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ABSTRAKT 

Název práce: Vývoj vybraných dobrodružně-expedičních outdoorových závodů 

v České republice a jejich komparace 

The development of selected adventure-expeditionary outdoor races in the Czech 

Republic and their comparison 

Cíle práce: Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky, nastínit vývoj survivalových 

závodů v České republice a obecně charakterizovat závody. Hlavním cílem je stanovit, 

blíže charakterizovat vybrané závody a provést jejich vzájemnou komparaci 

ze stanovených hledisek. 

Metoda: Metodologickým nástrojem pro potřeby dané práce byla zvolena komparace a 

v přílohové části bude postupováno metodou nestandardizovaného rozhovoru. 

Výsledky: Poskytují přehled a charakteristiku pořádaných závodů sledovaného typu 

na území České republiky a zároveň umožňují jejich srovnání. 

Klíčová slova: sporty v přírodě, survivalové závody, dobrodružně-expediční závody, 

komparace 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem pouze 

literaturu uvedenou v seznamu literatury. 

V Praze 10. dubna 2006 ···· · ·~~~· · · ···· · · ·· ·· · · 



Chtěl bych poděkovat Mgr. Pavlu Vojtíkovi za odborné vedení diplomové práce a 

za praktické rady v průběhu její realizace. 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. 

Prosím, aby byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen převzaté 

literatury řádně citovat. 

Jméno a příjmení: Číslo obč. průkazu: Datum vypůjčení: Poznámka: 



OBSAH: 

1. Úvod ..................... .. ...... ... .. .... ... ................. .... ... .. ........... ... ... .. ..... 9 

2. Teoretická část. ................. ... .. ...... ................... .. ... ...................... 10 

2.1 Rešerše literatury ................................................. ........................ 10 

2.2 Cíle diplomové práce .... ................................. .. ....... ...................... 13 

2.3 Úkoly diplomové práce ................................................................ 14 

2.4 Definice pojmů ............................................................................. 15 

2.5 Dobrodružně-expediční závody v České republice ............................ 18 

2.5.1 Obecná charakteristika závodů ........................................................... .18 

2.5.2 Dělení závodů .............................................................. . ... .. ........... 19 

2.5.3 Historie závodů v České republice ........................................................ 20 

2.6 Stručná charakteristika nejčast~ji zařazovaných disciplín .................. 23 

2 7 F kt 1• v •' ' 'k '" tn'ko ' do 28 . a ory ov IVnUJICl vy on ucas 1 u zavo u .................................... . 

2.7.1 Vnitřní faktory ........................................................ . .... . . . .. ............. 28 

2. 7.1.1 Somatické faktory ................... . .. ...... . ................. ... ... . ..... . .. . ............ 29 

2. 7.1.2 Psychické faktory ..... . ...... . ..................................... . ....... . ............. ... 29 

2. 7.1.3 Faktory taktiky ......... . ... . ...... .. . . ........................ . . .. . ... .................. ... 35 

2. 7.1.4 Faktory kondiční ........................................................................... 35 

2. 7.1.5 Faktory techniky ....................................................................... ... 36 

2.7.2 Exogenní faktory ........................... . ................................................. 37 

2. 7.2.1 Výživa ................................................ . ..... .. ... . .. . .. . .................. ... 37 

2. 7.2.2 Farmakologické a fYziologické prostředky, doping ....... . .......... . .............. .40 

2. 7.2. 3 Psychologické podpůrné prostředky ........ . . ............. .. .. . ..... .. ... .. .......... .40 

2. 7.2.4 Vlivy mechanické a biomechanické .... . .............. . .... . . . .. .. .......... . ........ .40 

3. Metodologický rámec ........................ .. ... .. ... ... ......................... .. .41 

3.1 Stanovení problému ............................................................... ..... .41 

3.2 Výzkumné otázky ........................................................................ 41 

3.3 Omezení a vymezení studie .................................... ..... .................. .42 

6 



3.4 Základní použitý metodologický princip ...... .... ... ... ... ..... .. ..... .. .. ..... .43 

3.5 Zkoumaný výběr ......... .. .... .... .... .... .. ......... .. ..... ...... ............. ..... .... 44 

3.6 Měřící procedury a sběr dat. ......................................... .. ..... ......... .45 

3.7 Technické podmínky výzkumu a požadavky na výdaje .. ... ...... ......... .46 

3.8 Harmonogram činností ............................................. ................... .47 

4. Vybrané dobrodružně-expediční outdoorové závody 

v České republice a jejich komparace ........... ..... ..... ... ............... .48 

4.1 Úvod ................................................................. ........................ 48 

