozem zátěže.  Horkovzdušné balóny jsou 

vyrobeny z nylonových textilií odolných vůči vysokým teplotám a jejich koše jsou upleteny 

z proutí. Tyto balóny jsou poháněné propanem, který se nachází v ocelových lahvích. [23], 

[24] 
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Většinou  se  létá  ve  výšce  korun  stromů,  ale  balón  může  vystoupat  až  do 

několikakilometrové  výšky.  Světový  výškový  rekord  činí  téměř  sedmnáct  kilometrů.  Při 

běžném hodinovém balónovém letu je schopen pilot uletět délku až dvaceti kilometrů. [24]

Soutěže balónů patří mezi historicky první letecký sport. Balónové sportovní létaní se 

dělí na soutěže horkovzdušných balónů a nepřetlakovaných plynových balónů. Pravidla pro 

sportovní  létání  jsou  dány  sportovními  řády  FAI,  což  je  světová  letecká  federace.  Tato 

federace  sdružuje na deset  tisíc  pilotů  až ze  čtyřiceti  zemí  světa.  Každý lichý rok se sto 

nejlepších pilotů účastní Mistrovství světa, kde se soutěží ve dvaceti odlišných disciplínách. 

Převážně jde o lety na cíl nebo na určitou vzdálenost. [23], [24]

Historie letů balonem

Balonové  létání,  neboli  vzduchoplavba  představuje  první  prostředek,  díky  kterému 

měl  člověk  možnost  dostat  se  do  vzduchu.  Za  průkopníky  létání  lze  považovat  bratry 

Montgolfierovi, první let uskutečnili roku 1783 ve Francii. Balon byl zkonstruován z papíru 

a jako zdroj teplého vzduchu, díky kterému se balon vznášel, sloužilo ohniště. Jelikož byl let 

pro  člověka  nebezpečný,  tak  se  prvními  "piloty"  stávala  domácí  zvířata.  První  let  lidí  se 

uskutečnil  roku 1783 a trval  přibližně  půl  hodiny.  Král  Ludvík tehdy vydal  zákon,  který 

opravňoval každého, kdo poprvé poletí  vzduchem, k povýšení do šlechtického stavu. Této 

tradici zůstávají letci věrni a pasažéři jsou vždy po přistáni pokřtěni ve jménu větru, ohně, 

vody a země. Od té chvíle se létalo stále výš a balony procházely spoustou vylepšeními. Za 

prvního českého vzduchoplavce je považován Josef Vydra, společně s jeho smrtí se u nás 

vytratila i historie vzduchoplavby. [20], [21]

4.4 Freeskiing
Pod pojmem freeskiing se skrývá kreativní  a volné lyžování.  Jedná se o styl  jízdy 

mimo uměle vytvořené hranice, jako jsou oficiální tratě, sjezdovky či závodní branky. Patří 

mezi nejmladší z odvětví lyžování a stále se rozvíjí. Tento moderní a nový způsob lyžování je 

velmi  podobný  snowboardingu.  Oba  tyto  sporty  se  z velké  části  ovlivňují  a  inspirují 

navzájem. Freeskiing se dělí na dvě odlišné disciplíny, a to na freestyle (newschool) a freeride 

(big mountain). [15]

Freestyle (newschool)

Freestyle  ztělesňuje  lyžování  na  U-rampě  nebo  v  snowparcích,  a  to  na  speciálně 

upravených překážkách, sloužících k provádění triků. Jedná se v podstatě o jízdu po zábradlí 

16



a o  poletování  vzduchem.  Možnosti  snowparků jsou takřka  neomezené  a  jezdec  předvádí 

všemožné rotace, dopadá a odráží se pozadu i popředu. Freestyle je možno jezdit i ve volném 

terénu, kde jezdec využívá přírodní překážky v ulicích měst, jako jsou zídky, zábradlí apod.

Ve  Freestylu  se  závodí  v několika  disciplínách,  které  se  bodují  a  hodnotí  se  zde 

například závodníkův styl, svéráznost provedení, rotace či radikalita jízdy. [15], [13]

Freeride (big mountain)

Freeride reprezentuje jízdu ve volném terénu, nejlépe na prachovém sněhu. Jezdí se na 

speciálně  upravených  lyžích,  které  jsou  delší  a  širší  než  klasické  lyže.  Lyžaři  využívají  

jakýchkoliv neupravených, zajímavých svahů většinou v blízkosti sjezdovky, na zasněžených 

pláních  nebo například v lesích.   Mohou také využít  tzv.  "route",  což je  nekontrolovaná, 

neupravená, avšak značená a víceméně chráněná cesta před lavinami. [15], [9]

V našich horách jsou možnosti jízdy v plně volném terénu značně omezené. Velký 

počet středisek tuto jízdu i zakazuje, jelikož je lyžařů velké množství a naše hory nejsou příliš 

velké. Sjíždění volného terénu také působí na přírodu, která tím značně trpí. [9]

Freerideři jezdí především kvůli zážitkům, jde jim o prožitek z jízdy a o překonání 

terénu  s maximálním adrenalinem.  Právě  ten  je  pohání  k rychlejší  jízdě,  k zdolávání  těch 

nejextrémnějších terénů mezi lavinami či skalami, a také k létání z obrovských skal. To vše 

překonávají s jistou dávkou agresivity a lehkosti. Tento sport je mnohdy pro jezdce náročnější 

po stránce psychické, než fyzické.

Ve  freeridu  se  také  jezdí  závody,  kde  freerideři  sjíždí  skalnaté  vrcholky  hor. 

Závodníky sdružuje asociace IFSA, která pořádá každý rok několik závodů známých jako 

World Tour. Ve finálovém závodu je určen šampión sezóny a ti nejlepší z jezdců jsou pak 

pozvání na mistrovství světa, konané převážně na Aljašce. [13]

4.5 Lezení po umělých stěnách
Lezení na umělých stěnách, jako nový sport, se vyvinulo spolu se světovým nárůstem 

umělých lezeckých stěn. Tento sport dává možnost lidem vyzkoušet si lezení, aniž by byli 

ohroženi  padajícím kamením či  špatným počasím.  V mnoha  zemích  se  umělé  stěny staly 

velmi oblíbené díky jejich snadné dostupnosti. [14] 

Většina umělých stěn se nachází  v halách,  ale  můžeme nalézt  i  venkovní  stěny na 

mostech, věžích či přehradách. V některých případech lezci využívají i  původní kamennou 

stavbu bez jakýchkoliv úprav. Většina horolezeckých soutěží se koná na umělých stěnách, 
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jelikož právě na nich lze cesty neustále obměňovat. U většiny umělých stěn se základní vrstva 

sestává z překližky, v níž jsou v rovnoměrných rozestupech vyvrtány díry. Do každého tohoto 

otvoru jsou, za pomoci matice a šroubu, umístěny stupy a chyty. Na stěně jsou utvořeny cesty,  

které jsou od sebe odlišeny různou barvou chytů. Někdy se také pod chyty umísťuje barevná 

páska k označení cesty.  Aby byl každý kus stěny plně využit,  bývá v jednom směru hned 

několik cest. Lezec může k lezení použít pouze chyty dané barvou jeho cesty. [8]

Umělé stěny jsou díky moderním technologiím vhodné jak pro začínající lezce, tak 

i pro zkušené horolezce. Začínající lezci si zde mohou osvojit základní a nejdůležitější prvky 

horolezectví,  a to  techniku,  rovnováhu  a  pohyb.  Všechny  tyto  prvky  využijí  při  výstupu 

v přírodě,  a  to  jak  na  ledovém povrchu,  tak  na  čisté  skále.  Začátečníci  zde  také  získají 

potřebnou zručnost, sílu a ohebnost. Naopak zkušení horolezci mají možnost se na umělých 

stěnách udržovat v kondici. [14]

4.6 Paragliding
Představuje  létání  s padákovými  kluzáky,  které  se  provozuje  na  svazích,  kopcích, 

v horách či  na navijáku.  Paragliding  v současnosti  ztělesňuje  asi  nejrychlejší,  nejsnadnější 

i nejlevnější cestu k létání. Je možné létat jak bezmotorově, tak i s pomocným motorem na 

vzdálenost až stovek kilometrů. Díky paraglidingu se může člověk dostat do bezprostředního 

kontaktu  s přírodou a poznávat  tak  různé  země,  krajiny a  zvláště  hory,  a  tím se obohatit 

o neobyčejné pocity a zážitky. 

Paraglidista musí dodržovat pravidla létání a též fyzikální a přírodní zákonitosti. Musí 

mít  znalosti  z  oblasti  meteorologie,  aerodynamiky,  konstrukce  padákového kluzáku,  musí 

ovládat pravidla letového provozu a umět řešit nouzové situace.

Padákové kluzáky mají několik kategorií v závislosti na tom, jak jsou bezpečné nebo-

li jak dokáží reagovat na neobvyklé situace. Výběr kategorie je do značné míry závislý na 

zkušenostech  pilota.  V paraglidingu  je  možné  setkat  se  i  s dvoumístnými  padáky.  Tato 

kategorie padáků je určena buďto pro rekreační létání anebo pro žáky ve výcviku. 

Každé toto sportovní létající  zařízení  musí splňovat určitá předepsaná bezpečnostní 

kritéria. Padákový kluzák lze komerčně vyrábět pouze v případě, že úspěšně projde testovací 

procedurou.  Pro  atestaci  padákových  kluzáků  je  předepsaná  norma  AFNOR,  kde  kluzák 

prochází testem zatížení a následně i sedmnácti zkušebními lety. Většina těchto zkušebních 

letů je prováděna nad vodou, jelikož v České republice nejsou příliš vhodné podmínky pro 
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testování padáků. Po otestování je padákový kluzák zařazen do příslušné bezpečnostní třídy 

a může být sériově produkován. [3]

V dnešní době se paraglidingu v Evropě věnuje přes 100 000 pilotů, i firem zabývající 

se  výrobou padákových kluzáků jsou desítky.  Světový rekord na  nejdelší  vzdálenost  drží 

Američan Will Gadd, který uletěl 288 kilometrů. V České republice tento rekord drží Lubor 

Groh s výkonem 165 kilometrů. [11]

Klouzání z kopců

Jedná  se  o  obvyklý  slet  z kopce  dolů,  který  patří  mezi  nejjednodušší  styl  létání 

s padákovým kluzákem. Tento způsob létání se používá například v případech, kdy nelze létat 

ve výstupném proudění nad kopci a horami nebo v zimě, kdy není termika. Trvání letu je 

poměrně krátké, proto je nutné startovat z velkých hor nebo z navijáku. [3]

Svahování

Pro  většinu  pilotů  klouzání  z kopců  po  určité  době  přestane  být  uspokojující. 

Svahování poskytuje paraglidistovi létání i po několik hodin. Létá se podél návětrné strany 

kopce  při  dostatečném  větru.  Nevýhoda  svahování  spočívá  v tom,  že  kluzák  létá  jen 

v omezeném prostoru.

