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1.  Úvod 

V dnešní době zaujímá cestovní ruch velmi významné postavení. Cestování přináší 

lidem určitý druh relaxace, odpočinku či poznání něčeho dosud pro ně neznámého. Pobyt 

v cizí zemi nebo jiném kraji jim umožňuje oprostit se od každodenní rutiny. Cestovní ruch 

vytváří nová pracovní místa a podílí se na HDP. Neustále vznikají nové programy na rozvoj 

turistických oblastí, které mají přilákat další a další návštěvníky. Velký důraz je kladen 

rovněž na širokou nabídku služeb, které jsou pro návštěvu a pobyt v dané lokalitě nezbytné. 

 Cestovní ruch má dnes mnoho podob. Ne každý z nás rád tráví dovolenou pasivně  

u moře nebo prohlídkou památek, a možná právě proto vznikly různé netradiční formy 

cestovního ruchu, mezi něž lze zařadit například myslivecký cestovní ruch, venkovskou 

turistiku, gurmánský cestovní ruch a v současnosti velmi populární adrenalinový cestovní 

ruch, který se od ostatních odlišuje svou netradiční nabídkou přinášející lidem nemalou dávku 

adrenalinu, díky níž si získává významnou pozici v cestovním ruchu. 

  Tématem této bakalářské práce je „Adrenalinový cestovní ruch v Beskydech  

a na Valašsku“. Cílem práce je komparace zvolených adrenalinových sportů u vybraných 

poskytovatelů působících v oblasti Valašska a Beskyd. Práce obsahuje také základní pojmy 

spojené s cestovním ruchem. 

V současnosti chtějí lidé zažít něco nového a neočekávaného. Proto vznikají akce 

spojené s dobrodružstvím, jako je například sjíždění řeky, horské výšlapy a podobně. Vyvíjejí 

se také nové sporty, při kterých jejich účastník jistě nebude v klidu. Adrenalinový cestovní 

ruch je spojen s využíváním přírody a lidé díky tomu mohou poznat i místa, která by 

normálně nenavštívili. Někteří lidé dokonce jezdí pro vzrušující zážitky do ciziny. 

Adrenalinové sporty jsou spojeny s určitou mírou rizika. Ta je eliminována odbornou 

přípravou a řádnou kontrolou před začátkem daného zážitku. Záleží pouze na nás, jak velké 

dobrodružství chceme zažít a co všechno vyzkoušíme.  
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2.  Metodika zpracování a cíl práce 

Tato bakalářská práce byla vytvořena na základě dostupných informací čerpaných jak 

z odborné literatury, která byla využita v teoretické části této práce, tak i z dostupných 

internetových zdrojů použitých převážně v části praktické.  

V teoretické části jsou objasněny především základní pojmy spojené s cestovním 

ruchem a dále pak samotný adrenalinový cestovní ruch. V této části jsou také 

charakterizovány vybrané adrenalinové sporty, které se provozují ve zkoumané destinaci. 

Praktická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých poskytovatelů provozujících daný 

adrenalinový sport v oblasti Valašska a Beskyd. Následně je pak provedena komparace 

srovnatelných kritérií u poskytovatelů služeb adrenalinových sportů ve vymezené destinaci. 

K tomuto srovnání byly vytvořeny vlastní srovnávací tabulky, ze kterých je možno vidět 

rozdíly mezi službami poskytovanými u jednotlivých poskytovatelů. 

Cílem této práce je přiblížení adrenalinových sportů se zaměřením na jejich možnosti 

využití v oblasti Valašska a Beskyd.  Po přečtení této práce si čtenář může vytvořit vlastní 

názor nejen na jednotlivé sporty ale i na úroveň poskytovatelů vybraných adrenalinových 

sportů působících v této turistické oblasti. 
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3.  Definování základních pojmů cestovního ruchu 

Cestovní ruch patří na celém světě mezi nejvýznačnější odvětví. Díky cestovnímu 

ruchu vznikají nová pracovní místa i v regionech z hlediska zaměstnanosti problémových. 

Ovlivňuje jiná hospodářská odvětví, která pro něj pracují, jako jsou doprava, stavebnictví, 

potravinářství, kartografie, překladatelské služby a mnoho dalších. Proto je označován  

za průřezové odvětví. Jeho zásluhou také dochází k oživování kulturních, historických, 

technických a přírodních atraktivit, mezi něž patří hrady, zámky, muzea, galerie, skanzeny  

a další. Některé země „žijí“ z cestovního ruchu, protože příjmy z něj se podílí významnou 

částí na tvorbě HDP. Cestovní ruch patří společně s automobilovým průmyslem a obchodem 

s ropou ke třem největším exportním odvětvím. V cestovním ruchu pracuje přes 230 miliónů 

lidí. V ČR je to přes 600 tisíc osob. [9], [21] 

Cestovní ruch hraje významnou roli v životě každého člověka. Každoročně v rámci 

cestovního ruchu opouští velké množství lidí dočasně místa svého trvalého bydliště,  

a to za účelem rekreace, poznání, styku s lidmi a z mnoha dalších důvodů. Hlavním motivem 

tohoto pohybu a pobytu je záměrná změna prostředí umožňující lidem uspokojování 

některých jejich potřeb, jako jsou například potřeba odpočinku, klidu, pohybu, poznání, 

kulturních a estetických zážitků, změna místa a další, které nelze v místě trvalého bydliště 

uspokojit ať už z důvodu nedostatečné kvality uspokojení těchto potřeb, nebo nedostatečných 

možností a příležitostí k jejich uspokojení. Účast na cestovním ruchu lze chápat jako určité 

jednání člověka odrážející nejen jeho potřeby, zájmy, cíle a úmysly, ale také podmínky  

pro jejich realizaci. [10] 

S postupem vývoje času vznikaly různé definice cestovního ruchu. V roce 1941 

vznikla první moderní definice cestovního ruchu od Krapfa a Hunzikera, jak uvádí Ryglová 

(2011, s. 18): „cestovní ruch je souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu 

osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a zaměstnání.“ V roce 1991  

se konala v Ottavě konference Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Na této 

konferenci došlo k obsahovému vymezení většiny používaných pojmů z oblasti cestovního 

ruchu. UNWTO tedy vymezila cestovní ruch jako „činnost osoby cestující na přechodnou 

dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanoveno, přičemž 

hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“ Ryglová 

(2011, s. 18). Jak tvrdí Vystoupil (2006, s. 16): „cestovní ruch je souhrn vztahů a jevů, 

 které vyplývají z cestování a pobytu osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým 
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místem bydlení a zaměstnání.“ Zkráceně je možno říci, že cestovní ruch je aktivita založená 

na přemisťování osob, která je kratší než jeden rok a cílem cestující osoby není výdělek. 

Nejedná se tedy o cesty za prací, dlouhodobou migraci nebo cesty v rámci bydliště. [21], [26] 

Cestování  

Jedná se o pojem širší, než je cestovní ruch. Cestování může být spojeno i s jinými 

motivy, jako například cesta do práce, a proto se nejedná o cestovní ruch. 

Turistika  

Jedná se o podmnožinu cestovního ruchu. Turistika je část cestovního ruchu,  

která je spojena s pohybovou aktivitou účastníků. „Neuman uvádí, že turistika je v českém 

pojetí komplexem činností spojených s aktivním pohybem (cestováním) a pobytem v přírodě  

a vyžadujících řadu odborných znalostí a dovedností“ (Neuman, 2000, str. 27). Jako příklad 

turistiky se uvádí horská turistika, cykloturistika, vodní turistika apod. [15], [21] 

Někdy jsou jako turistika označovány i činnosti, u nichž pohyb vlastní silou 

nepřevažuje nebo není jejich hlavním smyslem. Takové označení není správné a tyto činnosti 

by měly být označovány jako cestovní ruch. Jako příklad nesprávného použití termínu 

turistika lze uvést kongresovou turistiku, nákupní turistiku a udržitelnou turistiku,  

které by měly být správně pojmenovány kongresový CR, nákupní CR a udržitelný CR. [27] 

Subjekt cestovního ruchu 

Subjektem CR se podle ekonomického hlediska rozumí každý účastník CR,  

který ve svém volném čase uspokojuje své potřeby pomocí statků CR, přičemž spotřeba 

těchto statků probíhá při cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště. Zjednodušeně lze 

říci, že subjekt cestovního ruchu vystupuje jako spotřebitel statků a služeb typických  

pro cestovní ruch. Dle statistického hlediska je účastníkem cestovního ruchu chápán 

návštěvník, turista nebo výletník. [9], [11] 

Objekt cestovního ruchu 

„Hesková říká, že objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny 

místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt 

cestovního ruchu je tak nositelem nabídky. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce 

cestovního ruchu“ (Hesková, 2006, s. 15). Subjekt cestovního ruchu navštíví cílové místo 

pouze v případě, že je pro něj lákavé nebo něčím zajímavé, a za předpokladu, že na tomto 
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místě existují služby a zboží, které mu umožní uspokojit jeho potřeby v této lokalitě. Cílové 

místo je tvořeno primární a sekundární nabídkou. Primární nabídka je tvořena přírodním  

a kulturním potenciálem tohoto místa a sekundární nabídka je představována infrastrukturou  

v cílovém místě. Z hlediska funkcí se rozlišují městská střediska CR, lázeňská místa, 

rekreační střediska, rekreační obce a chatové oblasti. Účastník CR si za svůj cestovní cíl může 

zvolit také stát odlišný od ostatních států například svými tradicemi, zvyklostmi či jiným 

způsobem života svého obyvatelstva. [9] 

3.1. Typologie cestovního ruchu 

V odborné literatuře lze najít mnoho různých kritérií systematiky cestovního ruchu. 

Tato kritéria třídí CR do forem, typů, druhů atd. Ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu 

(Pásková, Zelenka, 2002) je uvedena řada podrobných definic týkajících se typologie CR. 

Nejčastěji se cestovní ruch člení podle formy nebo podle druhu. V praxi však dochází 

k prolínání tohoto členění. Dokonce mnohdy to, co určitý autor považuje za formy cestovního 

ruchu, uvádí druhý autor za druhy a naopak. [10], [21] 

Formy cestovního ruchu 

Jedná se o členění podle motivů účasti na cestovním ruchu. Dělení CR do forem 

odpovídá potřebám svých účastníků. Rozlišují se dále formy základní a formy specifické.  

Mezi základní formy se řadí rekreační cestovní ruch, kulturně poznávací CR, 

sportovně- turistický CR, léčebný a lázeňský CR. 

 Rekreační cestovní ruch slouží lidem k regeneraci a reprodukci fyzických sil  

a duševních sil. Důležité je pro něj vhodné rekreační prostředí, jako jsou vody, lesy a hory. 

V České republice je typické chataření a chalupaření, které k rekreačnímu CR zcela jistě patří. 

 Kulturně – poznávací CR je zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků 

vlastního i jiných národů. Tato forma CR přispívá k rozšíření kulturně společenského 

rozhledu člověka, a to navštěvováním kulturně historických památek, kulturních zařízení, 

kulturních akcí, kulturní krajiny a dalších. 

 Sportovně – turistický CR zahrnuje sportovní pobyty jak krátkodobé, 

tak i dlouhodobé. Hlavním cílem je zde posilování a udržování zdraví a prohlubování 

morálních a volních vlastností člověka. Lze ho provozovat individuálně nebo ve skupinách, 

neorganizovaně nebo organizovaně a s částečným nebo úplným využitím služeb daného 
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sportovního zařízení nebo cestovní kanceláře. Do sportovního CR se řadí i lovecká turistika, 

která je významným typem CR pro svůj výnos. Dále se zde řadí i sportovní diváctví neboli 

pasivní účast na různých sportovních akcích, které se konají mimo místo bydliště účastníků. 

[4], [10] 

 Léčebný a lázeňský CR je orientovaný na léčbu, prevenci a relaxaci. Jednoduše řečeno 

se tato forma soustřeďuje na celkovou obnovu fyzických a duševních sil člověka. 

Zvláštní potřeby nejrůznějších specializovaných spotřebitelských segmentů jsou 

uspokojovány Specifickými formami CR. Mezi specifické formy CR patří cestovní ruch 

mládežnický, seniorů, rodinný, lidí s tělesným handicapem, městský, venkovský, kongresový 

a incentivní, náboženský, gastronomický, zábavní a atrakční CR. Do této skupiny patří také 

golfová turistika, sportovní lov, karavanová turistika a další. [10],[21] 

3.2. Adrenalinový cestovní ruch  

Adrenalinový cestovní ruch, také označovaný dobrodružný cestovní ruch (angl. 

adventure tourism), se v současnosti stává celosvětovým fenoménem. Řadí se ke sportovnímu 

cestovnímu ruchu, ale svým obsahem a náplní spadá i pod zážitkový cestovní ruch. Hlavní 

roli v tomto cestovním ruchu hraje neočekávanost, neexistence pevně daného programu  

a samozřejmostí je i určitá míra kontrolovaného rizika. Člověk v dnešní době žije 

stereotypním životem, vše má racionálně uspořádané, organizované a pravidelné,  

a právě proto se projevuje jeho touha po něčem novém a neočekávaném. Výsledkem je 

vykonávání rozdílných aktivit, mezi něž se řadí například noční putování, zdolávání vysoko 

položených míst, cestování do odlehlých končin světa a pěstování extrémních sportů, jako je 

bungee jumping, kaňoning, rafting apod. [4], [9] 

Stále populárnějšími se stávají atraktivní zájezdy a pobyty s prvky extrémních  

a adrenalinových sportů. Zájemci o tyto zájezdy si služby s nimi spojené zajišťují sami,  

nebo využívají služeb specializovaných cestovních kanceláří, které jim mohou nabídnout 

aktivity zaměřené na neobvyklé zážitky, při nichž mohou otestovat hranice svých možností. 

Mezi vyhledávané destinace u dobrodružného CR patří Nepál, Keňa, Nový Zéland  

a Tanzanie. 

Adrenalinové aktivity se zrodily v západní civilizaci díky jejímu neustálému 

podprahovému stresu, bez maximálního fyzického výdaje a zúženému spektru zážitků. V roce 

1979 provedl Geoff Tabin v anglickém Bristolu první seskok na laně bungee-jump. První 
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komerční bungee-jumpingové centrum bylo však otevřeno až o pět let později na Novém 

Zélandu. Využívání gravitace, lidské vynalézavosti a technického pokroku vede  

ke každodennímu vývoji adrenalinových sportů. Důsledkem toho roste množství 

specializovaných cestovních kanceláří, dochází ke kreativitě v nabídce produktů, zvyšuje se 

sortiment nabízeného vybavení, vznikají různé asociace, specializované výstavy a veletrhy 

 a jsou vydávány specializované časopisy. [17], [27] 

S adrenalinovým cestovním ruchem jsou spojeny pojmy, jako je nebezpečí (riziko), 

dobrodružství a strach. Před tím, než se člověk rozhodne pro adrenalinový sport, tak 

uvažuje, který je pro něj vhodný a u kterého sportu hrozí jaké nebezpečí. Každý z nás se  

v rizikových situacích bojí a nebojí se snad jen ten, kdo si daný zážitek už několikrát 

vyzkoušel a ví, co ho čeká. Strach je jedním z mechanismů sloužících pro zachování života. 

Jedná se o emocionální stav různé úrovně, který je doprovázen stresem. Při každém sportu 

člověk podstupuje určité nebezpečí. To může být nízké, střední nebo vysoké podle toho,  

o který sport se jedná. Provozovatelé se však snaží toto riziko eliminovat dodržováním 

předpisů. 

Dnešní člověk vede mnohdy nudný život, a proto chce své volné chvíle trávit aktivně. 