4.2 Vybrané dobrodružně-expediční outdoorové závody ...... : .. .. ... .......... 51 

4.3 Další závody ................................... ... ......... ........ .... .... ................. 91 

4.4 Výsledky komparace a diskuse .. .... .... .......... ..... .... ... ...... .. ..... .......... 96 

5. Závěr ...................................... ... .. . .. ....... ... .. ... ... ............... ....... 1 03 

6. Seznam literatury .... .. .... .... ... ...... ..................... .. ..... ... .............. 1 06 

7. Přílohy ....... ......... ...... .... .. ... ... .... ........ ... .... ... ..... ... ... .... ..... ......... 113 



"Dobrodružství se vytváří v naší mysli. Je to napětí, které vzniká vždy, kdykoli se 

rozhodujeme udělat krok do neznáma, zahájit činnost, o které nevíme jak skončí, a 

nedovedeme přesně určit, zda nám na to stačí schopnosti a síly. Toto napětí a zvláště 

zakončení takové předem nevyzkoušené činnosti se přetváří v silné prožitky. Je to naše 

subjektivní záležitost. Hloubku těchto prožitků může ovlivnit sdílení s jinými osobami, 

výměna dojmů a pocitů ze společně prožívaných situací a vliv přírodní scenérie." 

(Neuman, J., 2000a, s. 26) 
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1. ÚVOD 

Dobrodružně-expediční outdoorové závody JSOU často definovány jako 

survivalové závody, kdy buďto jednotlivci nebo skupiny "balancují" na hranici svých 

schopností většinou v několika sportovních odvětvích a překonávají v nich sami sebe. 

Dobrodružně-expediční outdoorové závody jsou v regionu České republiky 

poměrně novým sportovním odvětvím a lze je částečně označit i jako odvětví hraniční. 

Svůj zatím největší rozmach zaznamenaly až v době po roce 1989. Jejich předchůdcem 

byly takzvané kurzy přežití, které se na našem území konaly od roku 1977 - první akce 

tohoto druhu proběhla v létě 1977 pod názvem Entomologická kalvárie. 

Téma uvedených závodů není příliš zastoupeno v odborné ani laické literatuře a 

sběr dat je proto značně limitován. Jedinečnost, extrémnost a právě i aktuálnost tématu 

byly pohnutkou k zadání této diplomové práce, která by měla splnit kromě hlavních cílů 

také záměr sepsání jakési základní přehledové studie vztahující se k survivalovým 

závodům pořádaným v České republice obecně. Za inspirační zdroj pro diplomovou 

práci sloužila osobní zkušenost na poli sledovaného jevu a to aktivní účast diplomanta 

na závodě Ad ven ture race v roce 2004 a 2005. 

Zaměřením zasahují tyto závody především do oblasti sportů v přírodě jako 

například orientačního běhu, cyklistiky, vodních sportů, sportovního lezení nebo 

různých lanových a překážkových drah a podobně. 

Právě vzhledem k různosti odvětví, do kterých závody zasahují, byla zvolena 

základní metodou diplomové práce metoda komparace, pomocí které diplomant 

porovná z několika hledisek vybrané dobrodružně-expediční outdoorové závody. Tato 

komparace má pak sloužit nejen ke zmonitorování náročnosti závodů, ale i k bližšímu 

pochopení jejich struktury. 

Odborníci se ve výkladu pojmu "dobrodružně-expediční outdoorové závody" 

neshodují, není jednoznačné, zda do tohoto druhu zařadit i závody, které zahrnují pouze 

jednu disciplínu. Pro účely práce diplomant považuje za tyto závody pouze ty, které 

zahrnují více než jednu disciplínu a jsou pořádány v současnosti s počtem proběhlých 

ročníků dva a více. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Rešerše literatury 

Zastoupení daného tématu v odborné literatuře svědčí o nutnosti zabývat se 

oblastí survivalových závodů i nadále. Z hlediska cizojazyčné literatury je četnost 

odborných studií vyšší, ale tyto publikace nahlížejí na problematiku z úhlu survival = 

přežít ve smyslu přežití v náročných a mezních přírodních podmínkách. 

Z českých autorů se problematice survivalu věnuje především Jan Neuman, který 

se orientuje na problematiku turistiky a sportů v přírodě na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu Karlovy univerzity, vede kurzy a odborné semináře. Rozvíjí teorii výchovy 

prostřednictvím prožitku, dobrodružství a výzev. Také dlouhodobě spolupracuje 

s některými zahraničními organizacemi, které se zabývají výchovou v přírodě. 

Pro diplomovou práci byly přínosné zejména informace zjeho knih Turistika a sporty 

v přírodě (2000b) v kapitolách Oblast aktivit v přírodě (kapitola 3), Cyklistika a 

cykloturistika (kapitola 13), Orientace a orientační běh (kapitola 14), Lezení, základy 

lezení, bouldering (kapitola 15) a kapitola Nové směry využívání aktivit v přírodě 

(kapitola 19) a knihy Dobrodružné hry a cvičení v přírodě (2000a). 