Létání v termice

Létání  v termice  využívá  termické  proudění  a  je  považováno  za  vrchol  létání 

s padákovým kluzákem. Pilot využívá stoupavé proudy, aby mohl ulétnout až několik stovek 

kilometrů. K tomuto létání je zapotřebí určitých zkušeností a znalostí pilota, zejména z oblasti 

navigace, meteorologie a leteckých předpisů. Pro kvalitní přelety je třeba cestovat do hor, což 

se považuje za jednu z nevýhod tohoto létání. Další nevýhodou je, že u nás je to převážně 

sezónní záležitost, létá se v období jara a léta. [3], [11]

4.7 Windsurfing
Windsurfing  je  jedním  z nejpopulárnějších  vodních  sportů.  Windsurf  představuje 

prkno, na kterém stojí jezdec, a ke kterému je připevněna plachta. Windsurf je označován jako 

nejrychlejší plavidlo poháněné větrem. Aby surfař využil maximální síly větru, tak musí držet 

plachtu správně nastavenou. Velkou roli zde tedy hraje umění surfaře nastavit  plachtu.  Ti 

nejlepší surfaři dokáží prkno řídit pouhým přenášením váhy a pohyby nohou. K zatáčkám se 

využívá hran prkna.  Na ovladatelnost prken má vliv jejich konstrukce.  S prkny rovnějších 

tvarů a ostrých hran dokáže jezdec dosáhnout vyšší rychlosti a také tyto prkna lépe kloužou 
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po vodě, ale těžší manipulaci představuje zatáčení. Zatímco u prken se zaoblenými hranami 

a kulatějšími tvary je snadnější ovládání, tak jezdec s nimi nedosáhne takové rychlosti.

Zkušení surfaři provádějí na windsurfingových prknech různé vzdušné skoky. Díky 

vývoji celého vybavení jsou tyto triky stále vylepšovány. Mezi základní skoky patří přemet 

vpřed, při kterém jezdec jede co nejrychleji proti vlně. V okamžiku, kdy je jachtař ve vzduchu 

spolu se skokem silně zatáhne za plachtu. Tento kousek je velice technicky náročný, ale na 

pohled velmi impozantní. Jezdci jsou schopni předvést i obraty o 360 stupňů.

Nejdůležitější  části  windsurfingového vybavení  je plachta.  Na trhu jsou k dispozici 

dvě  konstrukce,  a  to  otáčivé  aerodynamické  křídlo  neboli  systém  R.  A.  F.  a  vyztužené 

plachty. Konstrukce R. A. F., která je měkčí, se využívá na vodě se silnými vlnami. Kdežto 

systém vyztužených plachet je určen spíše pro rychlou jízdu, jelikož jsou tyto plachty křehčí 

a snadno se poškodí. Správný tvar plachty je zaoblený jako křídlo letadla.

Tento  sport  je velmi  oblíbený i  pro svou jednoduchost  v tom,  že jeho jezdci  stačí 

pouze voda, vítr a prkno. Tento sport nepatří mezi náročné, je k němu zapotřebí jen trocha 

trpělivosti, času, vytrvalosti a několik základních pravidel. Windsurfing je také sportem, při 

kterém si člověk utužuje fyzickou kondici, a který mu přináší maximální uvolnění. [14]

4.8 Zorbing
Zorbing patří do skupiny snadnějších a také nejbezpečnějších adrenalinových sportů. 

Zorbing existuje v několika podobách. Je možné ho provozovat na vodní hladině,  trávě či 

sněhu a díky tomu se ze zorbingu stala celoroční záležitost. Tento sport pochází z Nového 

Zélandu a za jeho objevitele jsou považováni Andrew Akers a Dwan van der Sluise. Jako 

inspirace  jim  sloužil  obraz  Leonarda  da  Vinciho,  který  znázorňuje  muže  rozkročeného 

v kruhu a s rozpaženýma rukama. [28]

Podstata zorbingu spočívá, jednoduše řečeno, v koulení se ze svahu dolů v plastové 

průhledné kouli. Uvnitř této obrovské koule je umístěna ještě jedna menší, která je tvořena 

speciálním postrojem s vícebodovým systémem.  Obě dvě koule jsou spojeny nylonovými 

lanky a vchod do koule je zajištěn dvěma tunely na každé straně. Rychlost jízdy se může 

pohybovat  až  okolo  padesáti  kilometrů  v  hodině.  Průměr  koule  je  přibližně  3,2  metrů 

o hmotnosti 90 kilogramů. Zorbovat je možné až ve dvou lidech, přičemž oba účastníci jsou 

připoutání  proti  sobě.  Zorbová koule se  na konci  dráhy zastaví  pomocí  protisvahu,  vodní 

hladiny nebo speciální sítě. [29]
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Co se týká samotné bezpečnosti zorbování, před každou jízdou se provádí řada testů 

"na prázdno", kde se prověřuje bezpečnost samotného zorbu při provozu. U každé jízdy by 

měla být vždy přítomna zkušená a vyškolená obsluha. Terén pro jízdu se vybírá takový, při 

kterém se zorb nedostane do stromů nebo trní. Ani při propíchnutí zorbu není jezdec nijak 

ohrožen.  Podmínkou  pro  možnost  absolvování  jízdy  v zorbové  kouli  je  minimální  výška 

osoby 150 centimetrů,  hmotnost  jezdce  maximálně  95 kilogramů,  u  osob mladších  18  let 

souhlas zákonného zástupce. [30]

4.9 Skydiving
Skydiving  je  velmi  populární  sport,  který  v  překladu  doslova  znamená  nebeské 

potápění. Představuje seskok z letadla s padákem, kde je velký důraz kladen na volný pád. 

Mnohdy je označován jako létání bez křídel či jako létání na vzduchovém polštáři. U volného 

pádu člověk nemá pocit pádu, ale spíše pocit skutečného létání s tím rozdílem, že je toto létání 

větrnější  a  hlučnější,  jelikož  vzduch  proudí  kolem  skydivera  vysokou  rychlostí.  Při 

průměrném seskoku z 4000 metrů  zažijete  volný pád okolo 60 vteřin.  Průměrná  rychlost 

seskoku se pohybuje okolo 200 kilometrů za hodinu a to ve standardní prsní poloze. Rychlost 

seskoku je samozřejmě do jisté míry ovlivněna tvarem a velikostí  těla každého skydivera. 

Mnohdy  se  skáče  ve  skupinách,  kde  skokani  tvoří  různé  formace.  Tento  sport  nabízí 

i možnost tandemového seskoku.

I přesto, že je skydiving nebezpečný sport, mnohdy jsou rizika s ním spojena menší,  

než se často na první pohled zdají. Spousta skydiverů provádí tisíce seskoků, aniž by utrpěli 

nějaká zranění a to díky odpovídajícímu vybavení a výcviku. Podle statistik připadá jedna 

smrtelná nehoda na sto tisíc seskoků. Skydiving přináší jistou míru rizika,  ale také nabízí 

strhující pocit z volného pádu.

Nejbezpečnější způsob jak si skydiving vyzkoušet je pomocí tzv. indoor skydivingu, 

kde se jedná o létání ve větrném tunelu. U tohoto způsobu je možné vyzkoušet si skydiving, 

bez  nutnosti  výskoku z  letadla  či  otevření  padáku.  Tento  simulátor  je  opatřen  skleněnou 

vertikální letovou komorou, kde se letec pohybuje několik desítek metrů nad sítí. Vzduch se 

v tunelu pohybuje vysokou rychlostí v rozmezí 170 – 300 km/h, a tím je možné v něm létat.  

Tento simulátor je často využíván pro výcvik nových skydiverů, kde se naučí ovládat své tělo 

při volném pádu. [27]

21



4.10 Powerkiting
Je druh sportu, při kterém se používá tažný drak, též zvaný kite, podobající se menšímu 

padáku, který slouží k pohánění jezdce po vodě či  zemi a k provádění skoků. Jezdec stojí 

většinou na prkně, ale používají se též lyže, brusle, mořský kajak apod. Typ a velikost kitu 

jsou závislé na větru a druhu powerkitingu. Člověk se při silném větru může vznést až do 

výšky deseti metrů.

Kiteboarding (kitesurfing)

Kiteboarding neboli  kitování  na vodě je jedním z druhů powerkitingu a patří  mezi 

rychle se rozvíjející extrémní sporty.  U tohoto poměrně mladého adrenalinového sportu je 

jezdec tažen kitem pomocí větru po volných vodních plochách. Díky kitu lze provádět různé 

skoky a triky,  bez potřeby umělých překážek. Jelikož při jízdě na vodě dochází k většímu 

odporu a kit je potřeba udržet na hladině, používají se větší nafukovací kity od 5 do 16m2.

Snowkiting

Je poměrně mladý adrenalinový sport, při kterém se jezdec pohybuje pomocí kitu po 

sněhové přikrývce na lyžích nebo snowboardu. Je možné setkat se i s jízdou na bruslích po 

ledové  ploše.  Tento  sport  je  výhodnější  provozovat  na  rovině,  neboť  roviny  mají  lepší 

povětrnostní podmínky než hory, kde se vítr láme o jejich vrcholy. Pomocí tažné síly kitu je 

možná i jízda do kopce. U snowkitingu se používají menší kity než u kitesurfingu, jelikož 

jezdec  na  sněhu  nedosahuje  takového  odporu  jako  na  vodě.  Při  tomto  sportu  je  možné 

i skákat,  ale  vzhledem  k vyšší  tvrdosti  sněhu  je  zde  možnost  úrazu  větší  než  například 

u kitesurfingu.

Landkiting

Tento druh sportu je určen k pohybu po zemi pomocí tažné síly kitu. I zde je možné 

provádět  různé  triky  a  skoky.  Vzhledem  k nižšímu  odporu  jízdy  po  zemi  se  používají 

velikostně menší  kity.  Jezdec je poháněn většinou na landboardu, což je terénní prkno na 

kolečkách, nebo na tzv. „buggyně“. Buggy je speciálně konstruovaná tříkolka pro tento druh 

sportovní aktivity,  která  je řízena nohama.  Buggy je ovládána buďto pomocí  tyček anebo 

pomocí baru, což jsou řídítka připojená šňůrami ke kitu. K jízdě je také možno využít lyží či 

bruslí. [6]
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5. Analýza vybraných sportů a jejich poskytovatelů
V této  praktické  části  se  zaměřím na  analýzu  jednotlivých  sportů  z hlediska  jejich 

podmínek  pro  provozování,  vybraných  lokalit  a  jejich  poskytovatelů.  Všechny  dostupné 

informace, které budou čerpány z odborné literatury a internetových stránek budou uvedeny 

v seznamu literatury bez odkazování.