Zvyšuje se touha člověka po dobrodružství.  Do dobrodružné situace tedy vstupuje člověk 

dobrovolně a s vědomím, že neví, jak dopadne. [15] 

3.3. Hormony spojené s dobrodružným cestovním ruchem 

Adrenalinové sporty mají jistou míru rizika a působí na vegetativní nervovou 

soustavu.  Během velké fyzické aktivity dochází u člověka k hormonálním změnám. Tyto 

změny jsou současně doprovázeny slastnými pocity. Název adrenalinové sporty vznikl právě 

z těchto hormonálních změn, kde hraje významnou roli hormon adrenalin.  

Adrenalin, Noradrenalin, Kortikoidy 

Adrenalin (epinefrin) je hormon dřeně nadledvinek. Říká se mu „hormon strachu“, 

jelikož je často spojován se strachem. Prostřednictvím lidského těla je adrenalin vylučován  

při výkonu rizikových, dobrodružných, extrémních či adrenalinových sportů, tedy činností 

spojených s jistým nebezpečím, rizikem a vším, co přináší určitou míru nejistoty výsledku 

nebo samo o sobě může vést až ke ztrátě života. V okamžiku překonání takovýchto činností se 

člověk dostává do stavu mírné nebo větší euforie. Proto lze adrenalin spojovat s rychlým 

intenzivním prožitkem. [4], [16] 
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Noradrenalin je distribuován téměř skrz celý centrální nervový systém. Jedná se  

o hormon zásadní pro pochopení stresu a traumatu. Adrenalin i noradrenalin připravují 

organismus na vyšší úroveň aktivity spojenou ve vztahu k přežití, která může být vyvolána 

hrozbami, překvapením nebo radostí. [4], [8] 

Kortikoidy jsou hormony kůry nadledvinek, které chrání lidský organizmus při 

zátěžových situacích. Společně s noradrenalinem a adrenalinem připravují tělo na výkon, při 

kterém dochází k uvolnění velkého množství energie, zvyšuje se krevní tlak, plíce se 

napumpují kyslíkem a obranné buňky se připravují na případnou ztrátu krve. Při samotném 

výkonu se vylučují také endorfiny. [4], [13] 

Endorfin 

Endorfin je hormon způsobující euforii. Člověk díky němu zažívá pocit štěstí a radosti. 

Zvýšená tvorba endorfinu způsobuje pocit překypující síly a nevyčerpatelné energie. Tento 

hormon dokáže také zcela otupit schopnost vnímat bolest, a proto může být považován  

za přirozený lék proti bolesti.  

Endorfiny mají všechny živé bytosti, dokonce i jednobuněčné organismy. Lze tedy 

říci, že je základní součástí biologického života. Tvorba endorfinů probíhá v celém těle a ne 

pouze v mozku, jak se vědci do 80. let domnívali. Tělo ho vyrábí nejen, když člověk dělá 

něco, co jej baví, ale je vytvářen i při poranění. [3], [7], [16] 

Název endorfinům dali američtí vědci, kteří je objevili při hledání látky, která by byla 

podobná opiu či morfiu. Celkově se v nervové soustavě nachází dvacet typů endorfinů, jež se 

řadí mezi neuropeptidy, což jsou chemické látky zajišťující přenášení informací v lidském 

těle. 

Endorfiny uvolňují tkáň, což je nezbytné pro to, aby se protilátky dostaly do postižené 

části těla. V této části poté dochází k nápravě a léčení. Díky jejich proudění tělem a vyhýbání 

se překážkám je imunitní systém zachováván ve vhodném stavu. Při ztuhnutí tělesné tkáně  

či jejím napětí se však jejich produkce zablokuje a naším tělem přestane proudit blahodárná 

energie. Při příjemné zkušenosti, kterou může být např. určitá událost, myšlenka, fyzické 

hlazení a hudba, je tělesné napětí snižováno a lze opět tuto energii cítit a vstřebávat. Mezi 

další funkci těchto hormonů můžeme zařadit udržování pružnosti a průchodnosti cév, což má 

za následek normální proudění krve do tkání, a tudíž snížení rizika vzniku kardiovaskulárních 

problémů. [3] 
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Dopamin 

Dopamin je biogenní amin a je produkován dopaminergními neurony. Společně 

s noradrenalinem a adrenalinem patří mezi katecholaminy. Je výchozí látkou při látkové 

výměně pro vznik adrenalinu a noradrenalinu. Stejně jako adrenalin a noradrenalin působí 

jako neurotransmiter. V centrální nervové soustavě se podílí na řízení a různých regulacích. 

Pokud dojde ke změně tvorby dopaminu v mozku, může to mít za následek vznik určitých 

psychiatrických onemocnění. Nesprávná syntéza dopaminu ve středním mozku může 

zapříčinit Parkinsonovu nemoc. 

Další funkcí dopaminu je řízení extrapyramidální motoriky a má jistý podíl na vnímání 

rozkoše, radosti a vytváření závislosti. [14]  
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4. Charakteristika adrenalinových sportů 

Spotřebitel může v současnosti na trhu nalézt obrovské množství adrenalinových 

sportů, které mohou být děleny dle různých hledisek. Jedním z hledisek může být náročnost 

na vybavení. Pro některé druhy adrenalinových sportů je zapotřebí vlastnit nebo mít 

zapůjčeno potřebné vybavení, bez kterého nelze tento sport provozovat. Například  

při potápění musí mít potápěč ploutve, ochranné brýle, neoprenový oblek, tlakovou láhev  

a další věci. Existují ale i sporty, k nimž si zákazník nepotřebuje kupovat žádné pomůcky,  

a může je absolvovat pouze na objednávku. Další skupina extrémních sportů může být 

vykonávána pouze na místech se speciálními přírodními podmínkami. Například bungee 

jumping lze skákat jen z vysoko položených míst, pro windsurfing je zapotřebí vodní hladina 

a silný vítr a snowboardista potřebuje k ježdění na snowboardu sníh. Další hledisko členění je 

podle finanční náročnosti. Mezi drahé adrenalinové sporty můžeme zařadit tandemový 

seskok, kurzy paraglidingu a let balónem. K levnějším sportům patří lezení po umělých 

stěnách, karting a výlety na sněžnicích. Dalším kritériem, podle kterého si účastník daný sport 

může vybírat, je míra podstupovaného rizika. Velice extrémní sport s velkou dávkou 

adrenalinu a větší mírou rizika je bungee jumping a tandemový seskok. Mezi méně 

adrenalinové sporty patří například aquazorbing a karting. Takto bychom mohli v dělení 

pokračovat dále, ale ve skutečnosti dochází k prolínání skupin jednotlivých sportů.   

V této práci bude použito dělení extrémních sportů podle prostředí, ve kterém jsou tyto 

sporty provozovány. Sporty budou rozděleny na sporty provozované ve vzduchu, ve vodě  

a na zemi. [4] 

4.1. Sporty ve vzduchu 

Nehledě na gravitaci lze dnes ve vzduchu dělat spousta věcí od surfování a létání,  

přes klouzání a dělání salt.  Mezi sporty ve vzduchu se řadí paragliding, tandemový seskok, 

balónové létání, kluzákové létání, skoky na lyžích, freestyle, bungee jumping, parašutismus, 

provazochodectví, rogalo a další. Jak uvádí Tomlinson (2000, s. 10): „porozumět silám, které 

vedou tento živel, znamená proniknout do kouzla extrémních sportů v království zvaném 

vzduch.“ [22] 

Paragliding 

Jedná se o sport, který umožňuje lidem létat pomocí padákového kluzáku,  

a to dokonce i na velké vzdálenosti. Paragliding je možno považovat za nejlevnější  
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a nejskladnější letadlo a je dostupný téměř všem. Vhodnými místy k provozování 

paraglidingu jsou kopce, svahy a hory. Létat je možné také s pomocným motorem  

nebo na navijáku. [6] 

Historie paraglidingu je velmi bohatá. Lidé se už v dávných dobách pokoušeli skákat 

z vysokých míst a používali k tomu nejrůznější zařízení, z nichž se později vyvinul dnešní 

padákový kluzák. Jako první úspěšný seskok padákem je považován seskok Andrého 

Jacquese Garnerina z teplovzdušného balónu, který se uskutečnil 22. 10. 1797. Zařízení, 

s nímž skákal, se sice při pádu rozkývalo, ale i tak dokázal Jacques přistát, čímž položil 

základy k rozvoji použitelného seskokového padáku. V roce 1995 byl v Jižní Africe  

při paraglidingu vytvořen vzdálenostní rekord 336 kilometrů. Nový světový rekord, jenž 

činí 502, 2 kilometrů, zalétl jihoafrický pilot Nevil Hulett v roce 2008. [1], [19], [103] 

Pro provozování paraglidingu je nutné mít dostatek znalostí o tomto sportu a také je 

zapotřebí absolvovat dobrý výcvik pod vedením kvalifikovaného instruktora.  

Bez absolvování kurzu může člověk ohrozit nejen sebe, ale i ostatní. Pilot musí znát 

především základy aerodynamiky a mechaniky letu padákového kluzáku. Neméně důležité 

jsou také znalosti o konstrukci kluzáku, o meteorologii, o pravidlech létání, vhodném 

vybavení a nutné je také umět poradit si v nouzové situaci.  

Mezi vybavení potřebné k paraglidingu patří nejen kluzáky, ale i postroj, stabilizační 

prvky, záchranný padák, chrániče páteře, přilba a přístroje jako jsou variometr (přístroj 

informující pilota o tom, zda stoupá nebo klesá), výškoměr, barograf (slouží k dokumentaci 

letu), rychloměr a GPS.  

Padákový kluzák je tvořen třemi základními částmi, a to vrchlíkem, šňůrou a popruhy.  

V ČR se rozlišuje několik kategorií padákových kluzáků. Standardní kluzáky patřící  

do kategorie A jsou určeny pro výcvik a létání začátečníků. Do kategorie B se řadí výkonné 

kluzáky určené především pro rekreační piloty s vyšší mírou zkušeností. Soutěžní kluzáky 

patří do kategorie C a cíleným zákazníkem je zde zkušený pilot, který skvěle zvládá extrémní 

letové situace. Závodní speciály slouží pro profesionály. Dále se ještě vyrábí tandemové 

kluzáky pro dvoumístnou posádku a motorové kluzáky. Při výběru kluzáku je nutno řádně 

posoudit své dosavadní znalosti a své schopnosti.  

Pro paragliding je vhodná lehká pevná obuv s robustní podrážkou, která je zpevněná 

v oblasti kotníku. Vhodné jsou trekkingové boty nebo boty určené přímo  
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na paragliding s pevnými nebo odnímatelnými plastovými výztuhami. Oděv na létání by 

neměl nijak omezovat pilotův pohyb a měl by mít dlouhé rukávy a nohavice,  

jelikož ve výškách bývá i v létě dost zima. Nejvhodnějším oděvem je speciální kombinéza,  

ale vhodná je i sportovní souprava. Nutné je také mít na rukách rukavice, jinak hrozí 

omrzliny. [19] 

Mezi základní druhy létání na padáku se dá zařadit klouzání z kopců, svahování  

a létání v termice. Klouzání z kopců představuje nejjednodušší způsob létání 

s padákovým kluzákem, a jak už sám název napovídá, jedná se o běžný slet z kopce dolů, 

který je možné provádět převážně, když je bezvětří. Let je poměrně krátký a také je nutno 

jezdit do velkých hor nebo na naviják. Svahování umožňuje paraglidistovi udržet se  

ve vzduchu delší dobu, čehož lze dosáhnout využíváním vzestupného proudění na návětrné 

straně kopce. Vzduch stoupající kolem návětrného svahu nabízí kluzáku možnost plachtit  

i několik hodin. Je však možno létat jen v omezeném prostoru, což může být po chvilce 

nudné. Létání v termice představuje jednoduše využívání termických stoupavých proudů 

k získání výšky pomocí kroužení. Jedná se o nejzajímavější a nejvíce sportovní 

paraglidingovou disciplínu. Po dosažení určité výšky se poté klouže rovným letem s pomocí 

dalších termických proudů. Tímto způsobem lze uletět až několik kilometrů. Pro létání 

v termice jsou však nutné odborné znalosti z meteorologie, navigace a leteckých předpisů. [6] 

Pro milovníky paraglidingu se pořádají samozřejmě i soutěže. První závody 

s padákovými kluzáky se konaly v roce 1983. Soutěžní úkol těchto závodů spočíval 

v přesnosti přistání. V roce 1985 se uskutečnily závody ve Francii, kde se však nesoutěžilo 

v přesnosti přistání, ale létalo se na výdrž. Od roku 1988 se závody začaly soustředit  

na samotné přelety. Oficiální mistrovství světa v paraglidingu organizované Rakušany se 

uskutečnilo v Kössenu v roce 1989. Československá reprezentace se účastnila mistrovství  

ve Francii konaném v roce 1991. Na šampionátu v Japonsku se Ondřejovi Dupalovi podařilo 

dosáhnout úžasného pátého místa. Světových mistrovství se poté konalo ještě mnoho a konají 

se dodnes střídavě s kontinentálními soutěžemi. Oba šampionáty organizuje mezinárodní 

letecká organizace FAI. Od roku 1992 začala Asociace světového poháru PWCA organizovat 

také soutěž Světový pohár.  U nás se první závody v paraglidingu uskutečnily v roce 1990, 

konaly se na Rané u Loun a pořádala je firma Straka Fly.  Vítězem těchto závodů se stal Josef 

Pavlata. Téhož roku se rovněž uskutečnily závody v Beskydech a roku 1994 se dokonce 

pořádalo Mistrovství republiky v paraglidingu. Od roku 1994 až dodnes proběhlo hodně 

závodů a soutěží, které se konaly jak u nás, tak i v jiných zemích. V roce 2012 se Mistrovství 



16 

 

světa v motorovém paraglidingu ve španělském Maruganu zúčastnilo celkem 101 pilotů ze 17 

zemí. Češi byli na tomto mistrovství úspěšní a domů si dovezli celkem 6 medailí. Ve stejném 

roce se v makedonském městečku Kruševo uskutečnilo Mistrovství České republiky 

v přeletech, které trvalo 6 dní a jehož vítězem se stal Tomáš Brauner. [19], [104], [105] 

Parašutismus (Sky Diving) 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších extrémních sportů, při němž se jednoduše řečeno 

„skáče z letadla“, samozřejmě s padákem. Z parašutismu vznikly sporty sky surfing  

a B.A.S.E. jumping.  

Pokud se chce člověk stát parašutistou, musí si zaplatit kurs ve škole, který je v ČR 

organizován jednotlivými kluby Aeroklubu. Ukončení základního výcviku je jedním až třemi 

skoky z letadla, při nichž nehrozí téměř žádné riziko, jelikož výtažné lano, které je připnuté 

karabinou ke kotevnímu lanu v letadle, otevře padák za cvičence. Oproti tomu tandemový 

seskok lze absolvovat bez kurzu. Stačí přijít na letiště, zaplatit si seskok, absolvovat 

minimální výcvik a okamžitě je možno si vyzkoušet seskok na tandemu. Tandemový pilot si 

zájemce o seskok připne ke speciálnímu postroji, poté společně skočí a volně padají k zemi 

zhruba třicet vteřin. 

Pro tento sport existují dva druhy padáku, a to kruhový padák a křídlo. Kruhový 

padák se řídí hůř než křídlo, dopad s ním je tvrdší, ale let na něm je pro začátečníky snazší. 

Křídlo je určeno pro pokročilé parašutisty, jelikož nepadá k zemi, ale vznáší se na principu 

aerodynamického vztlaku. Let s křídlem lze snadněji korigovat, avšak přistání je složitější. 

V parašutismu se na celém světě pořádají závody a soutěže. Závodit se může například 

v přesnosti přistání, utváření formací ve volném pádu nebo při rozevřených padácích. 