Významnou publikací je Turistika a sporty v přírodě od B. Sýkory a kol. (1986), 

která i přesto, že vyšla před rokem 1989 poskytuje stále aktuální a přehledné informace 

o sportech v přírodě a možnostech využití přírody pro různé sportovní aktivity. 

Survivalu z pohledu přežití se z českých autorů věnuje J. Dvořák, který v knize 

Člověk mezi životem a smrtí (1990) shromáždil konkrétní příběhy lidí, kteří se ocitli 

na pokraji hranice lidských možností. Rozebírá je po stránce fyzikální, fyziologické a 

psychologické. 

Podobné problematice se věnuje i kolektiv autorů J. Šulc, J. Dvořák a 

M. Morávek v knize Člověk na pokraji svých sil (1984). Autoři sepsali poznatky 

o hranicích lidských možností, uvedeny jsou fyzikální jevy působící na člověka, 

informace ke strádání člověka ve smyslu nenaplňování základních potřeb a poznatky 

v oblasti ukončení života přirozenou cestou i sebevraždou. 



Pavlíček ve své knize Člověk v drsné přírodě (1987) poskytuje čtenářům návod 

jak se připravit na cesty do drsné přírody. Kniha poukazuje na nebezpečí, se kterými se 

můžeme v přírodě setkat, a jak jim čelit. 

Kniha P. Darmana Jak přežít v extrémních podmínkách (1997) nám již podává 

konkrétní rady k přežití v nouzových podmínkách. Autor čerpal mimo jiné i z příruček 

elitních vojenských útvarů armád Spojených států, Velké Británie apod. 

Z psychologického hlediska zasahuje do oblasti přežití dílo Václava Hoška 

Psychologie odolnosti (2001). 

V diplomové práci Martina Doležela Soutěže typu "Survival" jako komplexní 

forma výcviku ve speciální tělesné přípravě příslušníků AČR (1999) jsou rozebrány 

sportovní přírodní víceboje převážně z vojenského hlediska. 

Ze zahraničních knih je stěžejním dílem Kniha lesní moudrosti (1991) 

od E. T. Setona, ve které jsou popsány přírodní zákony sledované u indiánů. 

Ze zahraničních autorů se problematice věnuje dále například R. Y. Pelton 

v knize Jak se vrátit živý (2004). 

Obecně lze konstatovat, že dostupná literatura zasahuje zejména do oblasti přežití 

a odolnosti vůči zátěži než do oblasti samotných sportovních aktivit. Vzhledem 

ke zvolené problematice bylo nutné čerpat především z webových stránek konkrétních 

organizací i jedinců jako například z webových stránek České asociace extrémních 

sportů dostupných na Internetu: <http://www.caes.cz/>, dále například z webových 

stránek České asociace horského orientačního běhu a rogainingu (samostatné sekce 

ČAES) dostupných na internetu: <http://car.shocart.cz/>. V oblasti sběru informací 

kjednotlivým závodům byla získávána data z elektronických zdrojů dostupných 

na internetu: 

}- <http://www.adrenalincup.com/> 

)> <http://www.adventurerace.cz/> 

)> <http:/ /www. bisport. cz/cz/index .htm> 

)> <http://www.casiobobrcup.com/> 

)> <http://www.dknv-survival.cz/> 

)> <http://www.extremcup.com/home.php> 

ll 



~ <http://www.highlander.cz/> 

~ <http:/ /www .j esenickytvrdak.cz/> 

);;> <http:/ /www .kvadriatlon. wz.cz/kvadrac l.htm> 

~ <http://www.letni.nadoraz.com/montaz/img_leto_5x2.png> 

~ <http:/ /www .muchovman.net/TOCFrame.htm> 

~ <http://outdoor.vse.cz/> 

~ <http://www.sks-hart.cz/jdlindex.php> 

);;> <http://www.sweb.cz/PDrson/> 

~ <http://www.tvrdak.wz.cz/> 
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2.2 Cíle diplomové práce 

Důvodem pro sepsání diplomové práce na uvedené téma je zejména osobní 

zkušenost diplomanta spočívající v účasti na závodech, jedinečnost a aktuálnost tématu, 

ale i jeho zastoupení v literatuře, které není dostačující. 

Účelem studie dobrodružně expedičních outdoorových závodů je především 

komparace vybraných závodů na základě stanovených faktorů, které umožní bližší 

stanovení náročnosti a celkového charakteru závodů, které jsou pořádány na území 

České republiky. 

Tato studie a komparace může být využita zájemci o bližší studium závodů, 

ale také například budoucími pořadateli závodů, zároveň může sloužit jako podklad 

pro další bádání. 