5.1 Bungee Jumping
Bungee  jumping  je  nefalšovaný  adrenalinový  zážitek,  při  kterém jeho  účastníkovi 

tuhne krev v žilách. V České republice si tento volný pád vyzkoušelo na tisíce nadšenců. 

Každý  účastník  bungee  jumpingu  před  samotným  skokem  absolvuje  základní 

instruktáž, kde mu instruktor vysvětlí  celý průběh skoku, poté následuje příprava a vlastní 

skok. Také je nutné, aby účastník před skokem podepsal prohlášení o svém zdravotním stavu. 

Svým podpisem také stvrdí pravidla chování během skoku i po něm.

Základním  předpokladem  pro  absolvování  tohoto  skoku  je  váha  pohybující  se 

od 50 do 110 kilogramů, věková hranice nad 18 let, osoby mladší se mohou seskoku zúčastnit 

pouze se souhlasem zákonného zástupce. Účastník seskoku nesmí být pod vlivem omamných 

látek nebo alkoholu. Nesmí trpět onemocněními a poruchami, které by mohly snížit možnost 

účasti  na skoku. Seskoku se také nesmí účastnit  těhotné ženy.  Cena jednoho seskoku pro 

jednu osobu se pohybuje od 900 do 1500 Kč v závislosti na místě a typu seskoku. 

Provozovatelé bungee jumpingu k samotnému skoku nabízí řadu doplňkových služeb, 

jako je např.  záznam seskoku na DVD, CD s fotografiemi seskoku či  bungy upomínkové 

tričko.  Poskytovatelé  těchto  služeb  také  dávají  možnost  koupě  dárkového  poukazu  nebo 

dárkového balíčku. Na závěr účastník obdrží certifikát o absolvování seskoku.

Lokality a provozovatelé v České republice

V České republice se v současné době skáče především z mostu nad údolím potoku 

Hačka u Chomutova a ze Zvíkovského mostu. 

Většina vhodných míst, jako Bechyně, Dalešická přehrada, Brněnská přehrada, vodní 

nádrž Hracholusky u Plzně, Doksy – Máchovo jezero, vodní nádrž Slapy – Rabyně, Znojmo, 

Ústí nad Labem a další, byla v devadesátých letech nebo na přelomu tisíciletí uzavřena. 

Provoz na Loketském mostě  byl  ukončen v říjnu roku 2008 z důvodu rekonstrukce 

a výstavby  rychlostní  komunikace.  Tento  provoz  byl  přesunut  na  most  přes  údolí  Hačky 
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u Chomutova.  Provozy v  lokalitách  Harrachov –  skokanský areál,  Ostrava  –  Hlučín  byly 

ukončeny po smrtelném úrazu.

Most nad údolím Hačka u Chomutova

Most  nad  potokem  Hačka  je  nejvyšším  mostem  České  republiky,  na  kterém  se 

provozuje Bungee Jumping a Kienova Houpačka. Tento most se nachází u okresního města 

Chomutov, v regionu Severozápadních Čech, v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří. Most 

nad dnem potoku Hačka měří 62 metrů. Do provozu byl tento most uveden v roce 2007.

Provozovatelem bungee jumpingu na tomto mostě je společnost Xtreme Sports. Své 

skoky organizují již od roku 1997 na certifikovaných elastických lanech, která jsou opatřena 

tzv.  sekundárním jištěním.  Jako jediná  firma  na  trhu  nabízí  váhovou kategorii  od  40  do 

160 kilogramů. Sezóna pro bungee jumping je od dubna do října.

Tabulka 5.1 Ceník skoků při platbě na místě

Druh seskoku Cena

Bungee jumping 1500 Kč/1 osoba

Kienova houpačka 1300 Kč/1 osoba

2 skoky (bungy + houpačka) 2600 Kč/1 osoba

Dvojskok bungy (tandem) 3000 Kč/2 osoby

Dvojskok houpačka (tandem) 2600 Kč/2 osoby

Zdroj: http://www.bungyjump.cz/cenik.html [33]

Tabulka 5.2 Ceny doplňkových služeb

Typ služby Cena
DVD (záznam seskoku) 700 Kč/1 skok

CD s 20 fotografiemi 1000 Kč/1 skok
Bungy tričko 300 Kč/1 ks

Zdroj: http://www.bungyjump.cz/cenik.html [33]   

Zvíkovský Vltavský most

Zvíkovský  most  na  Vltavě  se  nachází  v  blízkosti  hradu  Zvíkov,  v  okrese  Písek, 

v Jižních Čechách. Výška mostu nad hladinou vody je asi 45 metrů. 

Provoz  bungee  jumpingu  na  Zvíkovském  mostu  je  datován  od  roku  1993  a  jeho 

provozovatelem je  společnost  K.  i.  Bungee  Jump.  Pro  širokou veřejnost  nabízí  skoky na 

gumovém laně. Tato společnost provádí skoky nejen z mostů, ale i z jeřábů a věží. Provoz na 
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Zvíkovském mostě je obvykle od května do září. Váhové omezení pro bungee jumping na 

tomto mostě je od 50 do 110 kilogramů.

Tabulka 5.3 Ceník skoků

Typ skoku Cena
Klasický skok, úvaz za nohy, prsní postroj 900 Kč

Tandem = skok ve dvojici 1800 Kč

Zdroj: http://www.bungee.cz/bungee-jumping-zvikov.asp [34]

Tabulka 5.4 Ceník doplňkových služeb

Typ služby Cena
Foto 200 Kč

Video 500 Kč
Tričko 250 Kč

Zdroj: http://www.bungee.cz/bungee-jumping-zvikov.asp [34]

Tabulka 5.5 Srovnávací tabulka cen

Xtreme Sports K. i. Bungee Jump
Klasický skok 1500 Kč 900 Kč

Tandem 3000 Kč 1800 Kč
Video/DVD 700 Kč 500 Kč

Foto/CD 1000 Kč 200 Kč
Tričko 300 Kč 250 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Z výše uvedené srovnávací tabulky vyplývá,  že společnost Xtreme Sports má ceny 

nasazené výše než K. i. Bungee Jump. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že Xtreme 

Sports provozuje skoky na nejvyšším mostě České republiky a o tyto skoky je velký zájem. 

Také jako jediná firma na trhu nabízí větší rozmezí váhové kategorie a její provoz je o dva 

měsíce delší než u K. i. Bungee Jump.

5.2 Paintball
Paintball se řadí mezi relativně mladé sporty, ale dynamicky se rozvíjející. V České 

republice se hraje od roku 1992 a již teď tuzemský trh nabízí  nepřeberné množství areálů 

různé kvality.  Kvalitu  poskytovaných služeb v této oblasti  lze  v současné době jen těžko 

kontrolovat,  jelikož  neexistují  téměř  žádná  závazná  pravidla  pro  podnikání  v  oblasti 
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paintballu. Také u nás existují areály s více zabudovanými hřišti, přičemž každé s odlišnou 

tématikou hry. 

Paintball se řadí mezi tzv. teambuildingové aktivity, proto jejich poskytovatelé nabízí 

speciální programy určené firmám, které napomáhají k stmelování a upevňování pracovního 

kolektivu. Většina poskytovatelů nabízí i možnost dárkového poukazu vytvořeného dle přání 

zájemce.  U takovéhoto poukazu si  může zájemce vybrat  scénář hry,  turnaje nebo cokoliv 

jiného, co daný areál nabízí.

Výhodou paintballu  je zejména to,  že se může hrát prakticky po celý rok a výběr 

herních  lokací  je  velmi  rozsáhlý  po  celém  území  České  republiky.  Každý  areál  má  svá 

pravidla, kterými se hráči paintballu musí řídit a respektovat je. Hráči mladší 18 let smí hrát  

pouze se souhlasem svého zákonného zástupce,  dolní  hranice věku je 10 let.  Počet  hráčů 

závisí  zpravidla  na velikosti  hrací  plochy,  avšak minimální  počet  se  standardně pohybuje 

okolo deseti hráčů.

Vybrané lokality a provozovatelé v České republice

Paintball Club Milovice

Mezi nejznámější  středisko paintballu a tzv. paintballový ráj patří  vojenský prostor 

Milovice.  Tento  opuštěný  rozsáhlý  vojenský komplex  poskytuje  mnoho  možností  ke  hře. 

Jedná se např. o dobývání různých budov, boj o vlajky či transport rukojmích. Toto hřiště se 

rozkládá na ploše cca 100 000 m2 a paintball se zde hraje od roku 2006. Kromě klasického 

paintballu toto středisko nabízí firmám i mnoho variant paintball teambuildingu. Milovice se 

nachází 25 km od Prahy a 20 km od Mladé Boleslavi.

Tabulka 5.6 Ceník jednotlivých položek na osobu

Typ položky Cena

Půjčovné na 4 hodiny (zbraň, vzduch, vesta, maska, rukavice) 299 Kč

Vstup na hřiště na 4 hodiny (5 paintball hracích ploch) 100 Kč

Ochranný oděv tzv. overal 100 Kč

Vesta samostatně 50 Kč

Rukavice samostatně 40 Kč

Zdroj: http://www.paintball-milovice.cz/cenik/ [35]  

Hráči  si  mohou  vybrat  i  z  několika  již  vytvořených  balíčků,  které  jsou  mnohdy 

výhodnější, než půjčovné každé položky zvlášť. Pro teambuilding a skupiny nad 30 osob jsou 

utvářeny individuální ceny. Minimální počet hráčů je stanoven na 8 osob.
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Paintball Game Olomouc

Za zmínku také stojí olomoucké Občanské sdružení Paintball Game Olomouc, které 

pořádá  turnaje  i  pro  handicapované.  Toto  sdružení  působí  od  roku  2003  a  pořádá  řadu 

společenských a sportovních akcí. Tento areál se nachází na neředínské pevnosti v Olomouci 

a  obsahuje dva rozdílné  profily  hřišť,  a  tím se řadí  mezi  zcela  jedinečné  areály v České 

republice. Minimální počet hráčů pro jednu hru je stanoven na 6 osob, maximální počet je 

neomezen.

Tabulka 5.7 Ceník půjčovného pro veřejnost

Typ vybavení Cena za 4 hodiny

Vybavení (zbraň, vzduch, termální maska, rukavice) 150 Kč/osoba

Kuličky (minimální odběr 200ks) 1 Kč/1 ks

Maskovací oděv (blůza a kalhoty) 50 Kč/osoba

Zdroj: http://paintball.pgo.cz/ol/ceniky [36]

V případě vlastního vybavení hráčů si poskytovatel účtuje pouze poplatek 100 Kč za 

využití  areálu  a  na  vzduch  za  celou  akci.  Při  použití  vlastních  kuliček,  ale  vybavení  od 

poskytovatele je půjčovné za vybavení (zbraň, maska, vzduch, rukavice) 400 Kč/osoba.