První soutěž se uskutečnila v Rusku v roce 1930 a účelem bylo se při seskoku strefit do terče 

umístěného na zemi. [22] 

Při skupinové akrobacii (Relative Work-RW) se soutěží v utváření formací. Skupiny 

čtyřčlenných nebo osmičlenných družstev parašutistů se při společném seskoku snaží vytvořit 

ve vzduchu co nejvíc geometrických tvarů, a to pomocí vzájemného držení se za ruce a nohy. 

Pro tuto soutěž je vhodným oděvem vlající volná kombinéza z hrubé látky, protože napomáhá 

snadněji ovládat pád. Při tomto závodu je možné riziko srážky, jelikož závodníci padají  

ve velké rychlosti, a proto se užívá zařízení, které automaticky otevře padák v nastavené 

výšce. Formace je možno tvořit i s otevřeným padákem, zde však hrozí zamotání parašutisty 
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do lan padáku jiného parašutisty, kterého má pod sebou, proto všichni parašutisté musí mít 

záložní padák. Rekord v této disciplíně byl vytvořen 72 parašutisty, kteří po seskoku z 5 

letadel vytvořili ve vzduchu obraz podobající se sněhové vločce.  

Další disciplínou je zde freestyle neboli gymnastika ve vzduchu. Jedná se  

o vytváření gymnastických a akrobatických figur během volného pádu do doby, než se otevře 

padák. Tyto figury jsou natáčeny na kameru a rozhodčí je na zemi zhodnotí podle 

videozáznamu. 

V roce 1783 se uskutečnil první zdokumentovaný seskok padákem. K nouzové 

záchraně byl padák poprvé použit v roce 1808. V roce 1951 se v bývalé Jugoslávii konalo 

první mistrovství světa. První soutěž ve volném pádu se uskutečnila v roce 1954. 

Z iniciativy parašutistů vznikají neustále nové soutěže zahrnující složitější prvky. Proto jsou 

vrcholové parašutistické soutěže považovány za poměrně náročné. [22], [106]  

Po celé ČR jsou pořádány nejrůznější soutěže v parašutismu. V roce 2012 se  

v Prostějově konal již podruhé Světový pohár a potřetí mistrovství Evropy v parašutismu, 

kterého se zúčastnilo celkem 100 reprezentantů z USA, Francie, Ruska, Velké Británie  

a samozřejmě i z ČR. V tomto roce proběhlo také 32. Mistrovství světa seniorů a 6. 

Mistrovství světa juniorů v klasickém parašutismu v Dubaji, na kterém získali parašutisté 

Dukly Prostějov 5 medailí. [107], [108]  

B.A.S.E. Jumping 

Jedná se o vysoce riskantní sport, který se vyvinul z parašutismu. B.A.S.E. je zkratkou 

čtyř anglických výrazu a to Buldings (budovy), Antenna towers (televizní věže), Spans 

(mostní oblouky) a Earth (země), konkrétně její útesy a skaliska. Budovy, televizní věže, 

mostní oblouky, útesy a skály představují místa, odkud lidé dělající tento sport skáčou dolů. 

Jedná se o nepříliš vysoké objekty, a proto je nutné ihned po skoku otevřít padák, jinak hrozí 

smrtelná srážka se zemí.  

Průkopníky tohoto sportu jsou Američané Phil Smith a Jean Boenish, kteří v lednu 

roku 1981 jako první zvládli skoky ze všech čtyř kategorií a založili asociaci B.A.S.E. 

jumpingu. Každý, komu se podaří skočit ze všech čtyř objektů, dostane své B.A.S.E. číslo.  

Na hodně místech je tento sport zakázán a jeho provozování je nezákonné. V USA lze  

za provozování B.A.S.E. jumpingu dostat až rok ve vězení nepodmíněně a pokutu 5000 

dolarů. Naopak povolen je ve Francii, Norsku a Brazílii.  
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Základní vybavení pro výkon tohoto sportu je stejné jako parašutistické vybavení. 

Klasická výstroj je však zde upravena, protože je na vše méně času. K vybavení tedy patří 

navíc řídící padák sloužící pro otevření hlavního padáku. Ten skokan drží v ruce při skocích  

z menší výšky, která nepřesáhne 100 m. Při delších skocích je možno mít řídící padák 

sbalený v lehce přístupné kapse hlavního padáku. 

Při výstupu do bodu, ze kterého se poté skáče, vykonávají sportovci rituál, který je 

součástí B.A.S.E. jumpingu. Cestou nahoru hodně přemýšlí a zvažují, co a jak udělají. Tento 

předem promyšlený scénář skoku jim pak zůstane v hlavě, což je velmi důležité, jelikož při 

seskoku už na přemýšlení čas není. 

Každý skok je unikátní, a proto je nutno se před každým z nich dobře připravit a zvážit 

všechny jeho aspekty. Přehlédnutí rizika může mít za následek smrt. Až po pečlivém 

průzkumu situace lze učinit rozhodnutí, zda skákat nebo ne. Schopnost poznat možnost 

seskočit je nejdůležitějším uměním každého skokana. Správným rozhodnutím si dokonce 

může zachránit svůj život. [22] 

Sky Surfing 

Sky surfing je sport, který se velice podobá parašutismu, ale mezi těmito sporty 

je jeden důležitý rozdíl. Sky surfeři skáčou s padákem z letadla a navíc mají k nohám 

připevněné prkno, které vypadá jako snowboard. Stejně jako v parašutismu je zde velice 

důležitá pozice těla. Při prohánění se vzduchem sky surfeři posunují desku společně s jejich 

tělem a nohama, což jim pomáhá „chytit“ vítr a předvést nejrůznější triky. Prkna různé délky 

a šířky působí ve vzduchu odlišně. Sky surfeři se ve vzduchu otáčí, rotují, dělají salta, kotouly 

a také přemety. Při sky surfingu používají výškoměr, pomocí něhož zjistí, kdy mají otevřít 

padák. Také kvůli riziku srážky závodníka a kameramana používají sky surfeři zabezpečovací 

zařízení ADD, díky němuž dojde v určité výšce k automatickému otevření padáku.  

Sky surfing je nádherný a samozřejmě vzrušující sport, vykonávat ho mohou však jen 

velmi zkušení parašutisté, protože se jedná o velmi nebezpečný sport. Potvrzuje to i úmrtí 

mistra světa ve sky surfingu Joe Jenningse v roce 1996 v Kalifornii. Ten údajně zahynul kvůli 

tomu, že se mu špatně otevřel padák. [2], [20], [22]  
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Tandemový seskok 

Jedná se o unikátní a nevšední adrenalinový zážitek určený především pro ty, kteří 

chtějí zažít pocit volného pádu. Při tomto sportu není potřeba znát teorii seskoků padákem, 

jelikož účastník seskoku je připoután k profesionálnímu parašutistovi (tandem pilotovi) 

speciálním postrojem. Výhodou u tandemového seskoku je také to, že pro uskutečnění 

seskoku není potřeba žádná zdravotní prohlídka, což nasvědčuje o bezpečnosti tohoto 

adrenalinového zážitku. Před samotným seskokem však účastník podepisuje prohlášení o tom, 

že netrpí žádnou vážnou chorobou jako je například srdeční slabost, epilepsie, cukrovka  

a další. Tandemového seskoku se mohou zúčastnit osoby od 8 do 108 let a skákat mohou také 

i lidé vážící více než 100 kg. Je však nutné předem o této váze informovat obslužný personál. 

Pro seskok není potřeba žádný speciální oděv. Stačí si vzít sportovní oblečení a tenisky  

nebo je možnost zapůjčení kombinézy přímo na místě. V chladnějším období je také nutné si 

vzít pod kombinézu teplejší oblečení. Na místě je také možnost zapůjčení ochranných brýlí  

a ochranné přilby. 

Před seskokem probíhá instruktáž, při níž jsou vysvětleny důležité věci týkající se 

seskoku. Poté následuje let letadlem, který sám o sobě je zážitkem pro nádherný výhled  

na okolní krajinu. Ve výšce 4000 m dochází k výskoku z letadla, po němž následuje 1 minuta 

volného pádu, při kterém může být dosaženo rychlosti až 200 km/h. Ve výšce 1500 m je 

otevřen padák, který ukončí volný pád a následuje pomalé snášení k zemi. Po seskoku obdrží 

účastník certifikát, který slouží jako doklad o absolvování seskoku. Celý tento adrenalinový 

zážitek může být zdokumentován profesionálním kameramanem na DVD a mohou být také 

vytvořeny fotografie. [28], [29]  

První pokus o tandemový seskok se uskutečnil v polovině sedmdesátých let v Delandu 

na Floridě. O tento seskok se pokusil Bill Booth, ale bohužel to neskončilo moc dobře. Proto 

o další pokusy nebyl zájem a byly ponechány budoucnosti. S postupem času došlo k umístění 

záložního padáku na záda, čímž vzniklo místo pro pasažéra a otevřela se tak cesta  

pro tandemový program. První tandemový seskok byl uskutečněn Billem Bothem v roce 1997 

a pasažérem zde byl 11 letý chlapec. V České republice došlo k výcviku prvních 

tandemových pilotů v roce 1992 v Příbrami.  

Dnes je již tento adrenalinový zážitek v ČR velmi rozšířen. S rostoucí popularitou 

tandemového seskoku se však zvyšuje i počet tragédií s ním spojených. Občas se stane, že se 

při seskoku neotevře ani jeden padák, nebo se padák otevře jen částečně. To má za následek 
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úrazy či dokonce smrt účastníků. K nehodám a zraněním může dojít také při přistávání. I přes 

to lze považovat tandemový seskok za velmi bezpečný sport, jelikož na několik desítek tisíc 

vydařených seskoků připadá jen málo těch nepovedených.  

Tandemový seskok je tak nevšední zážitek, že dokáže účastníka naplnit zcela novou 

energií a pomáhá mu zbavit se každodenních starostí. Člověk si po tomto seskoku více věří  

a má větší chuť do života. Jedná se o aktivitu zaručující velice intenzivní prožitek. [30] 

4.2. Sporty na zemi 

Extrémní sporty odehrávající se na zemském povrchu zavedou člověka mnohdy  

na místa, která před několika stoletími všichni považovali za neobyvatelná. V současnosti se 

lze díky novým technologiím do nepřístupných míst dostat a tím se otevírá možnost na těchto 

místech extrémní sporty provozovat. Pokud se však člověk o tyto sporty zajímá, měl by se 

také naučit přežít v nepříznivých podmínkách. Postupem vývoje někteří lidé přešli od přírody 

do měst, která nabízí moderní překážky, jakými jsou schodiště z cementu a kamene, ale také 

zábradlí. Pro lidi se tyto překážky staly novou výzvou. [22] 

Lezení po umělých stěnách 

Lezení patří odjakživa mezi základní pohyby člověka. Při lezení jsou zapojeny čtyři 

smysly, a to zrak, sluch, hmat a smysl pro udržování rovnováhy. Lezení představuje pro 

člověka přirozený pohyb. Touha po lezení, stoupání vzhůru a překonávání překážek v každém 

z nás stále přetrvává. Lezení je výzva, ve které se stále střídají stavy jistoty a nejistoty, napětí 

a uvolnění. Při lezení je nutné na každém kroku řešit rizikové situace a překonávat strach 

z pádu nebo z hloubky. Pro zamezení pádu je nutno soustředit se na každý krok a nasadit své 

síly. 

V současnosti lze říci, že lezení prožívá obrovský boom. Doklady o lezení lze nalézt 

již v 18. století. V druhé polovině 20. století vzniklo mnoho lezeckých disciplín. Stále více 

lidí se začalo zajímat o dynamické sportovní disciplíny, které vznikly vedle tradičního 

horolezectví. Jako jeden z prvních horolezeckých terénů lze považovat umělou stěnu.  

Ta se nejvíce hodí pro začátečníky. Je také nejlépe dostupná veřejnosti a není náročná  

na vybavení a čas. Stěnu lze využít i při nepříznivém počasí, jelikož je ukrytá pod střechou. 

Lidé se díky ní mohou naučit základní a zároveň nejdůležitější věci, tedy zvládnout techniku, 

pohyb a udržet rovnováhu. Tyto dovednosti pak mohou využít při lezení v přírodě. Na své si 

také přijdou zkušení lezci, kteří si na umělé stěně udržují svou kondici.  



21 

 

Dokonce i handicapovaní lidé mohou lézt po umělých stěnách. U nás i ve světě je mnoho 

lezců, kteří mají různě rozsáhlou amputaci dolní končetiny nebo poškozený zrak a nijak jim  

to při lezení nevadí.  

 Lezení po umělých stěnách umožnilo lidem vyzkoušet si lézt nahoru, aniž by jim 

hrozilo nebezpečí, že na ně spadne kamení, nebo že se setkají s jiným rizikem hrozícím 

v přírodě.  Jedná se o poměrně bezpečný sport, a to především zásluhou použití kvalitního 

materiálu a pomůcek. Tělocvična nabízí atraktivní nestresové prostředí a mnoho informačních 

materiálů o bezpečnosti při lezení. K pádům zde dochází jen výjimečně. Délky pádů jsou zde 

kratší a dopady jsou bezpečnější. K nehodám dochází nejčastěji kvůli špatnému navázání  

na lano, chybě při jištění lezce a při chytání pádu, otevření nezašroubované karabiny  

a „vycvaknutí“ špatně zapnuté karabiny postupového jištění. K nehodám dochází především  

u začínajících lezců, kteří nebyli řádně poučeni o bezpečnosti. 

V lezení na umělých stěnách se také pořádají soutěže, kde se posuzuje závodníkova 

schopnost zdolat těžké úseky bez pádu dolů a zároveň rychlost zdolání celé stěny. Soutěžit se 

může tedy v rychlosti, ale také v technické obtížnosti výstupu. Od roku 1987 se pořádají 

mezinárodní soutěže. První soutěž v lezení na umělé stěně se uskutečnila v tehdejším 

Sovětském svazu. V roce 1991 proběhl ve Frankfurtu první světový šampionát. V soutěžích 

týkajících se kategorie technické obtížnosti je cílem dostat se na stěně na nejvyšší bod během 

daného časového úseku. Vyhraje ten, komu se to povede dřív. Závodníci si předem nemohou 

lezení nacvičit a také nesmí při výstupu pozorovat soupeře. Oproti tomu soutěže týkající se 

rychlosti výstupu probíhají na méně technicky náročných stěnách. V této kategorii se 

uplatňuje vyřazovací způsob. Soupeří se ve dvojicích a vyhrává ten, kdo vyleze nahoru jako 

první. Pokud je někdo dvakrát poražen, tak vypadává ze soutěže. [22], [25]  

Lezení pro svou atraktivitu může zaujmout jak mladé lidi, tak i dospělé. Může u nich 

vytvořit kladný vztah k pohybu a být tak konkurentem pasivním formám zábavy. Řadí se 

k pohybovým aktivitám, u nichž se mohou setkat staří i mladí lidé. Ti díky lezení mohou 

společně trávit čas a sdílet společné zážitky. [24]  

Motokáry (Karting) 

Jedná se o jeden z nejoblíbenějších motoristických sportů, který je čím dál častěji 

vyhledáván pro adrenalinovou relaxaci. Motokáry připravují začínající jezdce. Ti poté jezdí 

na soutěže rally (druh automobilových soutěží konaných na běžných komunikacích různých 
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úrovní) a nejúspěšnější a nejlepší z nich se pak účastní Formule 3000 či dokonce Formule 1. 

Motokára se řadí svou váhou, velikostí a výkonem motoru k nejrychlejším motorovým 

prostředkům. Motokáry jsou v České republice vyhledávanou a oblíbenou zábavou. 