Cílem diplomové práce na uvedené téma je blíže charakterizovat vybrané závody, 

vytvořit přehledovou studii ve formě tabulek k jednotlivým sledovaným závodům a 

v závěru práce provést komparaci ze stanovených hledisek. 
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2.3 Úkoly diplomové práce 

Úkolem práce, a to zejména v její teoretické části, je: 

~ uvedení čtenáře do problematiky survivalových závodů - popsat historii závodů 

na území České republiky, uvést stručnou charakteristiku nejčastěji zastoupených 

disciplín 

~ rozbor vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících výkonnost jedince se zřetelem 

na charakter sledovaného sportovního odvětví 

V praktické části práce je hlavním úkolem: 

~ zmapovat závody pořádané v České republice (podle vytyčeného klíče - diplomant 

pro účely práce sleduje závody, které zahrnují více než jednu disciplínu a jsou 

pořádány v současnosti s počtem proběhlých ročníků dva a více) a charakterizovat 

je ze stanovených hledisek 

~ závody vzájemně porovnat 

14 



2.4 Definice pojmů 

Adventure 

~ Řešetka (1 997, s. 25) uvádí, že adventure je "dobrodružství, dobrodružná 

příhoda, zážitek, odvážit se riskovat" . 

Dobrodružství 

~ Jak uvádí J. Neuman (2000b, s. 14) "Do dobrodružné situace vstupujeme 

ze svobodné volby, s motivací tuto situaci zvládnout. Situace je charakterizovaná 

nejistotou v tom, jak skončí, existuje více řešení, v nichž se opíráme nejen 

o vlastní síly, ale i o spolupráci s dalšími členy skupiny. Silný formativní účinek 

se přisuzuje tzv. meznímu dobrodružství". 

~ Dobrodružství vůbec není jednoduché definovat. Všeobecné slovníky 

uvádějí, že se jedná o podniknutí něčeho, co má nejistý výsledek. Prožitek 

s nejasným výsledkem, vzrušující a velmi neobvyklý prožitek nebo zkušenost. 

Dobrodružství v sobě skrývá riziko, začátek něčeho nového, smělost, sílu, touhu 

po něčem neznámém. 

Expedice 

~ průzkumná výprava 

Komparace 

~ J. Linhart a kol. (2003 , s. 200) pod pojmem komparace rozumí "přirovnání, 

srovnání, porovnání" 

Outdoor 

~ Výklad slova outdoor je podle M Řešetky a kol. (1997, s. 379) "venku, pod 

širým nebem, určený pro venek, nezastřešený''. 

Outward Bound (OWB) 

~ Škola přežití, která vznikla v roce 1941 ve Walesu z podnětu německého 

pedagoga Kurta Hahna, škola prostřednictvím náročných aktivit v přírodě 

připravovala mladé námořníky na řešení nepředvídaných situací, které mohou 

15 



nastat při potopení lodi. Později byla založena i civilní společnost (1949) 

s motem "Sloužit, snažit se a být aktivní a nikdy se nevzdávat". V současnosti má 

organizace několik desítek škol. (Neuman, J., 2000b, s. 180) 

Prožitek 

);o> Vzniká z určitého napětí mezi začátkem aktivity (zadáním) a jejím 

provedením (splněním úkolu). Za pomoci správně vedené reflexe se přetváří 

ve zkušenost, kterou můžeme využít v dalším životě. Je tím silnějším, čím více 

vlastního úsilí vložíme do jeho získání, mohli bychom říci, že má být skutečně 

"odpracovaný" a ne naservírovaný v úhledném balíčku komerční činnosti. 

(Neuman, J., 2000b, s. 14) 

Riziko 

~ Dle J. Neumana (2000b, s. 14) riziko "spojujeme se ztrátou něčeho 

cenného; víme, že existuje reálné i zdánlivé riziko. Rizika mohou být tělesná, 

duševní (emocionální, intelektuální), sociální i finanční. Podle úrovně rizikových 

činností hovoříme o nízkém, středním a vysokém riziku. " 

Scorelauf 

);o> Jak uvádí J. Hnízdil a J. Kirchner (2005, s. 62) jedná se o: "Závod, 

kdy závodník dostane na startu mapu s určitým počtem kontrol, které jsou různě 

barevně odlišeny a každá barva značí různou bodovou hodnotu kontroly. Úkolem 

závodníka je v určitém časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů. Pokud mají dva 

nebo více závodníků stejný počet, rozhoduje dosažený čas. " 

Strach 

);o> Pro účely práce je významná charakteristika J. Neumana (2000b, s. 15), 

který uvádí: ,,Je to emocionální stav různé úrovně. Nedostatek strachu se podílí 

na ztrátě pudu sebezáchovy a může dojít k hazardu. Funguje jako jeden 

z mechanizmů pro zachování života, je doprovázen stresem, který mobilizuje 

různé funkce organismu. " 
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Survival 

~ M. Řešetka a kol. (1997, s. 547) vysvětluje výraz survival jako "přežít 

(v drsných podmínkách), přečkat, přetrvat." 