Paintball Mekka

Toto  hřiště  se  nachází  v  Opatovicích  nad  Labem,  nedaleko  Pardubic,  směrem  na 

Hradec Králové. Hrací plocha se rozkládá na 6000 metrech čtverečních, s více než 250 metry 

zákopů  a  množstvím  překážek.  Paintball  Mekka  nabízí  i  zázemí  pro  sportovní  paintball. 

Společnost  také  nabízí  slevy  pro  početnější  skupiny  hráčů,  možnost  koupě  dárkového 

poukazu, nafocení celé akce nebo například také poháry a medaile. Délka hry se pohybuje 

v rozmezí 3 až 4 hodin.

Tabulka 5.8 Ceník půjčovného

Vybavení Cena za 1 hru
Paintballový set (maska, zásobník, značkovač, láhev na 

stlačený vzduch a její doplňování, vstup na hřiště) 250 Kč

Kuličky 1 Kč/1 ks

Ochranná kombinéza 50 Kč

Nepromokavý oblek 50 Kč

Zdroj: http://www.paintball-mekka.cz/index.php?read=cenik [59]
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Tabulka 5.9 Srovnávací tabulka cen půjčovného

Club Milovice Game Olomouc Mekka
Vybavení na 4 hodiny 299 Kč 150 Kč 250 Kč

Ochranný oděv 100 Kč 50 Kč 50 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Ze srovnávací tabulky vyplývá, že ceny jsou nevyšší u střediska Clubu Milovice, které 

patří mezi nejznámější a největší paintballovová hřiště u nás.

5.3 Let balonem
Balónové létání je statisticky nejbezpečnějším leteckým sportem. Každý pasažér by se 

měl  vždy ujistit,  ve  které  lokalitě  bude proveden jeho let.  Pro více  jak 6 osob jsou koše 

rozděleny přepážkami. Obvyklá doba letu je 60 minut, ale jsou nabízeny i lety trvající pouze 

30 minut. Minimální povolená výška letu je 150 – 300 metrů nad zemí, avšak balón může 

stoupat  i  výše.  Vyhlídkové  lety  balonem startují  po  celý  rok,  po  všechna  roční  období. 

Důležitou  roli  hraje  počasí,  které  ovlivňuje  čas  odletu,  viditelnost  a  celkovou  uletěnou 

vzdálenost. Po skončení letu většina provozovatelů provádí tradiční křest "prvoletců". 

Ceny vyhlídkových letů se liší podle typu letu, lokality a poštu osob v koši balonu. 

Standardní let, který nabízí většina společností, se pohybuje od 5000 Kč. Letenku je možné 

zakoupit  více  způsoby.  V současné době je nejjednodušší  možností  online objednávka na 

internetových  stránkách  dané  společnosti.  Další  možností  je  telefonní  objednávka  nebo 

zakoupení letenky přímo v středisku. Také je třeba dbát na skutečnost, že některé letenky mají 

omezenou platnost.

Provozovatelé a lokality v České republice

Nabídka vyhlídkových letů je v České republice obrovská. Existuje řada společností 

a každý provozovatel  uskutečňuje  lety jiným způsobem.  Tito  provozovatelé  mají  většinou 

rozložené své pobočky po celé České republice a tím nabízí možnost startu z více středisek. 

Mezi oblíbené lokality, především pro jejich zajímavé výhledy, patří např. Karlštejn, Český 

ráj nebo Pálava. Každý provozovatel balonů musí mít povolení pro provoz leteckých prací od 

Úřadu pro civilní letectví. Přehled těchto platných licencí je k dispozici na stránkách českého 

balonového svazu.  Garancí  bezpečného a kvalitního  letu  je certifikát  kvality "OVĚŘENÝ 

PROVOZOVATEL", který uděluje svým členům Český balónový svaz.
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Aviatik servis s. r. o.

Tato  společnost  vznikla  v  roce  1990  a  má  oprávnění  poskytovat  ve  všech  svých 

balónech vyhlídkové lety s pasažéry. Je také oprávněna provozovat reklamní firemní balóny, 

reklamní lety, balónové žárovky a upoutaný balón.

Aviatik servis provádí vyhlídkové lety balonem po celé České republice a nabízí také 

letenky  pro  jednotlivce.  Mezi  vybrané  lokality  patří  Brno,  Boskovice,  Letovice,  Tišnov, 

Rosice, Moravský Krumlov, Ivančice, Olomouc, Praha, Vysočina (Telč, Jihlava), Beskydy, 

Pálava  (Mikulov,  Novomlýnské  nádrže),  Alpy.  Nabízí  také  privátní  lety  v  lokalitách 

Křižanov, Uherské Hradiště, Kardašova Řečice, Konopiště, Olomouc, Bouzov, Buchlovice, 

Buchlov, Štramberk, Beskydy, Slapy, Štiřín.

Tabulka 5.10 Typy letu balonem a jejich ceny

Typ a doba letu Cena letu Počet pasažérů v koši

Klasický let (60 minut) 3800 Kč/1 osoba maximálně 10

Prémiový let (60 minut) 5000 Kč/1 osoba maximálně 4

Privátní let (60 minut)

14000 Kč/2 osoby 2

16000 Kč/3 osoby 3

19000 Kč/4 osoby 4

Noční let přes Brno (2 hodiny) 6500 Kč/1 osoba 8

Let se snídaní (60 minut)

17000 Kč/2 osoby 2

20000 Kč/3 osoby 3

24000 Kč/4 osoby 4

Expediční let (120 minut)

20000 Kč/2 osoby 2

25500 Kč/3 osoby 3

30000 Kč/4 osoby 4

Východ slunce z balonu (90 
minut)

18000 Kč/2 osoby 2

20000 Kč/3 osoby 3

Zdroj: http://www.balon.cz/cs/vyhlidkovy-let-balonem/cena-a-typy-letu-balonem [38]

V ceně každého letu  je luxusní  barevná letenka a  dárková krabička,  seznámení  se 

s průběhem letu a pilotem, pojištění pasažéra, slavnostní křest a přípitek sektem, pamětní list 

s novým balonářským jménem a  doprava  zpět  na  místo  startu.  Místo  startu  a  doplňkové 

služby jsou individuální pro každý typ letu. Platnost letenek je 1 rok.

29



Balony.eu –     Zepelin CZ, s.r.o.  

Tato společnost provozuje 10 certifikovaných balónů a také největší balón v České 

republice.  Splňuje  veškeré  podmínky  pro  provozování  leteckých  prací.  Společnost  létá 

kdekoliv v České republice a v každém ročním období. Nestandardní startovní místa je vždy 

třeba konzultovat s pilotem. Mezi oblíbená startovní místa patří Břestek, Uherské Hradiště 

a okolí, Brno a okolí, Kroměříž a okolí, Olomouc a okolí, Ostrava a okolí, Pálava a okolí, 

Plzeň a okolí, Praha a okolí, Český ráj a okolí, Zlín a okolí, Hradec Králové, Pardubice.

Tabulka 5.11 Typy letů balonem a jejich ceny

Typ a doba letu Cena letu vč. DPH Počet pasažérů v koši

Standardní let (60 minut) 4000 Kč/1 osoba 10–16

Let Exclusive (60 minut) 5000 Kč/ 1 osoba 4 – 7

Privátní let (60 minut)

14000 Kč/1 osoba 1

14000 Kč/2 osoby 2

16500 Kč/3 osoby 3

18500 Kč/4 osoby 4

20500 Kč/5 osob 5

Zdroj: http://www.balony.eu/typy-letu-balonem/ [56]

Společnost také nabízí noční let balonem, který trvá 120 minut a cena je dle dohody 

a počtu účastníků. Také nabízí svatbu v balonu, která trvá 1 až 2 hodiny a celková kalkulace 

se odvíjí od požadavků pasažérů. Platnost letenky je 1 rok a v její ceně je zahrnuta luxusní 

letenka, dárkový certifikát s věnováním v dárkovém balení, přivítání s posádkou, seznámení 

s průběhem letu, přípitek sektem, slavnostní křest, křestní list, doprava a pojištění pasažéra.

BALONEM.CZ, s. r. o.

Tato  společnost  uskutečňuje  lety  po  celé  České  republice,  avšak  zaměřuje  se 

především na Vysočinu, Středočeský, Jihočeský a Západočeský kraj. Mezi nečastější místa 

vzletů patří Jindřichův Hradec, Třeboň, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice, Český Krumlov, 

Soběslav, Milevsko, Červená Lhota, Kámen, Pacov, Telč, Kamenice nad Lipou, Orlík, Hosín, 

Zvíkov, Jihlava, Mělník, Hluboká nad Vltavou, Plzeň, Pelhřimov, Benešov.

V ceně letenky je zahrnut odvoz, základní informace a instruktáž, možnost nafukování 

balónu, křest, přípitek sektem, CD s fotografiemi z letu a upomínkový certifikát.
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Tabulka 5.12 Druhy a ceny letenek

Druh letenky a doba letu Cena letenky vč. DPH Počet pasažérů v koši
Letenka L1 (60 minut) 5990 Kč/1 osoba 5
Letenka L2 (60 minut) 11500 Kč/2 osoby 2
Letenka L3 (60 minut) 14500 Kč/3 osoby 3

Zdroj: http://www.balonem.cz/druhy-letenek/ [60]

5.4 Freeskiing
Naše hory nenabízí velké možnosti k provozování freeskiingu. Pro freestyle, po vzoru 

světových středisek, nabízí areály v České republice mnoho kvalitních snowparků. Kvalitu 

snowparků  neurčuje  jeho  velikost,  ale  důležitým  faktorem  bývá  jeho  údržba,  díky  které 

mohou areály zabezpečovat bezpečnost a kvalitu. Avšak pro kvalitní freeride nejsou naše hory 

způsobilé, a to jak svým vzrůstem, tak stavbou pahrbů a v převážné části jsou porostlé lesy. 

I přesto najdeme i u nás několik lokalit, kde si lze freeride zajezdit.

Několik míst k freeridové jízdě poskytují naše nejvyšší hory Krkonoše, avšak jízda 

mimo vyznačené tratě se trestá pokutou. Ochránci přírody zde varují, že by snowboardisté 

a lyžaři mohli poškodit přírodu, ale konkrétní případ nebyl ještě prokázán. Kolem hlavního 

hraničního hřebenu se nacházejí nejlepší místa pro sjezdy. Na všechny dobré sjezdy se musí 

pěšky.  Kolem  lyžařských  středisek  se  moc  jezdit  nedá,  jelikož  trasy  mnohdy  vedou  po 

vykácených  pasekách  s  pařezy  a  po  lesích.  Proto  je  lepší  se  těmto  lokalitám  vyhnout 

a nepoškozovat  tak  malé  stromky.  Mezi  další  známé  lokality  pro  freeride  patří  Jeseníky 

a méně známé Beskydy. 

Pro freestyle jsou v českých horách větší možnosti. Nabídka českých snowparků se 

velmi rozšířila a parky se stále zlepšují.  V parcích se nachází nejrůznější druhy překážek, 

k nimž patří zejména zábradlí (raily), bedny (boxy) a skoky (kickery). Všechny tyto překážky 

je nejlepší umístit v řadě za sebou, aby si tak jezdec mohl vyzkoušet více triků v jedné jízdě.