Ke vzniku motokár došlo již v době druhé světové války, kdy je stavěli američtí 

vojáci na evropských leteckých základnách. Zpočátku byly podvozky primitivní,  

ale s postupem doby se technika změnila a dnes už jsou používány i kosmické materiály 

teflon a kevlar. Oblastí významnou pro karting je dnes jednoznačně Itálie, ve které se nachází 

největší počet mistrů světa v této disciplíně. 

Závodníci potřebují pro výkon tohoto sportu kompletní vybavení, které zahrnuje 

motokáru, kombinézu, boty, helmu, rukavice a nákrčník. Vybavení musí odpovídat 

technickým a sportovním předpisům Asociace kartingu v České republice. Jezdci,  

kteří neprovozují tento sport závodně, nepotřebují speciální vybavení, jelikož je jim 

zapůjčeno na místě jízdy. 

Ovládání motokár je velice jednoduché. Pedál u levé nohy slouží jezdci k brzdění  

a pedálem u pravé nohy se přidává plyn, tudíž slouží k zrychlování. Výhodou motokár je,  

že se u nich na rozdíl od běžných motorových vozidel neřadí. Není to totiž potřeba,  

protože vozidlo ihned reaguje na každý pohyb volantem. Doporučuje se však projet si první 

okruh v pomalejším tempu a zvyknout si tak na odlišný styl řízení.  

Existují různé úrovně závodů. Motokáry si lze pronajímat v půjčovnách nebo je 

možno provozovat hobby motokáry, které mají většinou starší podvozky a motory  

po špičkových jezdcích. Také je nabízená možnost jezdit různá republiková či dokonce 

evropská mistrovství. Významnou roli zde hrají finance a schopnosti a dovednosti pilotů. 

Záleží jen na nich, kam se až zvládnou probojovat. 

Tento sport není omezen žádnou věkovou hranicí. Děti začínají jezdit na motokárách 

zpravidla již v pěti letech. Pro pořízení motokáry je však zapotřebí zaplatit nemalou částku 

peněz. Proto je pro potenciálního jezdce výhodou si nejdříve vyzkoušet jízdu v půjčovně 

motokár na kvalitně připravených strojích. Vhodné je také srovnat své schopnosti s ostatními 

jezdci na pravidelně pořádaných soutěžních akcích. Na rozdíl od běžných motorových vozidel 

není pro jízdu na motokárách potřeba vlastnit řidičský průkaz. Závody na velkých tratích jsou 

věkově omezeny. Mohou se jich zúčastnit jedině jezdci starší 15 let. Komplexy 
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s motokárovými dráhami jsou označovány jako kart centra. Česká republika se pyšní 

největším závodištěm v Evropě, kterým je Kart centrum Radotín s tratí dlouhou 910 m. 

Motokáry se mohou dělit podle dráhové rychlosti na motokáry dětské, normální,  

pro nenáročné a na motokáry pro profesionály. Mezi dětské motokáry patří motokáry Honda 

120, které dosahují rychlosti až 70 km za hodinu. Honda 200 se řadí k normálním motokárám, 

které jsou určené pro dospělé a dosahují rychlosti 90 km/h. Do třídy pro nenáročné patří 

Honda 390, která dosahuje maximální rychlosti 130 km/h. Motokáry pro profesionály mají 

rozdíl v podvozku a motoru oproti předchozím třídám. U těchto motokár je používán 

dvoutaktní motor a odlišují se také objemem válců, podle něhož se dělí na 100, 125 nebo 250. 

Jezdit je možno na motokárách po celý rok. Některá kart centra jsou totiž krytá  

a vytápěná, jiná jsou však omezená klimatickými podmínkami. Vytíženost center je však větší 

během léta. Tratě pro motokáry se vyskytují po celé České republice. Na motokáry se 

můžeme vydat do Prahy-Radotína, Černého Mostu, Letňan, Teplic, Havířova, Jihlavy, 

Frýdku-Místku a dalších měst. [12] 

Snowtubing 

Snowtubing je nová adrenalinová zábava, která do České republiky dorazila 

z Ameriky. Pro snowtubing není nutná žádná příprava ani není potřeba vlastnit drahé 

sportovní vybavení. Jedná se především o zábavnou, ale i adrenalinovou jízdu sněžným 

korytem na speciální nafukovací duši s úchyty. Tato zábava není věkově omezena  

a není složitá. Stačí si nastoupit na duši, nechat se vyvézt nahoru na laně a poté si užít 

přibližně 300 metrů dlouhou jízdu. 

Jako u každého sportu, i zde platí určité podmínky. Při sjíždění je potřeba jet v korytu 

upraveném speciálně pro snowtubing. Také je nutno se při sjezdu pevně držet úchytů,  

které jsou upevněné na nafukovací duši. To účastníkům zajistí bezpečný sjezd. 

Účastník snowtubingu si pro jízdu může vybrat jedno ze tří sněhových koryt. Koryta 

jsou uspořádána podle rychlosti sjezdu. Pro děti jsou určena koryta s pomalejším sjezdem  

a odvážlivci mohou vyzkoušet koryta určena pro rychlou jízdu. Užít si jízdu korytem 

můžete samostatně nebo se můžete chytit jiného jezdce a vychutnat si tak sjezd společně.  

Při jízdě je možno vytvořit také celý hrozen nafukovacích duší a vytvořit tak zvláštní útvar. 

Skupinové jízdy mohou účastníkům poskytnout nezapomenutelný zážitek. 
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Pro tento adrenalinový zážitek se doporučuje věk minimálně 5 let. Snowtubing si tak 

mohou užít i malé děti, je však nutné absolvovat jízdu společně s rodiči, což je umožněno 

spojením dvou duší. Lyžařské areály také zapůjčují přilby, které zvyšují bezpečnost tohoto 

sportu. Díky umělému osvětlení na dráze je umožněno účastníkům zajezdit si také  

ve večerních hodinách. V současnosti si snowtubing lze užít skoro po celé ČR, jelikož je 

v nabídce malých i velkých lyžařských vleků. Tento zážitek je i poměrně levný, deset jízd 

vyjde zhruba od 130 do 300 Kč. [31], [32] 

Lanové parky (centra) 

Jistě každý z nás už o lanovém parku slyšel nebo ho dokonce navštívil. Ke stavbě 

lanového parku je zapotřebí zalesněná plocha, jelikož lana jsou zavěšena právě mezi stromy. 

Překážky v lanových parcích jsou tvořeny nejen jednotlivými lany, ale také sítěmi, 

pneumatikami a kládami. Nejdříve se tyto překážky mohou zdát nesrozumitelné,  

ale po bližším seznámení se s lanovým parkem lze zjistit, že je v něm jistý řád a překážky  

na sebe systematicky navazují. 

Stavba překážek v lanových parcích však není vůbec jednoduchá, jelikož celý proces 

stavby standardizuje zákon o práci ve výškách. Dodavatel stavby to nemá také vůbec 

jednoduché, musí totiž splňovat přísnou celosvětovou normu pro stavbu a provozování 

lanového parku. Organizace se zase zabývají metodikou a bezpečností lanových překážek.  

O celosvětové rozšíření lanových center a lanových parků se nejvíce zasloužila americká 

společnost Outward Bound. O profesní způsobilost instruktorů lanových parků se v ČR stará 

systém Xtrem. 

Lanový park je skvělé místo pro budování a posilování vzájemné důvěry. Lidé si zde 

mohou rozvíjet schopnost spolupráce a koordinace teamu. Lanové překážky jsou proto 

mnohdy zařazovány mezi programy teambuldingů (budování týmů). Pro jednotlivce 

představuje překonávání jednotlivých druhů překážek velkou výzvu. Pro úspěšné zdolání 

překážek je potřeba mít odvahu, fyzickou kondici a je zapotřebí se pořádně soustředit. 

Překonání překážek přináší jednotlivci větší sebedůvěru a sebeuvědomění. 

Výhodou lanového parku je určitě to, že je přístupný široké veřejnosti a může zvýšit 

návštěvnost  dané lokality. Samozřejmě, jak už bylo výše zmíněno, se v lanových parcích 

mohou pořádat teamové akce založené na programech zážitkových agentur. [33] 
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V lanových parcích bývají jak nízké lanové překážky, tak i vysoké lanové překážky, 

ale setkat se můžeme i s různými lanovými atrakcemi. Nízké lanové překážky jsou stavěny 

nízko nad zemí. Proto z nich lze bezpečně seskočit. U těchto překážek je zajištěno jištění 

dvěma kolegy ze země. Překážky mohou být zdolávány jednotlivě, dále pak v návaznosti, 

nebo v týmech, kde je však zapotřebí dvou a více lidí. Vysoké lanové překážky se staví  

ve výšce 5 až 8 metrů nad zemí. U takto vysokých překážek je bezpečnost účastníků 

zajištěna horním jištěním přes kladku zkušeným instruktorem a také oblečením celotělového 

úvazku a použitím helmy. Na vysoké překážky mohou účastníci starší 16 let. 

Programy v lanových centrech jsou doplňovány o lanové atrakce. Jedná se o další 

zábavné nebo adrenalinové aktivity, ze kterých může být sestaven samotný program.  

Mezi tyto atrakce patří například různé druhy slaňování a stoupání po laně, slackline 

(balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body), vertikální dráhy 

(stoupání pomocí kolíků, dráhy z pneumatik), stavění bedýnek, různé typy houpaček, lanové 

mosty apod.  

Záleží na každém z nás, jakou překážku si vybereme. Sportovního programu se 

zájemce účastní na vlastní nebezpečí a po celou dobu programu se zavazuje řídit pokyny 

lektorů a sportovních instruktorů. Doporučuje se mít oblečené starší sportovní oblečení  

a obuv, které si může účastník při zdolávání překážek poškodit. [34]  

Sněžnice 

Zpočátku byly sněžnice díky jejich větší ploše pouze nástrojem sloužícím lidem 

k přežití. Umožňovaly lepší pohyb v oblastech zavátých tunami sněhu. Počátky zrodu 

sněžnic sahají až do doby 6000 let zpátky. Postupem času si ale lidé sněžnice a výlety  

na nich velmi oblíbili. Ve dvacátém století se začaly využívat k turistice do odlehlých, 

ledových a zasněžených oblastí. Významné byly i v první a druhé světové válce,  

kdy umožňovaly vojákům dostat se do obtížně přístupných míst v Alpách a jiných regionech. 

Admirál Byrd se s nimi vydal dokonce k jižnímu pólu, což lze považovat za extrémní 

záležitost. Zájemci o extrémní sporty časem zjistili, že sněžnice jsou velmi dobrou dopravní 

pomůckou a že v horách patří k nezbytnému vybavení. Díky nim se také mohli dostat do míst, 

do nichž by se jinak dostali jedině pomocí helikoptéry. V osmdesátých letech se začaly 

pořádat závody na sněžnicích. V dnešní době se jich konají stovky po celém světě.  

Ve Spojených státech existuje i asociace pro tento sport, proto není divu, že roste zájem 

cyklistů, běžců a dalších sportovců o závod se sněžnicemi. 
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Sněžnice jsou lehké a zabraňují boření se do sněhu. Jsou zkonstruovány tak,  

aby mohly plout na povrchu sněhu. Sněžnice mají zespodu malé drápky, které se zasekávají 

při chůzi do sněhu nebo ledu, a to umožňuje dostat se s nimi i do strmého a zledovatělého 

terénu. To jistě ocení extrémní horolezci, lyžaři a snowboardisté. Při pohybu na sněžnicích si 

lze pomoci hůlkami, čímž se pak procvičuje i trup a ruce.  

Jsou dva základní druhy sněžnic, a to sněžnice plastové a sněžnice rámové. Rámové 

sněžnice, konkrétně jejich nosnou plochu tvoří tkanina na kovovém rámu. U plastových 

sněžnic tvoří nosnou plochu jeden kus profilovaného vysoce odolného plastu. Pro rodinné 

výlety jsou lepší širší a kratší sněžnice s oválnou zadní částí. Sněžnice užší a delší se naopak 

hodí pro sportovnější chůzi, na běhání jsou vhodné menší sněžnice asymetrického tvaru se 

zadní částí do špičky. Výklopné vázání na sněžnicích umožňuje přirozený a pohodlný krok. 

Při mírném zaklonění se odlehčí přední část sněžnic a lze lehce klouzat dolů. Kvalitní 

sněžnice na sobě mají visačku Made in the Czech Republic. 

Riziko zranění u sněžnic je téměř nulové a otřesy kloubů jsou oproti běžné chůzi  

o dost menší. Při chůzi na sněžnicích je však třeba dělat širší kroky, jinak je možné zakopnout 

jednou sněžnicí o druhou. Mezi výhodu sněžnic patří jejich skladnost oproti jinému zimnímu 

vybavení. Nevýhodou je pak, že vedoucí člen výprav musí při výpravě v čerstvém sněhu 

prošlápnout stopu. Toto je mnohem obtížnější než jen pouhé následování stop někoho 

jiného, jelikož musí sníh nejen rozrážet směrem dopředu, ale musí ho také ušlapávat,  

čímž tvoří pevnou cestu pro ostatní. 

Nyní zažívají sněžnice velký rozvoj. Výlety do hor však sebou přinášejí i riziko 

dehydratace, vyčerpání a riziko prochlazení. Proto je nutné dbát na vhodné oblečení  

a ochranné vybavení, díky němuž lze naplno užít si tento nádherný extrémní sport. [12], [22] 

4.3. Sporty odehrávající se ve vodě  

Voda je živel, bez něhož by nebyla možná existence. Člověka už odjakživa tento živel 

lákal, a proto není divu, že v dnešní době máme různé druhy sportů, které se dají vykonávat 

jak na vodě, tak i pod ní. Jako u každého sportu, tak i ve vodě hrozí člověku nebezpečí. Toto 

nebezpečí představují u mořské vody agresivní a nenasytní živočichové, ale k nehodě může 

dojít i při používání dýchacích přístrojů nebo k nárazu na skály. Člověk není uzpůsoben  

pro přežití pod vodou, možná o to větší je jeho touha vyzkoušet si něco nového. 
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Aquazorbing 

Jak už sám název naznačuje, jde o adrenalinovou zábavu odehrávající se na vodě. 

Aquazorbing se vyvinul z normálního zorbingu. U zorbingu je koule dvojitá a u aquazorbingu 

jednoduchá. Přestože se jedná o vodní zábavu, účastník zůstává po celou dobu suchý.  

Při aquazorbingu je totiž účastník uzavřen speciálním zipem do průhledné jednoplášťové 

plastové koule, která má jediný otvor, jímž se do ní vstupuje. Tato v průměru 2 metry velká 

koule se potom nafoukne a umístí se na vodní hladinu. Jelikož v ní chybí bezpečnostní 

popruhy k připásání, je možno se v této kouli volně hýbat. Účastník může v kouli různě 

dovádět, dělat přemety, kotouly, šlapat vodu nebo se může jen tak nechat unášet po vodní 

hladině. Aquazorbing je skvělý způsob, jak si vyzkoušet, jaké je to chodit po vodní hladině. 

Tato zábava je však velice vyčerpávající. Pouze několik minut v této kouli vydá za 30 minut 

strávených ve fitness centru. 

Jedná se o bezpečný adrenalinový zážitek, jelikož kouli celou dobu pozoruje 

dvoučlenná obsluha a ještě je na vodě jištěna pomocí lana. Veškeré pokyny, podle kterých je 

třeba se řídit, jsou před zahájením zábavy sděleny obsluhou. Nutné je pak potvrdit podpisem 

nezamlčení jakýchkoliv zdravotních problémů. Kyslíku v kouli je dostatek, vystačí na 25 až 

30 minut.  