)i;> Pojem se užívá ve vojenském výcviku (ale i ve smyslu přežití v boji), 

ve smyslu přežití přírodních a antropogenních katastrof, ve spojení s pořádáním 

kurzů, ale také ve spojení se sportovní disciplínou, kdy se jedná o druh 

extrémního sportu 

17 



2.5 Dobrodružně expediční závody v České republice 

2.5.1 Obecná charakteristika závodů 

Závody řazené do oblasti "survival" jsou různé vytrvalostní závody v přírodním 

prostředí trvající několik hodin až několik dnů, které probíhají formou nonstop závodů 

nebo jako závody etapové. Jejich příbuznými jsou če~é sportovní disciplíny jako 

například moderní pětiboj, různé biatlony, duatlony, kvadriatlony apod. Závody jsou 

složeny buď z jedné disciplíny (např. závod celou Českou republikou - cyklistika) nebo 

je závod složen z několika sportovních disciplín a závodníci jej absolvují formou 

sportovního víceboje (např. Adventure race). Do etap závodů jsou zařazovány nové 

druhy sportovních aktivit jako například hradní kros, dusman kros apod. 

Závody nemají žádná přesně stanovená kritéria jak mají vypadat, jaké mají 

splňovat podmínky, a jak mají být organizovány. Proto je každý takový závod jiný, ale 

přesto mají určité společné znaky mezi které patří zejména: 

závod probíhá v přírodním prostředí, kde jsou většinou velmi tvrdé 

klimatické podmínky, závod probíhá za každého počasí 

závodníci se pohybují v neznámém terénu a je nezbytná schopnost 

orientace 

tratě závodů nejsou upraveny, ani vyznačeny; většinou se používají 

kontrolní body, mezi kterými se soutěžící pohybují volně a sami volí 

směr postupu 

závodníci si během závodu nesou předepsanou povmnou výbavu, 

někdy i jídlo a pití 

závody od aktérů vyžadují vysoký stupeň vytrvalostních schopností a 

velkou odolnost proti únavě 

od závodníků se vyžaduje kvalitní zvládnutí více disciplín, je nutná 

všestrannost závodníků 
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v závodě a při plnění zadaných úkolů podstupují závodníci určitou 

míru rizika 

závody většinou nedokončují všichni startující 

každý závod má svá vlastní pravidla 

2.5.2 Dělení závodů 

Podle počtu a složení startujících 

závody jednotlivců 
. 

závody hlídek- závody dvojic (smíšené, nesmíšené) 

závody družstev - tři a více závodníků (smíšené, nesmíšené) 

Podle podílu závodníků na plnění jednotlivých disciplín 

všichni plní všechny disciplíny 

každý plní svoji disciplínu- štafety (např. Adrenalin Cup) 

některé disciplíny plní všichni, některé jen vybraní členové týmů (např. Ad

venture race ) 

Podle časového průběhu 

závody probíhají nonstop (bez přerušení od startu do cíle) v průběhu jednoho 

nebo i více dnů a nocí (např. Adventure race) 

závody s e skládají z několika etap, které jsou od sebe časově oddělené (např. 

Nadoraz) 

soutěžní seriály se stávají z několika nezávislých závodů (např. Outdoorman) 
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Podle počtu disciplín 

základem závodu je výkon v jedné disciplíně (ultramaratón) 

základem závodu je výkon v několika disciplínách (2 až 5-ti) 

závody, které se skládají z mnoha různých disciplin a úkolů 

Po provedeném rozboru přírodních vícebojů lze konstatovat, že většina těchto 

závodů je extrémně vytrvalostního charakteru, který je založen na výkonu v jedné 

disciplíně nebo se jedná o výkon v několika disciplínách najednou, které na sebe 

navazují či nenavazují. 

2.5.3 Historie závodů v České republice 

Historie dobrodružně-expedičních outdoorových závodů v České republice úzce 

souvisí s kořeny aktivit v přírodě, které se staly později výzvou pro jednotlivce 

ale i týmy. Tyto výzvy byly a jsou podporovány různými netradičními zážitky. Aktivity 

zmiňovaného charakteru lze zařadit mnohdy mezi aktivity typu tzv. survival ve smyslu 

hraničních výkonů spojených s překonáváním přírodních překážek, vyžadujících i určité 

riziko; dochází při nich často k bezprostřednímu kontaktu s divokou přírodou. Oblast 

survival byla dříve záležitostí specialistů, průzkumníků a speciálních armádních skupin. 

(Neuman, J. a kol., 200Gb, s. 26) 

Na území České republiky lze tyto aktivity zaznamenat až poté, kdy byly 

zaznamenány ve Spojených státech amerických (např. Outward Bound - více s. 15), 

odkud se rozšířily do Evropy. S počátkem uvedených aktivit je spojen vznik nových 

organizací, speciálních časopisů a podobně. Tento směr však nebyl jednotný, v oblasti 

se začali angažovat i méně erudovaní odborníci. Významným okamžikem v oblasti 

aktivit v přírodě na území dnešní České republiky bylo založení školy Outward Bound 

prostřednictvím Prázdninové školy Lipnice, kde probíhají kurzy o délce 21 - 26 dnů. 