Vybrané lokality a provozovatelé v České republice

BURTON Snowpark Svatý Petr

Tento snowpark se nachází ve Špindlerově Mlýně, v Krkonoších. Patří mezi nejlepší 

a také  nejstarší  parky  v  České  republice.  Každý  rok  se  zde  koná  velké  množství  akcí 

spojených  s freeskiingem  a  snowboardingem.  Celý  snowpark  je  určen  zejména  pro 

pokročilejší  jezdce.  Ve snowparku se nachází  i  U-rampa,  která  je  pravidelně  upravována. 
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V zázemí areálu se koná Mistrovství České republiky, závody Českého poháru a mezinárodní 

závody, kterých se účastní jezdci z celého světa.

Tabulka 5.13 Cena jízdného

Typ jízdného Cena jízdného
Dopolední (do 12 hod.) 450 Kč
Odpolední (od 11 hod.) 560 Kč
Odpolední (od 13 hod.) 320 Kč

3 hodinová 480 Kč
1 den 700 Kč
2 dny 1350 Kč
3 dny 1950 Kč
4 dny 2450 Kč
5 dní 2800 Kč
6 dní 3200 Kč
7 dní 3500 Kč

Zdroj: http://www.spindleruv-mlyn.com/cz/lyzovani/ [40]

Freestyle Area Vítkovice v     Krkonoších  

Tento  snowpark leží  v  Libereckém kraji,  v  Krkonoších.  Jedná se o velmi  kvalitní 

snowpark  evropských  parametrů,  který  je  zaměřen  na  výuku  freestyle  snowboardingu 

a freeskiingu  a  na  zvyšování  úrovně  těchto  sportů.  Snowpark  je  dlouhý  500  metrů  a  je 

rozdělen  podle obtížnosti  do několika  sekcí,  je  zde 16 překážek z  kovu a 9 skoků všech 

různých délek. K dispozici je i kus normální sjezdovky, který je vhodný pro klasické ježdění 

a to zejména pro úplné začátečníky. V tomto snowparku se také pořádá několik freeski kempů 

zaměřených na výuku freeskiingu. Tyto kempy jsou nabízeny formou balíčků od víkendových 

až po týdenní a obsahují výuku, ubytování s polopenzí a permanentku.

Tabulka 5.14 Ceník jízdného

Typ jízdného Cena za dospělého
1 jízda 25 Kč

1 hodina 100 Kč
2 hodiny 180 Kč
3 hodiny 250 Kč

Dopolední (do 12 hod.) 250 Kč
Odpolední (od 12 hod.) 260 Kč

1 den 320 Kč
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Víkend 570 Kč
Víkend pro 4 osoby 2000 Kč

Zdroj:  http://www.skialdrov.cz/cs/lyzarsky-areal-Aldrov-cenik-lanovka-Prezidentsky-expres-

vlek-Jizerka.aspx [41]

Óčko snowpark Klínovec

Snowpark se nachází na úpatí nejvyššího kopce Krušných hor. Uvnitř snowparku se 

nachází jedna z nejkvalitnějších U-ramp u nás, jejíž parametry splňují závodní kritéria. Její 

délka je 120 metrů, šířka 16 metrů a výška činí 4, 7 metrů. Každoročně se zde jezdí Evropský 

pohár. Děti, studenti a senioři zde mohou využít zvýhodněného vstupného.

Tabulka 5.15 Ceník jízdného

Typ jízdného Cena za dospělého

Denní 570 Kč

5 hodin 510 Kč

4 hodiny 440 Kč

3 hodiny 390 Kč

2 hodiny 310 Kč

1 hodina 260 Kč

Zdroj: http://snowpark.klinovec.cz/text/cenik [62]

Tabulka 5.16 Srovnání cen denního jízdného

Svatý Petr Vítkovice Klínovec

Denní jízdné 700 Kč 320 Kč 570 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Ze  srovnávací  tabulku  je  zřejmé,  že  nejvyšší  vstupné  má  snowpark  Svatý  Petr. 

Ovlivněno to je zřejmě kvalitou a jedinečností tohoto snowparku. 

5.5 Lezení po umělých stěnách
Velkou  výhodou  lezení  po  umělých  stěnách  je  bezpečnost,  nezávislost  na  počasí 

a nenarušování přírody. Jištění je zde mnohem hustěji rozmístěno a v případě pádu je lezce 

schopno zachytit již asi po dvou metrech. Umělé horolezecké stěny ve velkém začaly vznikat 

s  rozvojem gymnastického  horolezectví,  kde lezci  mohou  trénovat  i  mimo  letní  lezeckou 

sezónu. Využití těchto stěn je proto především tréninkové, k tomuto účelu má možnost lezec 
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využít  různě  obtížných  cest.  Nevýhodou  toho  lezení  je  omezení  prožitku  a  nemožnost 

vnímání přírodního prostředí.

Pro  vedení  programů  na  umělých  stěnách  je  povinností  mít  oprávnění  vydané 

organizací s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tuto 

licenci poskytuje Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, dále některé 

pedagogické fakulty a profesní organizace. 

V České republice se nachází mnoho poskytovatelů umělých stěn, kteří nabízí výuku 

lezení v podobě kurzů pro začátečníky, pokročilé, dále také individuální lekce lezení a dětské 

lezecké kroužky. Většina lezeckých škol poskytuje slevy pro studenty, dvojice, skupiny a také 

možnost zakoupení dárkového poukazu.

Vybraní provozovatelé a lokality v České republice

Lezecké centrum Ruzyně

Toto lezecké centrum se nachází v Praze. Lezecká stěna má dlouholetou tradici a patří 

mezi  největší  stěny jak v Praze,  tak i  v celé  České republice.  Stěna je vysoká 12 metrů,  

rozkládá se na ploše 600 metrů čtverečních a je zde přibližně 111 označených lezeckých cest. 

Na stěně se konalo několik závodů Českého poháru v lezení a i závod Světového poháru. 

Vstupné na lezeckou stěnu není časově omezeno.

Tabulka 5.17 Vstupné na lezeckou stěnu

Druh vstupného Cena vstupného
Dospělí 95 Kč

Dospělí ve všední dny do 15:30 65 Kč
Děti a mládež do 16 let 55 Kč
Děti a mládež do 10 let 35 Kč

Permanentka pro 10 vstupů 850 Kč

Zdroj: http://www.stena-ruzyne.com/ [57]

Tabulka 5.18 Ceník kurzů lezení

Typ kurzu Počet lekcí Běžná cena kurzu Cena pro studenty 
do 26 let

Kurz pro začátečníky 6 lekcí 1800 Kč 1650 Kč
Kurz pro pokročilé 6 lekcí 1380 Kč 1170 Kč

Individuální lekce lezení
1 lekce 650 Kč /
6 lekcí 3300 Kč /

Zdroj: http://www.lezeckekurzy.cz/index.html [42]
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Lezecká stěna Olympia

Tato venkovní horolezecká stěna se nachází v zelené zóně centra Olympie v Brně. 

Jedná se o největší  betonovou stěnu ve střední Evropě.  Rozkládá se na ploše 1450 metrů 

čtverečních s 85 lezeckými liniemi. Stěny dosahují výšky od 10 do 18 metrů. V areálu se 

nachází umělé osvětlení vhodné pro zájemce o večerní lezení. Provozovatelem této stěny je 

Horolezecké centrum Brno s. r. o., které zároveň provozuje horolezecké centrum Klajda. Toto 

centrum nabízí přesun na jejich krytou stěnu v případě nepříznivého počasí.

Tabulka 5.19 Základní vstupné na venkovní stěnu

Doba Dospělý Student Děti

Po – Pá od 10:00 do 15:00 104 Kč 94 Kč 63 Kč

Po – Pá a So – Ne od 15:00 114 Kč 104 Kč 63 Kč

Zdroj: http://www.klajda.cz/olympia/co-za-to/ [43]

Veřejné sportovní centrum CDU SPORT

Lezecká stěna se nachází v Ostravě a slavnostně otevřena byla v roce 2002. Stěna je 

vysoká 9 metrů. Pro zájemce je k dispozici úvodní instruktáž o správném použití výstroje, 

navazování  lana,  jištění  a  zásadách lezení.  K dispozici  je  i  dětská  stěna,  která  je  vysoká 

220 centimetrů a její nosnost je do 65 kilogramů. Dětská mini stěna a úvodní instruktáž je 

k dispozici denně a je zdarma.

Tabulka 5.20 Vstupné za osobu na max. 2 hodiny

Půjčovné Cena
Po – Pá: základní cena 70 Kč

So – Ne + svátky: základní cena 70 Kč

Zdroj: http://www.cdusport.cz/Adrenalin.aspx [58]

Tabulka 5.21 Srovnání vstupného na lezecké stěny

Ruzyně Brno – Olympia CDU SPORT
Dospělí 65 Kč – 95 Kč 104 Kč – 114 Kč 70 Kč
Student 55 Kč – 95 Kč 94 Kč – 104 Kč 70 Kč

Děti 35 Kč 63 Kč 0 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Ze srovnávací tabulky vyplývá, že vyšší ceny mají nasazené centra Ruzyně a centrum 

Brno. Obě dvě stěny patří svou výškou a plochou mezi unikátní a největší v České republice.
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5.6 Paragliding
Tento letecký sport se řadí mezi nejlevnější a asi nejrozšířenější formu létání. Délka 

letu je závislá na počasí, přičemž za příznivého počasí se dá udržet ve vzduchu i celý den. 

Paragliding se většinou provozuje nad polem nebo podél obce. Pokročilejší letci mohou létat 

i nad skalami, lesem či městem. 

Provozovatelé  paraglidingu  nabízejí  několik  druhů  tohoto  létání.  Mezi  ně  patří 

základní tandemový let, který trvá zhruba 60 minut za doprovodu zkušeného pilota. Dalším 

druhem je tandemový let z odvijáku, jehož časová náročnost je asi 30 minut a využívá se 

v místech,  kde není  možnost  startu  z  kopce.  Termický tandemový let  nabízí  let  i  několik 

stovek  metrů  nad  zemí  a  využívá  se  termických  stoupavých  proudů  k  prodloužení 

vyhlídkového  letu.  Posledním druhem je  motorový  paragliding,  kde  se  využívá  pohonná 

jednotka, jako je vrtule či motor a jeho nevýhodou je vysoká hlučnost.

Pro  milovníky  adrenalinu  jsou  k  dispozici  kurzy  paraglidingu.  K  dispozici  jsou 

rychlokurzy,  které  trvají  jeden  víkend  anebo  základní  týdenní  kurzy.  Celý  kurz  zahrnuje 

teorii,  praxi, zdravovědu, vše o konstrukci padáků, meteorologii, navigaci a podobně. Celý 

kurz  je  zakončen  písemnou  a  praktickou  zkouškou,  po  jehož  úspěšném  absolvování  se 

předává jeho účastníkovi pilotní průkaz. 