Platí zde také jistá omezení. Aquazorbingu se mohou zúčastnit děti od 6 let,  

ale pouze s doprovodem rodičů. Děti, které mají méně než 15 let a chtějí si aquazorbing 

vyzkoušet, musí mít souhlas zákonného zástupce. Pro těhotné ženy, lidi se srdečními  

a dýchacími problémy nebo s náhlými změnami tlaku není tento adrenalinový sport 

doporučován. Dále by se mu měli vyhnout lidé trpící klaustrofobií nebo osoby pod vlivem 

drog či osoby podnapilé. Najednou v kouli mohou být 1 až 2 osoby. Doporučuje se však při 

první jízdě absolvovat jízdu samostatně. Délka trvání jedné jízdy je zhruba 5 minut. 

Aquazorbing je vykonáván převážně za pěkného počasí. Není vhodné jej provozovat 

na rozvodněných řekách. Vhodné je být na tuto adrenalinovou zábavu dobře oblečen. Nejlepší 

je mít na sobě pohodlné oblečení jako je tričko, kraťasy nebo plavky. Věci, které by 

účastníkům mohly způsobit v kouli úraz, nebo které by mohly kouli poškodit, je nutno 

odložit. Jedná se o náušnice, hodinky, řetízky, sponky ve vlasech apod. Před vstupem  

do koule je třeba si také vyprázdnit všechny kapsy. [35], [36]  
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Jako první se chůze po vodní hladině provozovala v roce 2006 v Asii. V České 

republice se začala oficiálně provozovat v letním areálu koupaliště Příbor v roce 2008. Tam 

také vzniklo jméno pro tento adrenalinový sport „aquazorbing“. O tuto novou zábavu měla 

ihned zájem všechna média. Díky nim se o aquazorbingu dozvědělo během 7 dní 5,2 miliónu 

obyvatel ČR. Byl pokořen také nový rekord, aquazorbing si vyzkoušel 80 letý muž. [37]  

Sjíždění řek na raftech 

Jedná se o nejjednodušší způsob, jak sjet řeku, a proto se také sjíždění řek na raftech 

stává velkým byznysem. Rafty je možné zapůjčit si ve většině půjčoven. Také lze pomocí 

nich prožít báječné okamžiky na vlnách bez velkého rizika. Rafting ale není tak snadný,  

a proto je vhodné zaplatit si služby kvalifikovaného průvodce. Zapůjčení přileb a ochranných 

vest většinou bývá součástí ceny. Jako u každého sportu, tak i u raftingu hrozí nebezpečí, 

proto zkušenost získaná na kurzu může člověku později zachránit život.  Mnoho lidí se  

při tomto adrenalinovém sportu zraní nebo dokonce zemře. U raftingu je možnost vybrat si 

vlastní způsob sjezdu. 

Hlavním vybavením nutným pro tento sport je raft. Díky němu je možno si užít klidný, 

ale i velmi extrémní sport. Raft musí být velmi kvalitní, jelikož profesionálové mu téměř 

svěřují svůj život. Raft je v podstatě nafukovací člun, který je tvořen z trvanlivé pogumované 

textilie nebo vinylu. Komfort a bezpečnost posádky je zajištěna několika na sobě nezávislými 

vzduchovými komorami. Raft je dlouhý od 3,5 do 6 metrů a jeho šířka je od 1,8 do 2,5 

metrů. V ČR je nejběžněji v prodeji pro 4 až 12 osob. Pádla umožňují pohyb raftu a zároveň 

slouží k usměrňování jízdy. 

Řeky se označují stupni obtížnosti nehledě na typ plavidla. Na stejném místě řeky se 

během dne může obtížnost dokonce i několikrát změnit, což je způsobeno momentálním 

průtokem vody, který je ovlivněn například tajícím sněhem nebo prudkými dešti. Průtok vody 

se měří v kubických metrech za vteřinu. Může vzrůst během několika dní a někdy dokonce 

během několika hodin. Existuje šest stupňů obtížnosti. Čím vyšší číslo, tím je sjezd řeky 

těžší. Na jedné řece mohou být různé stupně obtížnosti, ze stupně číslo jedna je možno se 

dostat na stupeň číslo šest. Je také důležité věnovat pozornost i konkrétní situaci a předvídat,  

co může přinést proud. 

Na TŘÍDĚ I je obtížnost snadná. Jedná se o plavbu na řece s malou rychlostí a téměř 

žádnými překážkami. TŘÍDA II je mírně obtížná. Plavba je pomalá. Jsou zde i lehce 
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zvládnutelné vlny. TŘÍDA III je už obtížnější. Plavba v této třídě je rychlá a hrozí větší vlny. 

Pro absolvování této třídy je potřeba mít již nějaké zkušenosti. TŘÍDA IV je velmi obtížná. 

V této třídě jsou rychlé dlouhé úseky a nebezpečné slapy. Nesmí zde dojít k žádným chybám, 

jelikož hrozí vážné následky. Nutnost znalosti eskymáckého obratu, protože v případě 

vypadnutí z lodi by byla záchrana složitá. TŘÍDA V je extrémně obtížná. Lodě se pohybují 

vysokými rychlostmi. V této třídě nechybí ani velké vodopády a úzká koryta, která jsou velmi 

nebezpečná. Tato třída je výzvou jen pro nejlepší. TŘÍDA VI je téměř nesjízdná. Cesta 

v zuřící vodě se dá jen těžko najít. Tento úsek je zvládnutelný jen elitním týmem a jen  

při zachování největší opatrnosti. 

Při raftingu lze zažít opravdové vzrušení s velkou dávkou adrenalinu v krvi. Rafting je 

i legrace a nejbezpečnější způsob zábavy na řece. Stále populárnějšími se také stávají 

raftingové závody.  U raftingu nezáleží na pohlaví ani na věku, ale naprostý začátečník by se 

jistě na divokou řeku pouštět neměl. Každý by měl zhodnotit své schopnosti a podle toho si 

vybrat pro sebe vhodnou trasu. Určitě je lepší své dovednosti podcenit a příště si zvolit trasu 

náročnější, než se rovnou pustit do náročné trasy a poté se při raftingu trápit či se dokonce 

nějak zranit. 

Rafting může být brán jako krásný, pohodový a zároveň i romantický výlet,  

ale na druhou stranu může být považován za adrenalinovou aktivitu náročnou fyzicky  

i psychicky. Výhodou raftingu je jistě prostředí, ve kterém se tato aktivita odehrává,  

ale také kolektiv, ve kterém se účastník ocitne, jelikož vodáci jsou velmi kamarádští a rafting 

berou jako požitek. Rafting je skvělý způsob, jak strávit čas v přírodě a zároveň také udělat 

něco pro své tělo. [22], [38] 
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5. Komparace vybraných sportů u jednotlivých poskytovatelů 

v Beskydech a na Valašsku 

V praktické časti budou hodnoceny vybrané adrenalinové sporty provozované 

v oblasti Valašska a Beskyd. Sporty budou analyzovány z hlediska ceny, místa jejich výskytu 

a podle jednotlivých provozovatelů.  

Obrázek 5.1. Beskydy a Valašsko 

 

Zdroj: [109] 

Beskydy 

 Beskydy patří mezi chráněné krajinné oblasti. Pod pojmem Beskydy se rozumí území 

Slezských a Moravskoslezských Beskyd. Na jihu patří k této CHKO také Vsetínské vrchy  

a Javorníky. Do této oblasti patří i beskydské podhůří, čímž je chápáno Novojičínsko, 

Valašskomeziříčsko a oblasti nacházející se jižně a jv. od Frýdku-Místku. Celková rozloha 

této oblasti je 1160 km
2
. Beskydy jsou tvořeny z velké části zalesněnými horskými hřbety, 

hlubokými údolími a rozsáhlými pastvinami. Tato oblast je typická nádhernou lidovou 
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architekturou s poměrně málo narušenou přírodou. Jedná se o území vyhledávané jak  

pro letní, tak i zimní rekreaci. 

Do Beskyd je velmi snadné se dostat, jelikož zde prochází hlavní i lokální železniční 

trati. Autobusová doprava vede jak hlavními, tak i bočními údolními tahy. [5], [18] 

Valašsko 

 Region Valašsko se nachází na severovýchodě ČR, konkrétně v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů. Valašsko bylo pojmenováno podle pastevců 

ovcí (Valachů), kteří tuto oblast v 13. a 14. století osídlili. Za srdce tohoto regionu lze 

považovat okres Vsetín, který je v severovýchodní části zlínského kraje při moravsko-

slovenských hranicích. Okres Vsetín tvoří stovky hor, kopců a pahorků a také hluboce 

zakleslá údolí, jimiž protéká řeka Bečva.  Východní polovinu okresu Vsetín zaujímá část 

CHKO Beskydy. Nalézá se zde také několik národních přírodních rezervací, a to NPR Razula, 

NPR Pulčín-Hradisko a NPR Čertův mlýn – Kněhyně. V Městě Rožnov pod Radhoštěm stojí 

za zmínku poměrně rozsáhlý areál Valašského muzea v přírodě, který je chráněn jako národní 

přírodní památka. K Valašsku patří také část okresu Nový Jičín, Frýdek-Místek a Zlín. 

Významnými městy tohoto regionu jsou Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, 

Frenštát pod Radhoštěm a Štramberk. Z vesnic se zde například nacházejí Trojanovice, Staré 

Hamry, Bílá, Morávka, Hukvaldy, Velké Karlovice, Karolínka, Nový Hrozenkov a Dolní, 

Prostřední a Horní Bečva. [23], [110], [111]  

5.1. Paragliding 

Klub paraglidingu při VŠB-TU Ostrava Studentská škola 

Tento paraglidingový klub se zrodil na počátku 90. let. Převažující oblastí působení 

této školy jsou převážně Beskydy, ale mnoho kurzů se také konalo i v Donovalech. Centrem 

paraglidingové školy jsou Kunčice pod Ondřejníkem. Tato škola je orientovaná převážně  

na výcvik studentů a nabízí kurzy paraglidingu i motorového paraglidingu. Zájemce může 

absolvovat nejen základní výcvik, ale může i dále pokračovat v létání v rámci tohoto klubu  

a získat tak více zkušeností od zkušenějších pilotů.  Cílem studentské školy paraglidingu je 

zajistit bezpečný výcvik podle směrnic LAA ČR, zpřístupnit paragliding studentům, mládeži  

i ostatní veřejnosti a předat znalosti a dovednosti zábavnou formou. [39] 

Studentský klub se zabývá také pořádáním soutěží v paraglidingu, a to jak v přesnosti 

přistání, tak i v přeletech. Mezinárodní soutěže v přesnosti přistání organizuje od roku 2006. 
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V roce 2007 byl klub také pořadatelem 6. FAI Mistrovství světa v přesnosti přistání. 

Pravidelně od roku 2004 klub organizuje ligové kolo nazývané „Beskydy Open“. Propagování 

paraglidingu mezi širokou veřejnost a také propagaci Beskyd a Severní Moravy mezi piloty 

z celého světa tento klub zajišťuje právě pořádáním různých soutěží nebo podílením se  

na jejich organizaci. [40] 

Tabulka 5.1 Ceník kurzů pro studenty a pro ostatní 

Druh kurzu Délka kurzu Cena studenti Cena ostatní 

Seznamovací kurz 2 dny 1200 Kč 1800 Kč 

Základní kurz 9 dní 4900 Kč 6900 Kč 

Zdroj: [41], [42] 

Seznamovací kurz je, jak už sám název napovídá, seznámení s paraglidingem. Tento 

kurz se uskutečňuje v okolí Ostravy nebo v podhůří Beskyd. Kurz je dvoudenní. Za studenty, 

kteří mohou využít studentskou cenu, jsou považováni studenti denního studia na škole v ČR 

nebo mládež do 21 let včetně. V ceně je zahrnuta doprava na letové terény, zapůjčení 

vybavení a práce instruktora. [42]  

Základní kurz umožňuje zájemcům stát se pilotem padákového kluzáku. Tento kurz 

trvá devět dní a lze na něm získat důležité teoretické znalosti z meteorologie, aerodynamiky  

a leteckých předpisů a především také praktické dovednosti důležité pro samotné létání. Kurz 

probíhá v Beskydech a účastníci si budou moci vyzkoušet lety z velkých kopců, jako jsou 

Ondřejník Skalka, Javorový, Velký Javorník a Straník. Po zdárném absolvování kurzu 

dostává účastník osobní list, jenž mu umožňuje si poté zažádat o vystavení pilotního průkazu 

kategorie A pro paragliding u Letecké amatérské asociace ČR. Podmínky pro uplatnění 

studentské ceny jsou stejné jako u předešlého seznamovacího kurzu. V ceně základního kurzu 

je zahrnuta doprava na letové terény, zapůjčení vybavení, práce instruktora a klubové tričko. 

Naopak v ceně není zahrnuto ubytování, strava a dále poplatky za vystavení pilotního průkazu 

(1800 Kč), které se hradí LAA ČR. [41] 

Mac škola paraglidingu 

Tato paraglidingová škola sídlící v Solánci pod Soláněm působí na českém trhu již  

od roku 1993, a proto ji lze zařadit mezi nejdéle působící subjekty v tomto odvětví u nás.  

Mezi její hlavní nabídku patří paraglidingové kurzy, tandem paragliding a motorový 
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paragliding. Dále Mac škola poskytuje poradenství a zajišťuje také výlety za létáním po celé 

Evropě. Hlavním územím, kde tato škola působí, jsou Beskydy, které jsou pro paragliding 

přímo stvořené. Žáci této školy mají možnost získat spoustu zkušeností díky různým terénům 

s různou problematikou. V nabídce tohoto provozovatele je 8 druhů kurzů,  

a to pro začátečníky i pokročilé. [43], [44]  

Tabulka 5.2 Ceník kurzů paraglidingu 

Druh kurzu Délka trvání Cena Cena studenti 

Seznamovací kurz 4 dny 4200 kč - 

Základní kurz 8 dní 7500 kč - 

Zdroj:  [45], [46] 

Seznamovací kurz je určen pro ty, kdo chtějí paragliding vyzkoušet. Lze ho absolvovat 

během prvních 4 dní základního kurzu, jelikož kurzy probíhají společně, a v případě zájmu je 

možno si doplatit zbylou částku a absolvovat zbytek základního kurzu. Kurzu se mohou 

zúčastnit osoby od 15 let a do věku 18 let je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného 

zástupce. Zájemce o kurz musí podstoupit i lékařskou prohlídku a potvrzení od lékaře musí 

donést na kurz. Cena zahrnuje zapůjčení kompletní výstroje pro paragliding včetně vysílaček, 

zapůjčení učebnic paraglidingu, teoretickou a praktickou výuku, dopravu na místo 

praktického výcviku, poplatek za nájem terénu, zákonné pojištění na škody způsobené třetí 

osobě a také zahrnuje foto a video dokumentaci z průběhu kurzu. Jediné, co v ceně není 

zahrnuto, je ubytování a stravování. [46]  

Základní kurz je intenzivní kurz paraglidingu, během něhož získá účastník všechny 

potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro létání. Výuka probíhá podle 

osnov Letecké amatérské asociace ČR a celková délka kurzu je osm dní. Po zdařilém 

absolvování tohoto kurzu obdrží účastník osobní list stejně jako u prvního provozovatele. 

V ceně jsou zahrnuty stejné věci jako u výše uvedeného seznamovacího kurzu plus je v ní 

ještě navíc zahrnuto závěrečné přezkoušení a vydání osobního listu. Ubytování a stravování 

opět cena kurzu nezahrnuje. [45]  

Ze získaných dat lze vyčíst, že délka seznamovacího i základního kurzu se  

u jednotlivých poskytovatelů liší v počtu dní i v ceně. Cena u seznamovacího kurzu 

v přepočtu na jeden den vyjde u prvního poskytovatele pro studenty na 600 Kč a pro ostatní 
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na 900 Kč na den. U druhého poskytovatele vychází cena u seznamovacího kurzu 1050 

Kč/den. Cena seznamovacího kurzu druhého poskytovatele je dražší, avšak zahrnuje navíc 

některé služby. Cena základního kurzu u prvního poskytovatele vychází v přepočtu přibližně 

545 Kč/den pro studenty a 767 Kč/den pro ostatní. U druhého poskytovatele vychází cena 

přibližně na 938 Kč/den, avšak je v ní zahrnuta i foto a video dokumentace z průběhu kurzu. 