Kurzy jsou pořádány pro všechny skupiny populace. Tento směr lze považovat 

za významný impuls ke sledovaným aktivitám a inspiraci k zakládání dalších 

organizací. 
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Kořeny přírodních vícebojů lze na našem území sledovat již od počátku 

20. století, kdy se začaly objevovat různé druhy aktivit a sportů v přírodě 

uskutečňovaných v rámci junáckých a sokolských oddílů apod. Víceboje typu survival 

byly zaznamenány koncem 80. let dvacátého století. Jednalo se o televizní závody 

"Survival of Fittest", které se skládaly ze slézání skal, slaňování, běhu do kopce se 

zátěží, seběhů hor, překonávání lanových drah nad propastí nebo kaňonem řek, 

překonávání lanových žebříků, sítí nebo pohyblivých klád nad vodou, skoků do vody 

z velké výšky, proplavávání peřejemi, sjíždění divokých řek na plavidlech, jízdy 

na horských kolech a dalších disciplín. 

V počátku 90. let dvacátého století byl iniciován seminář, na jehož základě došlo 

k založení odborné sekce netradičních sportů v přírodě při Asociaci vysokoškolského 

sportu ČR. Zanedlouho poté se konal první závod, který byl svým charakterem 

v podstatě prvním v oblasti dobrodružně-expedičních outdoorových závodů. Je prezen

tován jako přírodní víceboj - survival. Zakladatelem byl učitel na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy Petr Ďoubalík, který závod nazval jako "Závod 

Zkušených" (více s. 82). Konal se každý rok od roku 1993 v jiné lokalitě Čech a podle 

místních podmínek byly zařazovány a upravovány jednotlivé disciplíny závodu. Závod 

obvykle probíhal ve třech dnech a skládal se ze dvou až tří etap. K závodu nastupovali 

dvojice mužské, ženské a smíšené. V závodě se uskutečnilo několik Akademických 

mistrovství České republiky. Nultý ročník Závodu Zkušených se konal v Poniklé 

v Krkonoších a na startu bylo sedm závodníků. První ročník byl pořádán v okolí Stráže 

nad Nežárkou v roce 1993. Druhý ročník se konal v roce 1994 v Plzni. Třetí ročník se 

konal v roce 1995 v Týnci nad Sázavou. V následujícím roce 1996 se závod konal 

v Táboře se 152 závodníky, přičemž "zkušeným" se stal každý kdo závod dokončil. 

Závod skončil v roce 1998 svým sedmým ročníkem. 

Postupně se začaly přidávat další závody jako například komplex závodů 

"Outdoorman", "Bobr Cup", "Jesenický tvrďák" a další. 

Významným okamžikem v oblasti tohoto sportovního odvětví bylo především 

založení Asociace extrémních sportů, která je jakousi snahou o koordinaci závodů. 

Česká asociace extrémních sportů je sdružení, které organizuje a řídí outdoor extremní 

sportovní soutěže v České republice. Extremní soutěže jsou pro její potřeby chápány 
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jako sportovní soutěže kombinované ze sportovních disciplín (nepřípustné jsou klasické 

kombinace: dua, triatlonové, moderní pětiboj, sdružený závod na lyžích). Soutěží se 

v závodech jednotlivců, hlídek a štafet. Členy ČAES se mohou stát všichni příznivci 

outdoor "extremního" sportu bez omezení. 

Pořádat se také začala mistrovství České republiky v Survivalu mládeže. 
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2.6 Stručná charakteristika nejčastěji zařazovaných disciplín 

V této kapitole jsou uvedeny nejčastěji zařazované disciplíny. Ostatní zařazované 

disciplíny jsou uvedeny v praktické části diplomové práce v tabulkách u charakteristik 

jednotlivých závodů. V případech, kde nejsou uvedeny citace se jedná o volný výklad 

autora práce. 

+ Běh - se pro potřeby sledovaných závodů rozlišuje: 

* podle místa konání: běhy terénní, silniční, běh do vrchu apod. 

• podle počtu běžců: běh jednotlivců a běh družstev (družstvo běží současně 

nebo štafetově) 

+ Orientační běh _- jedná se o vytrvalostní disciplínu, která spojuje běh a orientaci 

v lesním terénu; čtením mapy a za pomoci busoly se uskutečňuje postup 

od jednoho kontrolního bodu ke druhému od startu až do cíle. 

+ Horský orientační běh - obdoba klasického orientačního běhu. Rozdíl je 

pouze v tom, že tento běh se běhá v náročných horských, maximálně 

zalesněných oblastech. 

Noční orientační běh - v podstatě se ničím neliší od denní varianty, kromě 

toho, že se běhá v noci a závodníci používají čelové svítilny pro orientaci 

v nočním lese. 