Kurzy se rozdělují na seznamovací, základní a pokračovací kurz. U seznamovacího 

kurzu je účastník seznámen se základním principem paraglidingu a délka kurzu je 4 dny. 

Spodní věková hranice je 15 let a jeho cena se pohybuje od 4000 Kč do 4600 Kč. Základní 

kurz je zaměřen na kompletní znalosti z praxe i teorie létání. Kurz trvá 7 – 8 dní a po jeho 

skončení pilot dostává osobní list, na jehož základě může obdržet i pilotní průkaz. Spodní 

věková hranice je 15 let a do 18 let musí mít účastník souhlas jeho zákonného zástupce. Cena 

kurzu se pohybuje okolo 8000 Kč. Pokračovací kurz je zaměřen na prohlubování teoretických 

i praktických znalostí z oblasti paraglidingu a na zvýšení kvalifikace. Tento kurz stojí zhruba 

6000 Kč.

Celý  let  začíná  krátkou  instruktáží,  připnutím  k  instruktorovi  a  následuje  rozběh 

a samotný  let.  Spodní  věková  hranice  pro  možnost  absolvování  paraglidingu  je  15  let  se 

souhlasem zákonného zástupce.  Váhové omezení  se  pohybuje  do 110 kilogramů.  Většina 

poskytovatelů paraglidingu nabízí možnost koupě dárkového poukazu, videa na DVD z letu, 

fotografie z letu na CD nebo také certifikát o absolvování letu. 
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Vybraní provozovatelé a lokality v České republice

Mac škola paraglidingu

Tento poskytovatel paraglidingu se nachází v Solanci pod Soláněm, v okrese Vsetín, 

v kraji  Zlínském.  Škola byla  založena  v roce 1993 a řadí  se  mezi  nejdéle  působící  školu 

paraglidingu  u  nás.  Mac  škola  paraglidingu  je  provozována  v pohoří  Moravskoslezské 

Beskydy,  kde  jsou  pro  paragliding  výborné  podmínky.  K  dispozici  je  několik  startovišť 

s různými směry větrů a termicky aktivními svahy.  Před zahájením kurzu je nutno doložit 

potvrzení o lékařské prohlídce. 

Tabulka 5.22 Ceník kurzů paraglidingu

Druh kurzu Délka kurzu Cena za kurz
Základní kurz 8 dní 7500 Kč

Seznamovací kurz 4 dny 4200 Kč

Pokračovací kurz 6 dní 3400 Kč

Opakovací kurz 6 dní 5100 Kč

Zdroj: http://www.macskola.cz/kurzy-paraglidingu.html [44]

Letecká škola Jožky Káčera

Škola  sídlí  v  Kuřimi,  okresu  Brno.  Po  dobu  kurzu  se  účastníkům  věnují  2  –  3 

instruktoři  a  maximální  počet  žáků  jednoho  kurzu  je  stanoven  na  8.  Škola  poskytuje 

paraglidingové komplety přesně podle váhových kategorií účastníků. Také je schopna zajistit 

ubytování  v  místě  konání  kurzu.  Poskytuje  i  poradenské  služby  v  oblasti  technických 

záležitostí až po problémy letové praxe.

Tabulka 5.23 Ceník kurzů paraglidingu

Druh kurzu Délka kurzu Cena za kurz
Seznamovací kurz 5 hodin 1950 Kč

Základní kurz 3 dny 3900 Kč
Základní kurz 7 dní 9800 Kč

Pokračovací kurz 4 dny 5900 Kč

Zdroj: http://www.paragliding-jozka.cz/ [61]

V  ceně  kurzu  jsou  studijní  materiály  (DVD,  učebnice  aj.),  zapůjčení  vybavení, 

pojištění, tričko, video a foto z kurzu.
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5.7 Windsurfing
I přesto, že je Česká republika vnitrozemským státem, tak je u nás windsurfing velmi 

populární  a můžeme zde nalézt  mnoho vhodných lokalit  pro jeho provozování.  K tomuto 

účelu  jsou  využívány  jak  umělé,  tak  přírodní  nádrže.  U  mnoha  z  nich  jsou  k  dispozici 

půjčovny  vybavení  a  školy  windsurfingu,  které  nabízí  možnost  přihlásit  se  do  kurzu. 

K nejvyhledávanějším  lokalitám  patří  Lipno,  které  svou  rozlohou  a  povětrnostními 

podmínkami  poskytuje  ideální  podmínky.  Mezi  další  vyhledávané  lokality  patří  Orlík, 

Vranov, Jesenice,  Rozkoš, Slapy,  Hracholusky,  Nechranice,  Máchovo jezero, Nové Mlýny 

a spousta dalších. 

Windsurfing je ryze technickým sportem, proto k němu není potřeba velká fyzická 

kondice. Děti s ním mohou začít již zhruba od 5 – 6 let, pokud umějí plavat a zvednou plachtu 

z vody. Nové vybavení,  tj. prkno a oplachtění,  se pohybuje okolo 35 tisíc do 50 tisíc Kč, 

bazarové i o polovinu méně.

Vybrané lokality a provozovatelé v České republice

Lipenská přehrada

Tato údolní přehradní nádrž leží na řece Vltavě, v jižních Čechách. Windsurfing se 

zde soustřeďuje do oblasti Kovářov a Černá v Pošumaví. Právě v Černém v Pošumaví se díky 

velkému kempu nachází nejvíce surfařů. Jedno z nejlepších míst je okolí SurfShopu, kde je 

parkoviště, obchod, půjčovna a škola windsurfingu, která je zde v provozu už patnáct let. Je 

zde zaveden individuální systém výuky pro začínající surfery i pro pokročilé.

Tabulka 5.24 Ceník výuky a půjčovného

Druh položky Doba Cena
Instruktor 1 hodina 300 Kč

Windsurfing
 1 hodina 150 Kč

½ dne (4 hodiny) 500 Kč
1 den (8 hodin) 750 Kč

Neopren 1 hodina 50 Kč

Trapéz 1 hodina 30 Kč

Zdroj: http://lipno-windsurfing.cz/ [46]

Vodní nádrž Nové Mlýny

Jedná se o soustavu tří přehradních vodních nádrží pod Pálavou (Mušovská přehrada, 

Věstonická přehrada, Novomlýnská přehrada) na řece Dyji. Právě Mušovská přehrada v obci 
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Pasohlávky  nabízí  školu  a  půjčovnu  windsurfingu  „F4“.  Tato  škola  nabízí  jednodenní, 

dvoudenní a týdenní kurzy, které jsou rozděleny do několika stupňů, podle schopností jezdce. 

Je  zde  možnost  i  koupě dárkového poukazu.  Výuka probíhá ve  skupinách maximálně  po 

8 osobách a zahrnuje teorie, ukázky, nácvik manévrů jak na suchu, tak na trenažéru a nakonec 

samotný výcvik na vodě. V ceně kurzu je zahrnuto i zapůjčení materiálu.

Tabulka 5.25 Ceník jednotlivých kurzů windsurfingu

Typ kurzu Cena kurzu na osobu

Jednodenní kurz 990 Kč

Dvoudenní kurz 1850 Kč

Týdenní kurz 3990 Kč

Zdroj: http://f4.cz/f4_pujcovna.html [48]

5.8 Zorbing
Zorbing má svá pravidla  a jeho poskytovatelé  by měli  mít  oficiální  licenci,  jejímž 

jediným  oprávněným  poskytovatelem  na  území  České  republiky,  Slovenska  a  Polska  je 

společnost Zorb CZ. Mezi základní podmínky pro provozování je ideální délka dráhy 100 – 

150 metrů se sklonem maximálně 20%, v dolní části by měla být rovina zhruba 20 – 30 metrů 

dlouhá a zakončená ochranným valem nebo vodní hladinou. 

Zorbing  není  vhodný  pro  těhotné  ženy,  kardiaky,  epileptiky,  osoby  se  špatným 

zdravotním stavem, také pro osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek. 

Pro zorbing je vhodný sportovní přiléhavější oděv a také se doporučuje odložit větší šperky,  

zejména náušnice. Před jízdou účastník podepisuje prohlášení o svém zdravotním stavu. Celý 

zorbing v sobě zahrnuje základní  instruktáž,  zajištění  a poté samotnou jízdu v zorbingové 

kouli.

I  přesto,  že je zorbing řazen do skupiny bezpečných adrenalinových sportů,  tak je 

v České  republice  znám  již  jeden  smrtelný  úraz,  z  důvodu  selhání  provozovatele,  který 

nepatřil mezi licencované. Tato nehoda se stala v roce 2009 a zemřel při ní sedmačtyřicetiletý 

učitel a jeho žák byl těžce zraněn.

Vybrané lokality a provozovatelé v České republice

Mezi  lokality,  kde  je  možné  vyzkoušet  si  zorbing  patří  Vrchlabí  v  Krkonoších, 

Luhačovice ve Zlínském kraji, Uherské Hradiště, Brno, Ostrava, Šumava, České Budějovice, 

Praha (Mnichovice). 
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Zorbing Brno

Uměle  vytvořená  dráha je  dlouhá 220 metrů,  tvoří  ji  speciální  koryto  s  vysokými 

břehy a nachází se u hotelu Motorsport Brno. Provozovatelem této dráhy je Paintball Club 

Morava,  který  provozuje  dráhu  i  v Praze  a  Luhačovicích.  Je  možné  objednat  i  dárkový 

poukaz, který lze zaslat dobírkou nebo e-mailem a jeho platnost je 1 rok. Zorbing lze v Brně 

absolvovat o víkendech a to po celý rok.

Tabulka 5.26 Ceník zorbingu Brno

Typ poukazu Cena s DPH

1 jízda pro 1 osobu 700 Kč

1 jízda pro 2 osoby 998 Kč

2 jízdy pro 1 stejnou osobu 1200 Kč

3 jízdy pro 1 stejnou osobu 1600 Kč

2 jízdy pro 2 tytéž osoby 1700 Kč

3 jízdy pro 2 tytéž osoby 2100 Kč

Zdroj: http://www.zorbujeme.cz/cz/brno.html [50]

Zorbing Vrchlabí v Krkonoších

Zorbing  ve  Vrchlabí  je  provozován  v  kouli  Sphera.  Tato  koule  je  vyrobena  ze 

speciálního  PVC  s  průměrem  2,5  –  3,6  metrů  a  její  hmotnost  je  60  –  90  kilogramů. 

Provozovatel nabízí možnost koupě dárkového poukazu a výběru ze dvou zorbovacích drah. 

V sezóně od dubna do října je otevřeno každou sobotu. V zimně je provoz závislý na počasí.