5.2. Parašutismus 

Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí 

Tento aeroklub vznikl v roce 1992. V současnosti má tento klub okolo padesáti členů. 

Aeroklub vlastní veřejné vnitrostátní letiště Frýdlant nad Ostravicí, které je nejvýchodněji 

položeným letištěm České republiky. Na základě obdržených licencí může tento klub 

vykonávat letecké práce, může provozovat leteckou a parašutistickou školu. Mezi majetek 

tohoto klubu lze zařadit 3 motorové letouny, 7 kluzáků a 1 motorový kluzák. Dále pak ještě 

provozuje 2 motorové letouny a 2 historické kluzáky. V kompetenci členů aeroklubu je také 

organizace a zajištění letových provozů, základních a zdokonalovacích výcviků, údržba 

techniky, opravy a výstavba areálu letiště, údržba letištní vzletové a přistávací dráhy, pořádání 

sportovních, leteckých a společenských akcí, práce s mládeží a poskytování služeb jiným 

organizacím, návštěvníkům, turistům a hostům letiště. [47]  

Tabulka 5.3 Ceník základního parašutistického výcviku  

Druh výcviku Základní parašutistický kurz 

Cena s jedním seskokem 2800 Kč 

Cena se třemi seskoky 4800 Kč 

Cena videa u výcviku s jedním seskokem 500 Kč 

Cena videa u výcviku se třemi seskoky 300 Kč 

Zdroj: [48] 

Základní výcvik probíhá v překrásném prostředí Beskyd. Tohoto výcviku se mohou 

zúčastnit osoby ve věku alespoň 15 let a do 18 let je nutný souhlas rodičů. Také je nutné mít 

potvrzení od sportovních lékařů. Tento výcvik probíhá od pátku do neděle na padáku typu 

křídlo s elektronickým zabezpečovacím přístrojem za doprovodu zkušených instruktorů. 

Seskoky jsou z letadla L 60 Brigadýr. Výška seskoku je 1000 až 1200 metrů. Při seskoku 
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bude hlavní padák automaticky otevřen. V ceně základního výcviku je zahrnuta teoretická  

i praktická část výcviku, zapůjčení padákového kompletu a příslušenství a dále 1 až 3 seskoky 

z výšky 1000 až 1200 metrů. Kvalifikaci kategorie A lze získat až v následném pokračovacím 

výcviku volného pádu. V případě zájmu je možnost pořídit si z tohoto výcviku i samotného 

výskoku z letadla videozáznam. Zájemci o další seskoky si po skončení základního výcviku 

mohou dokoupit ještě další seskoky a to z výšky 1000 m za 1200 Kč a z výšky 1200 m  

za 1400 Kč. [48] 

JEMM club s.r.o. 

 JEMM club s.r.o. sídlí ve Frýdlantě nad Ostravicí. Mezi služby tohoto poskytovatele 

patří zejména základní kurzy paraglidingu, pokračovací termické a cross country kurzy, 

expedice, Tandemové lety, Motorový paragliding, Parašutismus a BASE jump.  

Členem klubu je možno se stát po absolvování alespoň jedné akce, pořádané touto 

firmou. Členové klubu mohou sbírat „padáčky“, za každou akci, které se účastní,  

a ty následně vyměnit za slevu při nákupu dalšího produktu či služeb od této společnosti.  

Při nákupu v Jemm Obchodě má každý člen automaticky nárok na uplatnění tříprocentní 

slevy. Na stránkách Jemm klubu mohou členové zveřejnit svůj článek, povídku, esej, fotky 

nebo reportáž. [49], [50]  

Tabulka 5.4 Ceník základního parašutistického kurzu 

Druh výcviku Cena 1 seskoku + teorie Každý další seskok 

Základní parašutistický kurz 2500 Kč 1400 Kč 

Zdroj: [51] 

Základní kurz trvá 2 dny, a to většinou od pátku do soboty s tím, že v pátek se probere 

teorie, v sobotu probíhá praktický výcvik a odpoledne už se skáče. Seskoky jsou z výšky 1200 

m. Skáče se z letounu AN-2 na padáku typu křídlo s automatickým otevřením. Po absolvování 

kurzu získává účastník CERTIFIKÁT o seskocích. Pro to, aby se člověk mohl zúčastnit 

tohoto kurzu, je nutno mít dovršených 15 let a přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti  

od lékaře, v němž bude uvedeno, že dotyčný je schopen parašutistického výcviku. Do 18 let je 

také nutný písemný souhlas obou rodičů. Cena základního parašutistického kurzu zahrnuje 

teoretickou výuku, zapůjčení soupravy hlavního a záložního padáku, zapůjčení kombinézy, 

přilby, výškoměru, radiostanice, pojištění a seskok. [51] 



36 

 

Tabulka 5.5 Srovnání cen základního parašutistického kurzu 

Druh služby Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí JEMM club s.r.o. 

Cena 1 seskoku + teorie 2800 Kč 2500 Kč 

Další seskok z výšky 1200 m 1400 Kč 1400 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky lze vidět, že cena základního parašutistického kurzu s jedním 

seskokem vyjde v Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí o 300 Kč více než u JEMM clubu s.r.o., 

což je možná zapříčiněno tím, že kurz v Aeroklubu trvá od pátku do neděle, kdežto u druhého 

poskytovatele pouze od pátku do soboty. Cena dalšího seskoku z výšky 1200 m je u obou 

poskytovatelů stejná.  

5.3. Tandemový seskok 

Air Hit Morava 

Mezi nabídku této firmy patří tandemové seskoky, výcvik pilotů tandemových padáků, 

pokračovací výcvik volného pádu, balení záložních padáků všech typů (vč. tandemových) a je 

zde i možnost balónových letů. [52] 

Tandemové seskoky provádí tato firma z výšky 2500 m až do výšky 4000 m. Klient si 

může vybrat, kde si přeje tandemový seskok uskutečnit, jelikož firma nabízí skákat na více 

letištích, mezi nimiž je i letiště Frýdlant nad Ostravicí. Po dohodě lze seskok uskutečnit  

i mimo letiště, nutností je však vhodná travnatá plocha na přistání. Skáče se z letadel L- 410 

Turbolet, SMG-92 Turbo Finis, AN-2, L 60 Brigadýr, Cesna a MI-17 vrtulník. Na přání lze 

seskok provést i z horkovzdušného balónu. 

Zájemce o seskok musí mít alespoň 8 let. U věku do 18 let je nutný souhlas zákonného 

zástupce. Pasažér by neměl mít váhu přesahující 110 kg a neměl by být vyšší než 195 cm.  

Jak už bylo v teoretické části této práce zmíněno, u tandemového seskoku není nutná 

zdravotní prohlídka, avšak pasažér před seskokem musí vyplnit prohlášení, že nemá srdeční 

onemocnění, epilepsii, cukrovku nebo jiné vážné onemocnění, zabraňující tandemovému 

seskoku.  

Pro seskok je vhodné si obléci sportovní oblečení a lehkou sportovní obuv. Pohorky 

nejsou vhodné. Ostatní potřebné vybavení bude zapůjčeno přímo na místě. [53] 
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Před samotným seskokem probíhá 10 až 15 min. příprava, kdy dochází k ustrojení 

pasažéra, teoretickému seznámení s průběhem seskoku a také k praktickému nácviku polohy 

pro volný pád a přistání. Potom se letí zhruba 20 min. do výšky 4000 m. Poté následuje 

seskok, při němž člověk zažije volný pád z výšky 4000 m. Pád rychlostí 200 až 260 km/h trvá 

50 až 55 sekund. Ve výšce 1500 m po otevření hlavního padáku následuje 5 až 7 minutový 

klidný a romantický let na klouzavém padáku. Tento padák si můžete také vyzkoušet sami 

řídit ve společnosti zkušeného, profesionálního tandem pilota Vlastimila Bláhy. [54]  

Tabulka 5.6 Ceny tandemového seskoku a doprovodných služeb 

Druh služby Cena 

Tandemový seskok 4000 m L-410 3500 Kč/osoba 

Videozáznam DVD 1500 Kč/osoba 

Foto CD 1500 Kč/osoba 

Videozáznam DVD + foto CD 1700 Kč/osoba 

Zdroj: [52] 

Cena seskoku zahrnuje 100 % adrenalinu, slušné a příjemné zacházení, pojištění, 

zapůjčení kombinézy a brýlí pro volný pád, letenku a CERTIFIKÁT firmy AIR HIT Morava 

o provedeném seskoku. 

V ceně videozáznamu DVD + foto CD je zahrnutý videozáznam celého seskoku  

a nafocení 60 až 120 fotografií včetně volného pádu. Videozáznam celého seskoku je 

ozvučený hudbou a jeho celková délka je 10 - 12 min. Natočena je jak příprava na zemi, 

nástup a pobyt v letounu, tak i výskok, volný pád, otevření padáku a přistání. Záznam 

zákazník obdrží 30 až 40 minut po seskoku. [52] 

JEMM club s.r.o. 

Tato firma byla již uvedena v kapitole 5.2. Parašutismus, přejdeme tedy rovnou 

k informacím, které se týkají tandemového seskoku. 

U tohoto poskytovatele se před seskokem absolvuje 15 min. školení. Po skončení 

školení se letí do výšky 4 km. V dané výšce se potom skáče z letadla a zhruba 60 sekund se 

letí rychlostí přes 200 km/h, než se otevře tandemový padák. Pak už následuje 6 až 8 min. 

padákový let. Stejně jako u první firmy, i zde si člověk může vyzkoušet řídit tento padák sám 
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za dohledu zkušeného pilota. Podmínky pro seskok jsou rovněž stejné jako u předešlého 

poskytovatele. [55] 

Tabulka 5.7 Ceny tandemového seskoku a doprovodných služeb u JEMM club s.r.o. 

Druh služby Cena 

Tandemový seskok z výšky 4000 m 3200 Kč 

Tandem + DVD záznam 4800 Kč 

Tandem + DVD záznam + Foto 5000 Kč 

Zdroj: Údaje získané od poskytovatele 

Tabulka 5.8 Srovnání cen tandemových seskoků a ostatních služeb 

Druh služby Air Hit Morava JEMM club s.r.o. 

Tandemový seskok z výšky 4000 m 3500 Kč/osoba 3200 Kč/osoba 

Videozáznam DVD 1500 Kč/osoba 1600 Kč/osoba 

Videozáznam DVD + foto CD 1700 Kč/osoba 1800 Kč/osoba 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po porovnání cen obou poskytovatelů lze říci, že cena za samotný seskok je dražší  

u poskytovatele Air Hit Morava o 300 Kč. U JEMM clubu s.r.o. jsou zase vyšší ceny  

za doprovodné služby. Videozáznam DVD zde vyjde o 100 Kč dráž a taktéž videozáznam 

DVD + foto CD má tento poskytovatel dražší o 100 Kč než firma Air Hit Morava. 

5.4. Lezení po umělých stěnách 

Lezecká stěna Rožnov pod Radhoštěm 

Provozovatelem této lezecké stěny je HK Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení. 

Stěna je v provozu v pondělí od 19 h do 21 h. Od úterý do pátku je stěna otevřena od 18 h  

do 21 h. O sobotách, nedělích, svátcích a prázdninách je stěna uzavřena, ale může být 

otevřena na základě telefonické domluvy. [56] 

Plocha stěny je 150 m
2
, její šířka je 11,4 m, výška 7, 5 m a převislost je 6 m. Levý pilíř 

je zaměřen na těžké cesty a pravý pilíř na lehké cesty. Tyto dva pilíře navzájem spojuje 

středně obtížný strop. Začátečníky jistě potěší lehká svislá stěna, kterou najdou nalevo  
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od basketbalového koše. Na stěně lze najít i cesty pro drytooling (horolezecká disciplína,  

při které se k lezení po skále používají cepíny a mačky). Na stěně je celkově asi 700 chytů. 

Lanových sektorů je zde 10 a jsou trvale zajištěny lany top-rope (lezení s horním jištěním). 

Pro návštěvníka je zde připraveno asi 12 cest. K této stěně jsou neustále přidávány další  

a další novinky. V roce 2006 byl přidán boulderovací sektor (krátký a těžký úsek do výšky 

okolo 4 m, na němž leze člověk bez jištění, helmy apod.) pod koš a kolmý sektor napravo  

od koše, který vede až ke stropu. Přibylo tak 35 m
2
 plochy. V roce 2008 přibylo ke stěně 

členité rozšíření levého pilíře a levý kolmý sektor až do stropu, čímž se stěna plochy zvětšila 

o přibližně 15 m
2
. V letošním roce byla vybudována umělá spára vysoká cca 6,5 m, která má 

jednu polovinu kolmou a druhou převislou. [57] 

Tabulka 5.9 Ceny vstupného 

Druh služby Vstup Děti od 11 do 18 let Děti do 10 let Permanentka 

Cena 60 Kč 50 Kč Zdarma 600 Kč 

Zdroj: [58] 

Tabulka 5.10 Ceník půjčovného 

Druh služby Cena 

Úvazek 20,- Kč/ks/vstup 

Osma 10,- Kč/ks/vstup 

Karabina se zámkem 10,- Kč/ks/vstup 

Pytlík s magnesiem 20,- Kč/ks/vstup 

Dynamické lano 20,- Kč/ks/vstup 

Lezečky 20,- Kč/ks/vstup 

Zdroj: [58] 

Horolezecká stěna Frýdek-Místek 

 Horolezecká stěna se začala budovat v roce 1998. Nachází se v prostorách Středního 

odborného učiliště technického ve Frýdku-Místku, konkrétně v areálu krytého bazénu. Stěna 

je umístěna na ochozu nad dvěma tělocvičnami. Na stavbu stěny byla poskytnuta dotace  

od městského úřadu. Projekt stěny byl navrhnut členy ostravského horolezeckého oddílu Alpa 
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a stěnu podle projektu poté vyrobila firma Daktiva s.r.o. Koncem října 2000 byl zahájen 

zkušební provoz stěny. [59]  

Stěna je v provozu od září do června, a to od pondělí do pátku od 16:30 h do 20:30 h. 

O sobotách a nedělích od 10 h do 18 h, ale pouze po telefonické domluvě do pátku do 17 

hodin. [60] 

Tabulka 5.11 Ceník vstupné + ceník vypůjčení 

Služba Cena 

Vstup stěna + bouldrovka 50 Kč 

Dítě do 6 let ZDARMA 

Dítě do 12 let 30 Kč 

Dítě do 15 let 35 Kč 

Sedací úvazek 15 Kč 

Slaňovací osma 10 Kč 

Sedací úvazek + slaňovací osma 20 Kč 

Sazba instruktora 300 Kč/h 

Výuka lezení (5 h) 1200 Kč 

Pronájem stěny (bez posilovny) 2000 Kč 

Magnézium kulička 56g 55 Kč 

Zdroj: [61] 

Tabulka 5.12 Srovnání cen některých poskytovaných služeb  

Služby Lezecká stěna Rožnov pod Radhoštěm Horolezecká stěna Frýdek-Místek 

Vstup 60 Kč 50 Kč 

Děti Do 10 let ZDARMA Do 6 let zdarma 

Děti 11 – 18 let 50Kč Do 12 let 30 Kč, Do 15 let 35 Kč 

Sedací úvazek 20 Kč 15 Kč 

Slaňovací osma 10 Kč 10 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ze srovnávací tabulky je možno vidět, že dražší vstup mají v Rožnově  

pod Radhoštěm, a to o 10 Kč. Oproti tomu mají děti v Rožnově vstup zdarma až do jejich 10 

let, ve Frýdku- Místku mají děti vstup zdarma jen do 6 let.  Ceny pro děti jsou u obou 

poskytovatelů určeny věkem dítěte. Cenu za půjčení sedacího úvazku mají v Rožnově o 5 Kč 

dražší než ve Frýdku- Místku. Výpůjční cena slaňovací osmy je u obou firem stejná a činí 10 

Kč. 