~ Trekking - jedná se o pochod v přírodě, který je podobný jako horský orientační 

běh, absolvuje se s povinným vybavením na přenocování v horách. 

<* Dusman kros - běh vytyčenou trasou v extrémně náročných přírodních 

podmínkách jako je prudké stoupání a klesání, dlouhé výběhy do kopců, 

zdolávání přírodních překážek ( prudké svahy, kopce, přesun přes hluboké jámy, 

výmoly) tak, aby závodník měl během absolvování této trasy co nejméně 

možností si odpočinout. 
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..... Cyklistické disciplíny 

• silniční cyklistika 

+ MTB - z anglického mountain bike je disciplína, která vznikla v Kalifornii 

počátkem osmdesátých let dvacátého století, jezdí se na bicyklu, který je 

navržen pro jízdu v horských oblastech, jízdu mimo udržované stezky nebo 

cesty a jiné náročné terény. Rozdělujeme: 

o Cross country (závod trvající přibližně 1,5 - 2 hod, jezdí se na okruhu 

5- 10 km v náročného terénu) 

o Downhill (sjezd přibližně 3 km) 

o Paralelní slalom (mezi brankami) 

(Neuman, J., 2000b, s.103) 

• · MTBO - pochází z anglických názvů Mountain bike (horské kolo) a 

orienteering (orientační závod) 

Jedná se o orientační závod na horském kole, jehož podstatou je spojení jízdy na 

horském kole s orientací v neznámem terénu. Závodníci při něm na horském 

kole za pomoci mapy a buzoly absolvují trať v terénu určenou startem, 

kontrolami a cílem. (Hnízdil, J. a Kirchner, J., 2005, s. 59) 

• Jízda na kolečkových bruslích- jezdí se na upravených cestách nebo na silni

cích s vhodným povrchem s různou délkou tratí. 

(+• Hradní kros - lze charakterizovat jako závod, kde závodníci (týmy) zdolávají 

předepsanou a vyznačenou trať v objektu (areálu) hradu nebo zříceniny v rámci 

pravidel s pomocí předepsaného vybavení a v povinné výstroji. 

~ Lezení v přírodě - závodníci musejí v této sportovní disciplíně vylézt předem 

stanovenou cestu na sklaním útvaru. Při této disciplíně se používá horní jištění. 

Zpravidla se závodníci z jednotlivých týmů jistí navzájem. 

• nepískovcové lezení (vápenec, žula, buližník aj.) 

• pískovcové lezení 
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~ Lezení na umělé stěně - původně tréninková metoda výkonnostních lezců. 

Typy stěn: 

* velké stěny: jsou tvořeny konstrukcí uchycenou k budově a pláštěm 

stěny z překližkových desek, desky mohou mít různou povrchovou úpravu 

(popískování) a zpravidla jsou i různě tvarované, aby více připomínaly skálu 

a daly se tak použít k lezení (tzv. lezení po struktuře), na plášť stěny jsou 

pomocí šroubů uchyceny chyty, každá stěna má kolmé části pro lehčí i těžší 

lezení, převisy a stropy, výška stěn dosahuje přes čtyři metry, při lezení je 

nutné jištění lanem (Boštíkoová, S., Vomáčko, S., 2003, 132 s.) 

+ bouldrovací stěny: nízké stěny určené k lezení bez 

jištění, je na nich umístěno velké množství chytů a 

bývají většinou značně převislé, některé stěnky mohou 

být naklápěcí a může se na nich nastavit různý sklon 

převisu, dosahují výšky maximálně čtyř metrů. 

(Boštíková, S., Vomáčko, S., 2003, s. 117) 

+ Bouldering - druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích 

nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Název pochází z anglického slova 

boulder (balvan). (Neuman, J., 2000~, s. 140) 

• Lanové překážkové dráhy - mají dvě základní podoby: nízké a vysoké. "Nízká 

lana" jsou překážky vytvořené především z lan napnutých mezi stromy, jako 

doplňky se ale využívají i další pomůcky- žebříčky, lanové smyčky, hrazdičky, 

sítě atd. Jejich výška (60 - 90 cm nad zemí) umožňuje při ztrátě rovnováhy 

bezpečný sestup, a to za dopomoci dohlížejících a podporujících kolegů -jističů. 

Úkolem pro každého jednotlivce je najít vhodný způsob jejich překonání a 

pokusit se je zdolat. Při vysokých lanových překážkách je úkolem opět zdolat 

překážky zbudované z lan, ale tentokrát ve výšce 1 O - 12 metrů. Při zdolávání 

překážky je osoba jištěna druhou osobou horním jištěním. 