Tabulka 5.27 Ceník jízdného ve Vrchlabí

Typ jízdného Cena s DPH

1 jízda pro 1 osobu 350 Kč

Sphera pro 2 osoby 700 Kč

Zdroj: http://www.snowtubingpark.cz/cs/zorbing?font-size=larger [51]

Zorbing Vaňkův kopec

Zorbingová  dráha  se  nachází  ve  Ski  areálu  Vaňkův  kopec,  v  obci  Horní  Lhota 

u Ostravy. Dráha je dlouhá 120 – 140 metrů. Nosnost koule pro dvě osoby je 200 kilogramů, 

v případě jedné osoby je maximální hmotnost 95 kilogramů. Sezóna pro zorbing je od května 

do září. Je možné objednat i dárkový certifikát.

40



Tabulka 5.28 Cena jízd pro zorbing

Typ jízdy Cena
1 jízda pro 1 osobu 550 Kč
1 jízda pro 2 osoby 950 Kč

2 jízdy pro 1 stejnou osobu 1050 Kč
2 jízdy pro 2 stejné osoby 1750 Kč

Zdroj: http://www.vankuvkopec.cz/zorbing [63]

Tabulka 5.29 Srovnání cen jízdného pro zorbing

Brno Vrchlabí Vaňkův kopec
1 jízda pro 1 osobu 700 Kč 350 Kč 550 Kč
1 jízda pro 2 osoby 998 Kč 700 Kč 950 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Ze  srovnávací  tabulky  vyplývá,  že  ceny  jízdného  se  značně  liší  u  různých 

poskytovatelů.  Nejvyšší  ceny požaduje Paintball  Club Morava za dráhu v Brně,  která  má 

stejné sazby i pro dráhu v Luhačovicích u hotelu Vega a v Mnichovicích u Prahy.

5.9 Skydiving
Skydiving  je  určen  pro  osoby od  16  let,  přičemž  mladší  18  let  musí  mít  souhlas 

zákonného zástupce.  U tandemového seskoku se lze setkat i  s účastníky přes 90 let.  Před 

absolvováním  seskoku  většina  provozovatelů  vyžaduje  lékařskou  prohlídku.  V  České 

republice je přes 3000 registrovaných parašutistů. 

Skydiving nepatří mezi nejlevnější koníček. Pokud budete chtít skákat sami, je nutné 

udělat si AFF kurz a následně získat licenci A. Kurz AFF se pohybuje okolo 35000 Kč. Poté 

již můžete skákat na letištích, kde se cena jednoho seskoku ze 4000 metrů pohybuje okolo 

500  korun  v  případě,  že  máte  vlastní  vybavení.  V opačném případě  lze  vybavení  půjčit 

přibližně  za 200 – 300 Kč.  Skydiving je  možné absolvovat  prostřednictvím tandemového 

seskoku, kde se jeho cena pohybuje okolo 3500 Kč.

Vybraní provozovatelé a lokality v České republice

Skydive arena

Skydive arena se nachází v Praze a jedná se o první větrný tunel sloužící pro indoor 

skydiving  v  České  republice  a v celé  východní  Evropě.  Je  také  jediná  na  světě  s větrnou 

kruhovou skleněnou komorou o výšce 14 metrů a o průměru 4,3 metrů. Tunel je určen pro 

osoby od 5 do 100 let. Po celou dobu letu v komoře je účastník pod dohledem instruktora. 
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Kompletní  výbavu  půjčuje  arena.  Při  létání  je  povolen  doprovod,  který  může  účastníka 

natáčet či fotit. Samotný větrný tunel je vybaven záznamovým systémem.

Tabulka 5.30 Ceník Skydive areny

Název produktu Délka Počet vstupů Max. letců Cena vč. DPH

Základní balíček 3 min 2 x 1,5 min 1 1 500 Kč

Dvojitý balíček 6 min 4 x 1,5 min 1 2 950 Kč

Trojitý balíček 9 min 6 x 1,5 min 1 4 350 Kč

Rodinný balíček 9 min 6 x 1,5 min 3 4 350 Kč
Rozšíření rodinného 

balíčku 3 min 2 x 1,5 min 1 1 400 Kč

Balíček pro skupiny 30 min 20 x 1,5 min 10 14 000 Kč

Hodina tunelu jen pro Vás 60 min 40 x 1,5 min 20 28 000 Kč

Zdroj: http://www.skydivearena.com/#/CS/FUNFLIGHT-PRICE [52]

Aeroklub Falcon Air Prostějov

Falcon Air nabízí kurz volného pádu IFF a AFF. IFF je úvodní kurz volného pádu, na 

jehož základě lze pokračovat v zrychleném kurzu volného pádu AFF. Seskoky jsou u obou 

kurzů natáčeny na video, zpracována na DVD a posléze darovány skokanovi. V ceně kurzu 

jsou dále přednášky, skripta, radiokomunikační podpora při letu, zapůjčení padákové techniky 

a  vybavení.  Délka  kurzu  IFF je  zpravidla  2  dny,  AFF kurz  trvá  v  průměru  4  až  7  dní. 

Podmínkou pro kurz IFF a AFF je absolvování jednoho tandemového seskoku. Kurzy lze 

absolvovat v Prostějově nebo Kolíně.

Tabulka 5.31 Ceník kurzů a seskoků

Typ kurzu a seskoků Cena

Kurz IFF 6990 Kč

7 AFF seskoků 35900 Kč

7 AFF seskoků + 10 postgraduálních seskoků 44900 Kč

Samostatný seskok od 470 Kč

Zapůjčení techniky 390 Kč

Tandemový seskok 3824 Kč

Zdroj: http://www.jump-tandem.cz/cs/ceny-kurzy-iff-aff.php [64]
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Paraškola Odyssey

Tato společnost se sídlem v Praze zprostředkovává tandemové seskoky na letištích 

Kolín, Příbram, Most, Prostějov, Hořovice, Kunovice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, 

Hradec Králové a Krnov. Nabízí také možnost absolvování AFF kurzu, jehož cena zahrnuje 

přípravu, 1 tandemový seskok, 10 samostatných seskoků a zapůjčení vybavení.

Tabulka 5.32 Ceník seskoku a kurzu

Typ seskoku a kurzu Cena
Tandemový seskok 3400 Kč

AFF kurz 38000 Kč

Zdroj: http://www.paraskola-odyssey.cz/index.asp?menu=575 [65]

5.10 Powerkiting
Výhoda powerkitingu spočívá v tom, že díky jeho třem základním variantám lze tento 

sport  provozovat  po celý rok.  V České republice  existuje  asociace  českého powerkitingu, 

která  se  snaží  rozvíjet  tento  sport  u  nás.  Asociace  také  organizuje  řadu závodů a pořádá 

každoroční mistrovství České republiky v Milovicích.

Snowkiting  lze  provozovat  téměř  kdekoliv,  na  jakékoliv  louce  nebo  poli,  kde  je 

otevřený  prostor  bez  překážek,  dostatek  sněhu  a  místa.  Pro  snowkiting  jsou  využívány 

například lokality Větrný Jeníkov na Vysočině, Veselský kopec na severní Moravě či Boží 

Dar a Adolfov v Krušných horách. 

Asi nejvhodnější podmínky nabízí Česká republika pro landkiting. Pro tento typ stačí 

pouze přiměřený vítr, posekané pole nebo mírně zarostlá louka. Nejvyužívanějšími lokalitami 

jsou letiště Milovice, Praha Smeťák a Vypich, Ostrava Hať.

Kiteboarding je provozován výhradně na vodních plochách v teplejších měsících roku. 

Česká republika nenabízí nejvhodnější  podmínky pro kiteboarding a to zejména z důvodu 

horších  povětrnostních  podmínek,  nedostatku  vhodných  vodních  ploch  a  jejich  hloubky. 

K dispozici  je  přes  10  vodních  ploch,  mezi  které  patří  například  Lipno,  rybník  Dehtář 

v Jižních Čechách, Pálava, Nechranice nebo Nové Mlýny.

Kurz powerkitingu bývá většinou rozdělen do několika částí, které se skládají z teorie, 

praktické  části  v terénu, přípravy,  procvičování  pod dohledem a samostatné  procvičování. 

V ceně kurzu bývá standardně zahrnuto vybavení a instruktor. Většina kurzů se pořádá ve 

stanoveném počtu osob. Většina poskytovatelů nabízí i možnost koupě dárkového certifikátu. 

Vybavení pro powerkiting není nejlevnější záležitost. Nový univerzální drak na sníh i vodu 
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vyjde na zhruba 20 000 Kč. Je třeba také dbát na stáří draka, jelikož starší modely nemusí již 

mít standardní bezpečnostní prvky.

Vybraní provozovatelé a lokality v České republice

Kitesport

Tato  škola  kitování  patří  mezi  nejprestižnější  a  nejstarší.  Škola  klade  velký  důraz 

zejména na správné postupy výuky a bezpečnost, které se často opomíjí. Kurzy kiteboardingu 

standardně  pořádá  na  lokalitách  Lipno  a  Dehtář.  Kurzy  landkitingu  v  Praze,  Jihočeském 

a Středočeském  kraji.  Snowkiting  pořádá  v  lokalitách  Praha,  Krušné  hory,  Orlické  hory 

a Šumava. V případě zájmu lze dohodnout i lokalitu na přání.

Tabulka 5.33 Ceník kurzů powerkitingu

Druh 
powerkitingu Typ kurzu Rozsah kurzu Cena za kurz

Kiteboarding
Dvoudenní kite kurz Prémium 16 hodin 3490 Kč

Kite přípravka – 2 dny 9 hodin 4900 Kč

Landkiting

Dvoudenní kite kurz Prémium 16 hodin 3490 Kč

Intenzivní kurz – 2 dny max. 16 hodin 2990 Kč

Základní jednodenní kurz 6,5 hodiny 1290 Kč

Seznamovací 1/2 denní kurz 3,5 hodiny 990 Kč

Intenzivní dvoudenní kurz VIP 13 hodin 3690 Kč

Snowkiting

Dvoudenní kite kurz Prémium 16 hodin 3490 Kč

Intenzivní kurz – 2 dny max. 16 hodin 2990 Kč

Intenzivní kurz – 1 den max. 8 hodin 1640 Kč

Kurz Platinum – 2 dny 2 dny 6990 Kč

Základní jednodenní kurz max. 8 hodin 1380 Kč
Víkendový kurz v Orlických 

horách max. 16 hodin 4900 Kč

Zdroj: http://www.kitesport.cz/kite-kurzy-k1 [54]

Harakiri

Tato škola byla založena v roce 2000. První nabídku kite kurzů, připravili v roce 2003. 

Dnes patří mezi největší kite školy a půjčovny. Kite kurzy jsou určeny všem od 12 do 70 let. 

Škola provozuje kurzy na základě živnostenského oprávnění a je pojištěna pro odpovědnost 
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z provozní  činnosti.  K provozování  kurzů  využívá  škola  místa  Nové Mlýny,  Boží  Dar  – 

Klínovec, Větrný Jeníkov, Veselský kopec, Brno Slatina, Praha.