5.5. Motokáry (karting) 

Motokáry Go-Kart Frenštát pod Radhoštěm  

Jedná se o nejdelší motokárovou trať na celé Moravě, jelikož její délka je 720 

metrů. Šířka tratě je průměrně asi 5 metrů, takže se závodníci mohou navzájem předjíždět. 

Okraje závodní dráhy jsou pro větší bezpečnost ohraničeny pneumatikami. Na závodní dráze 

je i nájezdový můstek. Na celé trati se nachází 15 zatáček, přičemž některé z nich lze zdolat 

snadno a některé jsou o něco obtížnější. Jezdec si tak může otestovat své řidičské schopnosti. 

Tato dráha se nachází v krásném podhůří Beskyd konkrétně v obci Trojanovice zhruba 250 m 

od restaurace U Bačů. Firma Motokáry Go-Kart Frenštát pod Radhoštěm působí na trhu již 

více než 15 let. V této půjčovně motokár začali svou profesionální kariéru například Adam 

Lacko, Jan Charouz, Josef Král, Petr Křižan a Lucie Panáčková. [62], [63]  

Tabulka 5.13 Provozní doba půjčovny 

Měsíce Po- Pá So + Ne 

1. květen až 30. červen 16 h -20 h 10 h -20 h 

1. červenec až 31. srpen 10 h -20 h 

1. září až 31. září 16 h -20 h 12 h -20 h 

Zdroj: [64] 

Firma nabízí i pronájem celé dráhy na 1 h a delší dobu mimo provozní dobu,  

a to pro skupiny nebo pro konání soukromé či firemní akce. Dle požadavků zákazníka je 

firma schopna uspořádat závody na míru, při nichž účastníci zažijí spoustu legrace,  

ale i týmovou spolupráci formou adrenalinové zábavy. Trať je vhodné objednat alespoň 5 dní 

předem. Problémem není ani zajistit na požádání větší občerstvení. [65]  
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Tabulka 5.14 Ceník firmy 

Typ služby Doba Cena 

Motokára Honda 200 4 min 80 Kč 

Motokára Honda 200 7 min 130 Kč 

Motokára Honda 270 7 min 180 Kč 

Motokára Honda 160 (pro děti) 7 min 100 Kč 

Permanentka 10 jízd 10 x 7 min 1000 Kč 

Pronájem dráhy 

(4-5 motokár) 

1 hod 4-5 tis. 

 Dle termínu a dohody Zdroj: [66] 

Motokáry Frýdek-Místek 

Jak už z názvu vyplývá, tato trať se nachází ve Frýdku- Místku, konkrétně v Místku 

v blízkosti Tesca. Trať má délku 300 m a nachází se na ni 5 pravotočivých a 6 levotočivých 

zatáček. Povrch trati je tvořen asfaltem a byl vybudován v dubnu roku 2003. Kolem celé trati 

jsou umístěny pneumatiky, které tvoří ochranné svodidla. K vypůjčení je celkem pět motokár 

s motorem Honda. Motokáry jsou v dobrém stavu, jelikož se neustále udržují. Provozní doba 

je od pondělí do pátku od 15:30 h až do setmění a o sobotách a nedělích od 13 h až  

do setmění. 

Zakoupením jízdenky u obsluhy souhlasí zákazník s tím, že v areálu motokár jezdí  

na vlastní nebezpečí, a tudíž i s tím, že půjčovna motokár nezodpovídá za vzniklý úraz. 

Povinností zákazníka je mít při jízdě na hlavě helmu s ochranným štítem, kterou na požádání 

obdrží před jízdou. Je zakázáno při jízdě narážet do svodidel z pneumatik a rovněž  

do ostatních motokár. Je zakázáno během jízdy vstupovat na dráhu nebo pobývat v její 

blízkosti. Děti do 15 let potřebují rodičovský doprovod, jinak jim ježdění nebude umožněno. 

Při nedodržování řádu lze zákazníka vyloučit z jízdy. [67] 

Tabulka 5.15 Ceník služeb 

Služba 1 jízda (8 min), Honda 200 Permanentka 10 jízd 

Cena 150 Kč 1200 Kč 

Zdroj: [67] 
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V přepočtu na 1 minutu vychází cena u první firmy u motokáry Honda 200 přibližně 

18,57 Kč (130 Kč/7 min.). U druhého poskytovatele vychází přepočítaná cena za 1 minutu 

jízdy na 18,75 Kč (150 Kč/8 min.). Rozdíl v ceně u obou poskytovatelů je minimální. 

Permanentka u první firmy vyjde na 1000 Kč za 10 jízd, což vychází 100 Kč na 1 jízdu 

trvající 7 minut. Cena permanentky u druhé firmy je 1200 Kč a obsahuje 10 jízd, cena 1 jízdy 

vychází na 120 Kč a délka jedné jízdy je 8 minut. Cena jedné jízdy z permanentky  

ve Frenštátě pod Radhoštěm vyjde levněji než ve F-M, ale jízda je o minutu kratší. 

5.6. Snowtubing 

Ski areál Razula 

Tento ski areál se nachází ve Velkých Karlovicích. Ve ski areálu Razula se může 

zákazník ubytovat v jednom ze tří hotelů, a to buď v hotelu Lanterna, hotelu Horal  

nebo v hotelu Galik. V blízkosti každého hotelu je umístěna sjezdovka a také je v tomto 

areálu sjezdovka Razula. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet také kluziště nebo snowtubing. 

Mezi další služby, které jsou poskytovány v tomto areálu, můžeme zahrnout Gril srub Razulu, 

Lyžařskou školu Tygří školku, ski servis Razulu, půjčovnu lyžařských potřeb a horskou 

službu. [68], [69]  

Snowtubing je provozován jen za příznivých podmínek. Při snowtubingu  

zde zákazníci jezdí na speciálním kulatém gumovém člunu s úchyty, vyplněném bezpečnostní 

duší. Celková délka dráhy je 300 m. Na začátek dráhy je možno se nechat dopravit v člunu 

vytažením pomocí lana. Tratí je zde speciálně upravené koryto, kterým se účastník klouže 

dolů na člunu. Při snowtubingu se dá zažít spousta legrace, jelikož při něm může jet více lidí 

najednou, když se navzájem chytí. Provozní doba snowtubingu je od 9 h do 16 h. [70] 

Tabulka  5.16 Ceny za snowtubing 

Počet jízd 1 5 

Cena 40 Kč 150 Kč 

Zdroj: [70] 

Kempaland 

Areál Kempaland se nachází v Bukovci, což je nejvýchodnější obec v ČR. Návštěvníci 

tohoto areálu mohou navštívit Ski Park, dále Snowtubing, Lyžařskou školičku (Malina ski 
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school), SKI bar s krbem a domácími specialitami a nově otevřený snowpark. Rodiče s dětmi 

jistě ocení Dětský sněhový koutek, kde si jejich děti budou moci zařádit na sněhu, a také 

zabobovat či zasáňkovat. Pro příznivce běžek je zde připravená běžkařská dráha a zamilované 

páry mohou využít možnosti projet se na saních taženými koňmi. [71], [72], [73]  

Tabulka 5.17 Ceník snowtubingu 

Počet jízd 1 5 10 

Cena 15 Kč 60 Kč 110 Kč 

Zdroj: [74] 

Tabulka 5.18 Srovnání cen snowtubingu obou poskytovatelů 

Počet jízd Cena Ski areál Razula Kempaland 

1 40 Kč 15 Kč 

5 150 Kč 60 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze srovnávací tabulky jasně vyplývá, že ceny snowtubingu v areálu Kempaland jsou 

podstatně nižší než ceny ve Ski areálu Razula. Cena za 1 jízdu zde vyjde o 35 Kč levněji  

a cena za 5 jízd je levnější dokonce o 90 Kč. 

5.7. Lanové parky (centra) 

Lanový park Horal 

Tento lanový park je součástí hotelu Horal a zákazník ho může navštívit ve Velkých 

Karlovicích. Provoz lanového parku zajišťuje recepce hotelu Horal. Park je sestaven 

z jedenácti různě obtížných překážek umístěných v korunách stromů, které zvládnou  

jak začátečníci, tak i děti. Na překážky v lanovém parku mohou ale až od výšky 120 cm. 

Potřebné vybavení i přilbu půjčují přímo na místě. Před začátkem lezení je potřebná krátká 

instruktáž. Park bývá otevřen od jara do podzimu od 9:30 h do 18 h, ale v případě 

nepříznivého počasí je uzavřen. Navštívit ho mohou i skupiny, je však nezbytná rezervace den 

předem. [75] 
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Tabulka 5.19 Ceník lanového parku 

Služba Cena 

Dítě do 14 let 99 Kč 

Dospělý 190 Kč 

Rodinný vstup (1 dospělý a až 2 děti) 250 Kč 

Rodinný vstup (2 dospělí a až 3 děti) 490 Kč 

Skupiny 10 a více osob 1800 Kč 

Školy, dětské kolektivy (pouze všední dny) 70 Kč/osoba 

Zdroj: [75] 

Opičárna 

Lanové centrum Opičárna je umístěno na Ostravici v Moravskoslezských Beskydech. 

Vize tohoto centra zní „Žijeme dobrodružstvím, tak pojďte a zkuste to také.“ V nedalekém 

okolí je Lysá hora a Rekreační centrum Sepetná. [76] 

V nabídce lanového centra jsou 2 různě obtížné základní trasy, které je možno 

prodloužit o další varianty. Na zdolání těchto tras není potřebná zvláštní fyzická síla, 

doporučuje se však na začátku s instruktorem prodiskutovat vhodnost dané trasy. Vysoké 

překážky mohou navštívit děti od 10 let s minimální výškou 130 cm. Parkování u Opičárny 

je zdarma na rozlehlém parkovišti umístěném poblíž. Návštěvník obdrží od instruktora 

bezpečnostní úvazek s jistícími lany a kladkou. Ten mu instruktor připne na tělo. Nezbytností 

pro zdolávání překážek je i přilba, kterou účastník dostane na místě. Poté následuje krátká 

instruktáž s praktickou ukázkou a po ní nezbývá už nic jiného, než se pustit na trasu plnou 

překážek. 

Pro lezení je vhodné sportovní oblečení a na škodu není ani vzít si cyklistické 

rukavičky pro ochranu rukou. [77]  

Návštěva lanového centra Opičárna může být vhodným programem školního výletu. 

Centrum nabízí pro školy, organizace pracující s mládeží a zájmové organizace speciální 

ceny, které ale platí pouze ve všední dny a mimo hlavní sezónu, která je zde myšlena od 1. 7. 

až do 31.8. Centrum nabízí i možnost sestavit program na více dní pro tyto skupiny. [78]  
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Tabulka 5.20 Ceny lanového centra Opičárna pro veřejnost i skupiny 

Služba Cena 1 trasa Cena obě trasy 

Dospělý 200 Kč 350 Kč 

Dítě do 15 let 150 Kč 250 Kč 

Dospělý + 2 děti do 15 let 450 Kč - 

2 dospělí + dítě do 15 let 500 Kč - 

2 dospělí + 2 děti do 15 let 600 Kč - 

Skupina 5 osob 800 Kč 1400 Kč 

Skupiny 10 a více osob Cena individuálně dle dohody 

Speciální cena pro školy, organizace 

pracující s mládeží a zájmové 

organizace 

100 Kč/osoba 

Zdroj: [77], [78] 

Tabulka 5.21 Srovnání cen obou firem 

Druh služby Lanový park Horal (cena za 1 trasu) Opičárna (cena za 1 trasu) 

Dospělý 190 Kč 200 Kč 

Dítě Do 14 let 99 Kč Do 15 let 150 Kč 

Rodinný vstup 

 (1 dospělý a až 2 děti) 
250 Kč 450 Kč 

Školy atd. ve všedních dnech 70 Kč na osobu 100 Kč na osobu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z porovnání obou center jasně vyplývá, že Lanové centrum Opičárna má  

oproti Lanovému parku Horal všechny ceny vyšší, což je možná dáno umístěním poblíž 

rekreačního centra Sepetná. 
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5.8. Sněžnice 

Ski areál Sviňorky 

Areál Sviňorky je umístěn na Morávce a svým zákazníkům nabízí skvělé podmínky 

pro lyžování a snowboarding. Lyžaři mohou navštívit červenou nebo modrou sjezdovku. 

Červená sjezdovka je dlouhá 600 m, široká 50-100 m a její převýšení je 160 m. Modrá 

turistická sjezdovka je 300 m dlouhá a 50 m široká. Milovníci běžek mohou vyzkoušet 18 km 

dlouhou běžeckou trať. Areál provozuje také půjčovnu carvingových a dětských lyží, 

snowboardů a jiných potřeb ve Frýdku- Místku, a také má půjčovnu přímo v areálu, kde se 

dají půjčit carvingové lyže standart/TOP, dětské lyže od 80 cm, snowboardy pro děti  

i dospělé, běžecké komplety, snowblady-miniski, sněžnice a helmy. Nechybí zde ani SKI 

servis, prodejna sportovních potřeb a úschovna. Začátečníci mohou navštívit zdejší lyžařskou 

a snowboardovou školu. Po pořádném lyžování zákazníci mohou zavítat do stylového srubu, 

kde mohou zahnat hlad a žízeň. [79], [80], [81]  

Tabulka 5.22 Ceny za vypůjčení sněžnic 

Doba 1/2 dne 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dnů 6 dnů 

Cena 190 Kč 290 Kč 500 Kč 690 Kč 790 Kč 890 Kč 990 Kč 

Zdroj: [80] 

SUN OUTDOOR Bílá 

Jak už název napovídá, toto středisko se nachází na Bílé v Beskydech. Pro lyžaře  

a snowboardisty je zde zajištěna privátní výuka, skupinová výuka, večerní výuka, výuka 

carvingového lyžování a jsou zde dávány i lekce freestylu. Ve středisku funguje i výuka dětí, 

která je zde rozdělena podle věku. Pro zájemce o netradiční či adrenalinové věci zde probíhá 

také výuka na snowbladech (krátké lyže do 100 cm) a pořádají se zde výlety na sněžnicích. 

Součástí střediska je také půjčovna, kde si zákazníci mohou vypůjčit lyžařské vybavení, 

snowboardové vybavení, sněžnice a snowblady, VIP sety a dále boby, sáně a helmy. 

Středisko zajišťuje programy pro mateřské, základní a střední školy. Pro mateřské školy je 

nabízen kurz „Lyžujeme se Sluníčkem“ a pobytový kurz. Základní školy se mohou zúčastnit 

kurzů „Lyžujeme se sluníčkem“, Výjezdového lyžařského/snowboardového kurzu  

a Pobytového lyžařského/snowboardového kurzu. Pro střední školy jsou zde kurzy stejné jako 

pro základní školy mimo kurz „Lyžujeme se sluníčkem“. Park SUN OUTDOOR Bílá je 

otevřen jak v létě, tak i v zimě. Zimní provoz je od prosince do dubna od 8:30 h do 21 h.  
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V létě je otevřen letní park Bílá a taky je zde možnost sjezdu na koloběžkách, nordic 

walkingu (běžná chůze se speciálními hůlkami) a vypůjčení MTB kola. [82], [83], [84]  

Tabulka 5.23 Ceny za vypůjčení sněžnic ve středisku SUN OUTDOOR Bílá 

Doba 1 hod. 1/2 dne 1 den Každý další den 

Cena 150 Kč 210 Kč 310 Kč 260 Kč 

Zdroj: [85] 

Výlety na sněžnicích jsou organizovány pro skupinu 3 – 10 osob a s čelovým 

svítidlem je možné je absolvovat i ve večerních hodinách. Účastníkovi výletu umožní krásné 

toulky ničím nerušenou krajinou v Beskydech. Nutnost rezervace výletu alespoň 3 dny 

předem. [86]  

Tabulka 5.24 Ceník výletu na sněžnicích 

Délka výletu Cena za osobu 

2 h 390 Kč 

4 h 590 Kč 

Celý den (6 h) s občerstvením v ceně 790 Kč 

PIKNIK (jen v kombinaci s výletem) 90 Kč 

Zdroj: [86] 

Tabulka 5.25 Srovnání cen za vypůjčení sněžnic 

Doba 1/2 dne 1 den 

Ski areál Sviňorky (Cena) 190 Kč 290 Kč 

SUN OUTDOOR Bílá (Cena) 210 Kč 310 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve Ski areálu Sviňorky jsou ceny za vypůjčení sněžnic nižší než ve středisku SUN 

OUTDOOR Bílá. Na Bílé ale zase pořádají i výlety na sněžnicích, některé dokonce  

i s piknikem, což v nabídce Ski areálu Sviňorky není. 
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5.9. Aquazorbing 

Gibon park 

Gibon park je umístěn v areálu Koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Pro zákazníka 

je zde přichystána široká nabídka aktivit, a to překážková lanová dráha, zorb, g-jump, 

aquazorb, minigolf, trampolínové pole, trenažér-býk, silové a zábavné trenažéry, indiánská 

vesnička s týpí a totemem a pro ty nejmenší je zde dětský koutek a dětský park. G-jump je 

obří houpačka z výšky 10 metrů. Při aquazorbingu si může člověk vyzkoušet chodit po vodní 

hladině nafukovacího bazénu ve speciální kouli. V parku je i venkovní bazén a stylová 

restaurace, kde jsou nabízeny krajové speciality, grilované speciality a pro děti jsou  

zde v prodeji sladkosti a zmrzliny. [87], [88]  

Díky dobrému umístění v přírodě je park vhodný i pro organizování školních výletů. 

Ty mohou být klidně až třídenní, park totiž umožňuje také ubytování a stravu. Park nabízí  

pro své návštěvníky i balíčky, což je určitě výhodné. V nabídce je zde například balíček 

„Adrenalin extra“, který účastníkovi zabere asi 4 hodiny a vyjde ho na 400 Kč. Balíček 

zahrnuje lanové centrum, G-jump, minigolf, trampolínové pole, AQUAZORB v nafukovacím 

bazénu, ZORB (rozjezd z rampy po zabezpečené dráze) a trenažér býk. [89]  

Gibon park je nyní denně otevřen od 9 h do 20 h. Restaurace je otevřena celý rok 

v době od 9 h do 23 h. [90]  

Tabulka 5.26 Ceny v Gibon parku za určité služby 

Poskytovaná služba Cena 

Zorb 100 Kč/os 

Aquazorb 35 Kč/os 

Aquaroller 35Kč /os 

Zdroj: [91] 

Ski areál Mosty u Jablunkova 

Areál je v Mostech u Jablunkova v příjemném prostředí Moravskoslezských Beskyd  

a poskytuje celoroční volnočasové aktivity. Nabídka letních aktivit je větší než aktivit 

zimních. Během letní sezóny je v provozu bobová dráha, lanové centrum, dětské lanové 

centrum, bungee trampolíny, dětské trampolíny, dětský zábavní park a sjezd na laně 
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Gorolszus. Tyto služby mohou využít nejen rodiny s dětmi, ale také firmy a školy.  

Je zde otevřeno každý den. Zákazníci se mohou občerstvit v Bufetu Ski Mosty, jenž nabízí 

rychlé občerstvení. Pro milovníky zimních sportů jsou zde 3 sjezdovky, lyžařská škola, 

běžecké tratě, značkový ski servis a bobová dráha. Sjezdovky jsou osvětlené a v případě 

nutnosti uměle zasněžované a v areálu nechybí ani horská služba. [92]  

Na přání zákazníka zhotovuje areál dárkové poukázky na služby v areálu, nejnižší 

hodnota poukázky je 100 Kč. V případě zájmu jsou zde ochotni uspořádat sportovní akce  

pro rodiny, pro firmy, skupiny a kolektivy. [93], [94]  

Tabulka 5.27 Provozní doba aquazorbingu ve Ski areálu Mosty u Jablunkova 

Měsíc Dny Čas 

Květen So + Ne 10 – 18 h 

Červen 
So + Ne 

Po až Pá 

9:30 – 18:30 h 

Na objednávku, minimálně 5 osob 

Červenec + Srpen Každý den 9:30 – 18:30 h 

Září Každý den 9:30 – 18:30 h 

Zdroj: [95] 

Cena aquazorbingu je 40 Kč za 1 vstup. Aquazorbing je možno zaplatit i šekem  

a to Sodexo-Relax Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Ticket Benefits, Cheque Dejeuner-Unišek, 

Unišek + a CadHoc. Zákazník ho absolvuje na vlastní nebezpečí a před začátkem je seznámen 

s provozním řádem. Při teplotě pod 10 °C a při nepříznivém počasí není aquazorbing 

v provozu. [95]  

Koupaliště Příbor Ricco 

Koupaliště v Příboře bylo otevřeno v roce 1992. Na koupališti jsou dva bazény, jeden 

velký o rozměrech 50×21×1,6 m a malý, který má rozměry 6×5×0,6 m. Provozovatelem 

koupaliště a celého areálu je firma RICCO, která vyhrála provozování letního areálu  

na základě výběrového řízení v letech 1993, 2000 a 2007. Koupaliště začíná svůj provoz 

v květnu a končí v září, otevřeno je zde v těchto měsících každý den od 9 do 22 h.  

Díky osvětlení bazénu je zde možnost večerního a nočního koupání. V roce 2004 byly 

v areálu koupaliště vystaveny chatky a penzion. V roce 2006 byla vybudována stanová místa 
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s přípojkami elektřiny pro stany a také přibyla místa pro karavany a obytné vozy. Roku 2008 

proběhla rekonstrukce sociálního zařízení včetně zařízení pro tělesně postižené a vozíčkáře. 

V roce 2009 došlo ke kompletní rekonstrukci strojovny pro úpravu vody. Na koupališti jsou 

poskytovány služby stravovací, ubytovací, společensko-zábavné, cateringové služby, 

sportovní dny pro veřejnost, kotlíkové guláše „pod kaštany“, je zde půjčovna sportovních 

potřeb, minigolfové hřiště, hřiště na plážový volejbal, maxi nafukovací atrakce na vodu  

a atrakce typu „hop sem-hop tam“. Potřebné informace je možno získat u informačního 

turistického stánku, který je součástí areálu. Tento areál je vhodný pro rodiny s dětmi,  

které zde mohou strávit svou letní dovolenou, a rovněž pro školy pro konání výletu. [96]    

Cena aquazorbingu na tomto koupališti je 50 Kč na 5 minut. Děti mladší 10 let 

potřebují souhlas zákonného zástupce. Každý večer (od května do září) od 21 h do 22 h 

probíhá na koupališti večerní aquazorbing. [97]  

Tabulka 5.28 Srovnání cen u poskytovatelů aquazorbingu 

Poskytovatel Cena aquazorbingu 

Gibon park 35 Kč/os 

Ski areál Mosty u Jablunkova 40 Kč/vstup 

Koupaliště Příbor Ricco 50 Kč (5 minut) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 U poskytovatelů Gibon park a Ski areál Mosty u Jablunkova není napsaná délka 

aquazorbingu. Pokud by byla délka pobytu na vodě u všech poskytovatelů 5 minut,  

tak z tabulky vyplývá, že cena na koupališti v Příboře je nejdražší. 

5.10. Sjíždění řek na raftech 

Pro srovnání tohoto adrenalinového sportu byli vybráni dva poskytovatelé,  

kteří poskytují stejnou službu, a to sjíždění řeky Ostravice, která se nachází v Beskydech a je 

sjížděna při vypouštění přehradní nádrže Šance. 

Cestovní vodácká kancelář (CVOK) 

Cestovní vodácká kancelář poskytuje služby nejen u nás, ale i v zahraničí. CVOK 

nabízí jednodenní raftingové akce v ČR a vícedenní rafting v zahraničí, pořádá vodácké 

zájezdy, vodáckou dovolenou na raftech a kánoích, zajišťuje seakayaking v zahraničí 
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(seakayak – loď podobná eskymáckým kajakům), akce pro firmy a teambuilding. Školy 

mohou využít nabídky školních vodáckých kurzů a školních výletů na vodě. Pokud chce 

někdo sjíždět řeku na vlastní pěst a nemá k tomu potřebné vybavení, může využít služeb 

půjčovny lodí a raftů této cestovní vodácké kanceláře. Vodácké potřeby jdou v případě zájmu 

zakoupit ve vodácké prodejně. [98], [99]  

Jednodenní rafting na řece Ostravici konaný 6. 4. 2013 vyjde u této firmy na 650 Kč 

za osobu. Děti ve věku 12 až 15 let, které jsou na raftu s rodičem, mají slevu 100 Kč 

z původní ceny. Bude se vyjíždět od přehradní nádrže Šance a konec bude ve Frýdlantu  

nad Ostravicí. Celková délka trasy je 12 km. Pojede se na raftových člunech Pulzar a řídit je 

budou zkušení jezdci CVOK týmu. Před samotným sjížděním si účastník převezme vodácké 

vybavení, poté proběhne rozdělení na jednotlivé posádky a vůdci raftů ho seznámí se 

zásadami bezpečného chování při raftingu a ukážou mu správné sezení, techniku pádlování  

a řídící povely. V ceně zájezdu je zahrnut rafting na člunu s průvodcem, zapůjčení vodáckého 

vybavení (neoprenu a neoprenových bot, vodácké bundy z Gore-texu, plovací vesty, přilby  

a pádla), služby organizátora, převoz osobních věcí do cíle a svoz řidičů zpět pro auta. V ceně 

zájezdu není obsažen poplatek za splutí a parkovné v ceně asi 40 Kč. Tyto dvě položky se 

platí na místě vodáckému oddílu. [100]   

Rafting Morava 

Společnost Rafting Morava se zaměřuje především na pořádání školních výletů, 

firemních akcí a zájezdů se sjížděním vody po celé Evropě. Firmu založil v roce 2002 

Vítězslav Hric. Od tohoto roku firma uspořádala více než 3000 výletů a na raftech provezla 

více než 30 000 pasažérů. Firma nemá problém s uspořádáním programu i pro skupiny  

do 200 osob. Ke každému účastníkovi se snaží zachovávat individuální přístup. 

Spolupracovníci a instruktoři ve firmě jsou pečlivě vybíráni. Při rezervaci školních  

a jednodenních výletů není zapotřebí platit předem žádnou zálohu, stačí zaplatit až na místě. 

Mezi partnery firmy patří code01, Lanové centrum PROUD a Vita Masaže. [101] 

 Dubnový rafting v peřejích divoké moravské řeky – Ostravice vyjde u této společnosti 

na 590 Kč za osobu. Stejně jako u prvního poskytovatele, i tato firma nabízí dětem ve věku 12 

až 15 let, které jsou na raftu s rodičem, slevu 100 Kč. Úsek řeky Ostravice, který bude 

sjížděn, protéká oblastí CHKO Beskydy. Na účastníky tohoto raftingu čeká krásné svezení  

na rychlém a peřejnatém 12 km dlouhém úseku se začátkem u přehradní nádrže Šance  

a koncem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na této řece v její první části se jezdí extrémní závod 
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štafet Adrenalin cup. Na trati je nebezpečný úsek „Bezručova peřej“, který není povolené 

sjíždět, a proto přes tento úsek budou rafty přeneseny. Sjíždění Ostravice se mohou účastnit 

osoby starší 12 let. Průběh akce je stejný jako u prvního poskytovatele.  Vybavení (rafty, 

pádla, vesty, vaky na suché věci a všechny další potřeby), doprovodné vozidlo, pojištění  

a služby vyškolených instruktorů cena zahrnuje. Co však v ceně není započítáno, je poplatek 

za splutí a parkovné. [102]  

Z výše uvedeného textu je možno vidět, že první poskytovatel má cenu za sjíždění 

řeky Ostravice dražší o 60 Kč. 
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6. Závěr 

Adrenalinový cestovní ruch je v dnešní době velmi oblíbený. Za několik let vzniklo 

nemalé množství extrémních sportů, které se s postupem času vyvinuly natolik, že při nich již 

nehrozí téměř žádné nebezpečí, čehož je hlavně dosaženo díky dodržování přísných 

bezpečnostních pravidel. Zákazník si může vybrat ze široké nabídky sportů, která je dostupná 

na trhu, právě ten, který se mu nejvíc líbí, nebo by ho rád vyzkoušel. Firmy poskytující tyto 

sporty nabízí svým zákazníkům také výhodné balíčky a dárkové poukázky, čímž si mohou  

na trhu mezi sebou konkurovat. Vzhledem k tomu, že lidi už nebaví sedět doma a chtějí svůj 

volný čas trávit aktivně, tak se nabídka adrenalinových sportů bude do budoucna jistě ještě 

rozrůstat. 

Tato bakalářská práce je na téma „Adrenalinový cestovní ruch v Beskydech  

a na Valašsku“. Je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Cílem práce je komparace 

vybraných adrenalinových sportů u jednotlivých poskytovatelů působících v oblasti Valašska 

a Beskyd. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy spojené s cestovním ruchem  

a dále pak samotný adrenalinový cestovní ruch. V praktické části je porovnána nabídka 

paraglidingových kurzů, parašutistických kurzů, tandemových seskoků a cen vstupného  

na umělé lezecké stěny. Dále jsou v této části porovnány ceny za jízdu na motokárách, ceny 

snowtubingu, ceny v lanových parcích, ceny za vypůjčení sněžnic, ceny aquazorbingu a ceny 

za sjíždění řeky Ostravice na raftech. Informace k dané problematice byly čerpány  

jak z knižních zdrojů, tak i z internetových stránek. 

Nabídka adrenalinových sportů v oblasti Valašska a Beskyd je poměrně široká,  

ale i přesto nejsou v této oblasti některé sporty provozovány nebo je jejich nabídka omezená. 

Jako příklad si můžeme uvést bungee jumping, freediving a wakeboarding. Podle mého 

názoru si prodejci jednotlivých adrenalinových sportů v této oblasti moc nekonkurují, jelikož 

se jejich firmy většinou nachází v jiných městech. 

Domnívám se, že zvolený cíl práce byl splněn. Vypracování této bakalářské práce mi 

přineslo spoustu nových poznatků týkajících se nejen jednotlivých adrenalinových sportů,  

ale i jejich nabídky v oblasti Valašska a Beskyd.  
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Seznam zkratek 

 ADD – zařízení využívané při sky surfingu k automatickému otevření padáku 

 angl. – anglicky 

 B.A.S.E. - Buldings , Antenna towers , Spans a Earth – budovy, televizní věže, mostní 

oblouky a země 

 bouldering – sólové lezení bez navázání na lano 

 CR – cestovní ruch 

 ČR – Česká republika 

 FAI – Féderation Aeronautique Internatioale, mezinárodní letecká organizace 

 F-M – Frýdek -Místek 

 CHKO – chráněná krajinná oblast 

 LAA ČR – Letecká amatérská asociace ČR 

 MTB – horské kolo (z angl. mountain bike) 

 NPR – národní přírodní rezervace 

 PWCA – Paragliding World Cup Association 

 UNWTO – United Nations World Tourism Organization, Světová organizace cestovního 

ruchu 

 USA – Spojené státy americké 
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