Tabulka 5.34 Ceník kurzů powerkitingu

Druh 
powerkitingu Typ kurzu Rozsah kurzu Cena za kurz

Kiteboarding

2denní kurz + kite nebo trapéz 
v ceně 3000 Kč zdarma až 16 hodin 4999 Kč

2denní kurz + kite DVD až 16 hodin 4499 Kč
1denní kurz na hluboké vodě 
s asistencí člunu + kite DVD 6 hodin 2499 Kč

1denní kurz na zkoušku až 8 hodin 1999 Kč

Kurz ochutnej kiting 2 hodiny 999 Kč

Landkiting

Kurz ochutnej kiting 2 hodiny 999 Kč

1denní kurz na zkoušku až 8 hodin 1999 Kč

2denní kurz až 16 hodin 4999 Kč

Týdenní kurz až 40 hodin 8499 Kč

Snowkiting

2denní kurz + kite DVD až 16 hodin 2999 Kč

Týdenní kurz + kite DVD až 40 hodin 6999 Kč

1denní kurz na zkoušku až 8 hodin 1999 Kč

Kurz ochutnej kiting 2 hodiny 999 Kč

Zdroj: http://www.kite-kurzy.cz/ [55]
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6. Možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu
Tato bakalářská práce pojednává o situaci v adrenalinových sportech a jejich využití 

v cestovním  ruchu,  v  této  kapitole  se  pokusím  nastínit  možnosti  dalšího  rozvoje 

adrenalinového cestovního ruchu.

Česká republika poskytuje řadu možností pro realizaci adrenalinových sportů. I přesto, 

že jsme vnitrozemský stát,  nemáme příliš  velké  hory,  ani  žádná moře,  najde se zde řada 

vhodných  lokalit  pro  velké  množství  adrenalinových  sportů.  Nejenom  pro  deset  výše 

uváděných. Samozřejmě vždy je, co zlepšovat.

Knižní publikace

Na českém trhu  je  dnes  k dispozici  několik  časopisů  zaměřených  na  adrenalinové 

sporty, ale v rámci knižních publikací se autoři tomuto tématu příliš nevěnují. Jelikož je o tyto 

sporty poslední dobou velký zájem, tak na trhu není dostatečné množství ucelených informací 

v podobě odborné literatury. Myslím si, že vydání několika těchto publikací by na trhu mohlo 

vést k jejich větší propagaci.

Nabídka cestovních kanceláří

S rostoucím zájmem o tyto sporty také roste v posledních letech i nabídka cestovních 

kanceláří. Tato nabídka je svým přístupem ke klientům spíše individuálního charakteru, proto 

se  tímto  zabývají  spíše  menší  specializované  kanceláře.  Tyto  kanceláře  se  zaměřují  na 

nabídku zejména zahraničí a osobně postrádám pestřejší nabídku v České republice, kde je 

těchto možností také dost. Myslím si, že by zájezdy spojené s adrenalinem na našem území 

mohli do své nabídky zařadit i větší a známější cestovní kanceláře.

Větší informovanost ze strany asociací

U většiny výše uváděných sportů existují různé asociace,  svazy,  kluby nebo pouze 

informační  portály,  které  se snaží  sdružovat  příznivce  těchto  sportů,  pořádat  různá utkání 

a také  sporty  propagovat.  Na  těchto  webových  portálech  se  nachází  ve  větší  míře  pouze 

pravidla  her,  historie  daného klubu či  informace  o připravovaných  akcích,  turnajích  nebo 

mistrovstvích.  Doporučila  bych  se  na těchto  stránkách více  zaměřit  na  obecné informace 

o samotných sportech, jelikož není příliš dobrá dostupnost věrohodných a ucelených zdrojů. 

Také by mohly být více zveřejňovány například různé statistky o nehodovosti těchto sportů, 

jelikož jsou tyto sporty širokou veřejností vnímány jako extrémně nebezpečné, tak by tato 

vyhodnocení mohla vést k jejich lepší povědomosti. Tyto asociace jsou důležitou součástí pro 

rozvoj těchto sportů.
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Ochrana přírody

Jelikož  jsou  ve  velké  míře  tyto  sporty  provozovány  v přírodě,  tak  je  také  velmi 

důležité se o přírodu starat a snažit se jí, co nejméně zatěžovat. Například v případě freeridu, 

kde freerideři jezdí mimo vyznačené tratě ve volném terénu a ničí tak zejména malé stromky. 

Zde by bylo také dobré navrhnout efektivnější systém pravidel, větší množství povolených 

lokalit, tak aby byly uspokojeny jak ochránci přírody, tak jezdci freeridu.

Znovuotevření mostů pro bungee jumping

Domnívám se, že je i velká škoda, že v České republice nejsou využívány všechny 

mosty  vhodné  k provozu  bungee  jumpingu.  V některých  případech  jsou  mosty  uzavřeny 

z důvodu smrtelné nehody. V tomto případě bych doporučila stanovení přísnějších podmínek 

pro jejich provoz, tak aby byly uspokojeny zájmy všech, zamezilo se opakování těchto nehod 

a zároveň byl znovu zpřístupněn provoz. Provozovatelé bungee jumpingu by měli vyvinout 

větší iniciativu pro znovuotevření provozu na všech dostupných mostech.

Účast na veletrzích a výstavách

V rámci  lepší  propagace  těchto  sportů  bych  doporučovala  účasti  provozovatelů 

jednotlivých sportů na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Díky této propagaci by bylo 

možné  přiblížit  i  ty  sporty,  které  nejsou  tak  známé  nebo  tolik  provozované.  Na  těchto 

veletrzích a výstavách by byla dobrá i účast redaktorů časopisů týkající se adrenalinových 

sportů,  díky  kterým  se  tyto  sporty  mohou  dostat  do  širšího  povědomí  lidí.  A  s tím  je 

samozřejmě neodmyslitelně spojen nárůst cestovního ruchu.

Fondy z Evropské unie

Jednotlivé regiony by se také měli zaměřit na využívání strukturálních fondů Evropské 

unie  na  podporu  cestovního  ruchu,  která  je  řešena  Regionálními  operačními  programy. 

Specifické oblasti podpory si řeší každý Regionální operační program sám, definuje si priority 

a alokace prostředků. Konkrétně v Regionálním operačním programu ROP Střední Morava 

(Olomoucký a Zlínský kraj) byly podpořeny lety balonem a snowparky. Jedná se o prioritní 

osu 3 Cestovní ruch. Jedinou výjimkou jsou podnikatelé, kteří realizují svůj záměr v obci do 

2000 obyvatel a jejich podnikatelská historie v oblasti cestovního ruchu je kratší než 2 roky. 

Tito  žadatelé  budou  žádat  do  Programu  rozvoje  venkova  –  Opatření  III.  l.  3  Podpora 

cestovního  ruchu,  záměr  b)  ubytování  a  sport.  Tento  program  platí  pro  celou  Českou 

republiku.
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Závěr
Cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit deset vybraných adrenalinových sportů, 

zaměřit  se  na  jejich  nabídku  na  českém  trhu  a  navrhnout  několik  možností  rozvoje 

adrenalinového  cestovního ruchu.  Domnívám se,  že  tento  vytýčený  cíl  jsem ve své práci 

splnila, a to za pomoci odborné literatury a internetových zdrojů.

V dnešní  době  roste  zájem  o  adrenalinové  zážitky,  které  mají  opravdu  široké 

spektrum.  Řada  poskytovatelů  těchto  služeb  dává  možnost  koupě  dárkového  poukazu  či 

dárkového balíčku. Takovýto balíček má obvykle formu dárkového balení, jehož součástí je 

zpravidla několik forem produktu, jeho popis, osobní blahopřání a samotný dárkový poukaz. 

To vše je také možné zakoupit zprostředkovaně na různých webových portálech, s kterými 

tito poskytovatelé spolupracují. Těchto webových portálů v posledních letech hodně přibývá, 

což jen podporuje tento cestovní ruch. 

I  přesto,  že řada lidí  vnímá adrenalinové sporty jako hazard se životem, tak právě 

hlavní zásady pro jejich provozování se týkají právě bezpečnosti. Poskytovatelé všech sportů 

mají daná pravidla, jejichž účastníci je musí striktně dodržovat. Mnoho z nich také požaduje 

lékařské prohlídky a podepsání prohlášení o zdravotním stavu.

Všechny  tyto  sporty  nemusí  být  záležitostí  pouze  jedince,  ale  řada  z nich  lze 

provozovat  s partnerem nebo  celou  skupinou  lidí.  To  je  také  důvod,  proč  vznikají  různé 

kluby,  které  se  snaží  sdružovat  příznivce  těchto  sportů.  Na  základě  toho  se  pak  účastní 

různých mistrovství,  přátelských utkání  nebo jiných klání.  Tyto  sporty se  tak  také stávají 

oblíbenějšími a známějšími mezi  širokou veřejností.  Ve velké míře nejsou tyto sporty ani 

příliš omezeny věkem, proto se jich nemusí bát ani starší generace lidí.

V této práci jsem se snažila poukázat na to, že ač se může na první pohled zdát, že 

Česká republika nenabízí nejvhodnější podmínky pro provozování těchto sportů, tak je na 

našem  území  k naleznutí  spousta  míst  pro  ně  vhodná.  Péče  o přírodu  je  však  důležitým 

předpokladem pro jejich další realizaci.
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Seznam zkratek
 AFF – Accelerated Freefall – zrychlený výcvik volného pádu

 AFNOR –  Association  Française  de  normalisation –  Francouzská  společnost  pro 

normalizaci 

 AIEST – Association internationale d´experts scientifiques du tourisme – Mezinárodní 

sdružení expertů cestovního ruchu

 apod. – a podobně

 cca – circa – přibližně

 CD – Compact Disc – kompaktní disk

 DVD – Digital Versatile Disc – digitální víceúčelový disk

 FAI – Fédération Aéronautique Internationale – Mezinárodní letecká federace

 hod. – hodina

 IFF – Introduction to accelerated freefall – úvod do kurzu volného pádu

 IFSA – International Free Skiing Association – Mezinárodní asociace Freeskiingu

 Kč – česká koruna

 km – kilometr

 km/h – kilometr za hodinu

 ks – kus

 m2 – čtverečný metr

 max. – maximum, maximální

 min – minuta

 např. – například

 NASA – National Aeronautice and Space Administration – Národní úřad pro letectví 

a kosmonautiku / Národní úřad pro letectví a vesmír

 PVC – Polvinylchlorid

 R. A. F. – systém otáčivého aerodynamického křídla

 ROP – Regional operational programmes – regionální operační program

 s. r. o. – společnost s ručením omezeným

 tj. – to jest

 tzv. – takzvaný

 WTO – World Trade Organization – Světová organizace cestovního ruchu
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