~ · Jumarování- způsob šplhání po laně za pomoci speciálních šplhacích pomůcek 

Gumary, prusíkův uzel a jiné) 
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~ · Slaňování - jedná se o způsob sestupu strmých nebo převislých stěn s použitím 

horolezeckého lana a použití různých slaňovacích pomůcek jako například 

slaňovací osma, ACT (kyblík nebo kalíšek), Stichtova brzda, Reverso, Gri-Gri a 

karabina HMS. 

• Plavání - v bazénu, v otevřených vodních plochách (rybníky, přehrady) a 

v řekách 

~• Kanoistika (kánoe a kajak) - sportovní odvětví, které se člení na: 

+ rychlostní kanoistiku na hladkých vodách (na krátkých a dlouhých 

tratích a vytrvalostní kanoistika) 

• kanoistiku na divokých vodách (vodní slalom, sjezd, kombinované 

závody (Demetrovič a kol., 1988, s. 237-237) 

• Jezerní kayaking - pro potřeby práce se rozumí jezerním kayakingem jízda 

na kanoi nebo kajaku na stojatých vodách (ZWA) - jezera, přehrady a rybníky 

·:• Speleologie Geskyňářství) -pro potřeby práce mají závodníci při této disciplíně 

za úkol projít jeskyní nebo podzemím a v něm vytyčenou trasu. Využívají 

při tom horolezeckých technik (např. slaňování) a horolezecké vybavení. 

4 Střelba - jedná se o střelbu střelnými zbraněmi do terčů, patří mezi sporty sen

zomotorické, vyžaduje vysokou přesnost a koordinovanost činnosti, psychickou 

rovnováhu, plastické vidění a zrakovou paměť. (Demetrovič a kol., 1988, s. 166) 

~ Bungee Jumping - skok z výšky do volného prostoru na pružném laně. 

,. .. Paragliding - letecký sport používající k pohybu vzduchem padákový kluzák 

(sportovní létající zařízení). Start se provádí z kopce rozběhem, 

nebo z roviny pomocí vlekacího zařízení. Paragliding lze 

rozdělit do několika skupin, podle náročnosti pilotáže: 

• Standard (používání základního typu padákového kluzáku) 



• Performance (padákové kluzáky tohoto typu jsou výkonnější, rychlejší a 

náročnější na pilotáž) 

• Competition (pro soutěžní piloty, kluzáky jsou velmi náročné na pilotáž) 

• Tandem (pro zkušené piloty, kteří mohou ke svému postroji připoutat 

jednoho pasažéra) 

Wikipedie - internetová mezinárodní encyklopedie [ online]. 15.1.2001, 

poslední revize 4.1.2006 [cit.2006-4-2]. 

Dostupné z <http:/ /es. wikipedia.org/wiki/Paragliding>. 
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2.7 Faktory ovlivňující výkon účastníků závodů 

2.7.1 Vnitřní faktory 

Během extrémních vytrvalostních závodů se účastníci musejí vyrovnat 

s překážkami fyziologického ale i psychického charakteru. Plní úkoly, které před 

závodníky staví organizátoři závodů, ale zároveň je neustále prověřována jejich 

odolnost proti zátěži, naráží při tom neustále na mnoho stresorů. 

Na jednotlivé účastníky tedy působí vliv vrozených dispozic, prostředí, což 

ve spojení se záměrným tréninkem vytváří skladbu psychosomatických předpokladů 

k různým typům sportovních činností. 

V této části nejde o výčet jednotlivých faktorů ovlivňujících závodníky, jde o to 

nastínit a charakterizovat vybrané. 

Obr. č. 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil, J. a kol. 2002, s. 16) 
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2.7.1.1 Somatické faktory 

Jedná se o relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné činitele: 

X výška a hmotnost těla 

X délkové rozměry a poměry 

X složení těla 

X tělesný typ 

(Dovalil, J. a kol., 2002, s. 19) 

2.7.1.2 Psychické faktory 

Druh sledovaných závodů je pro účastníky náročný nejen po fyzické stránce ale i 

po stránce psychické. Na závodníky jsou kladeny vysoké psychické nároky, ať již jako 

na jednotlivce, či závodní týmy. Psychika závodníků zaznamenává v průběhu závodu 

mnoho změn, o jejichž kontextech je nezbytné se pro bližší seznámení s problematikou 

zmínit. 

Motivace 

Jedná se o proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který vychází 

z biologických zdrojů. Projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení 

rovnováhy. V užším slova smyslu jde o vědomé, záměrné cíle jednání. Zahrnuje 

několik významných prvků: energii, její zaměření na určitý cíl, selektivní pozornost 

pro určité podněty a změněnou vnímavost pro jiné, organizaci aktivity v integrované 

vzorce reakcí a udržování zaměřené aktivity, dokud se nezmění výchozí podmínky. 

Očekávání určitých afektivních změn ve vztahu k dosažení či nedosažení cíle se 

nazývá výkonovou motivací. Jde především o motivační vliv naděje na úspěch a strachu 

z neúspěchu. Z tohoto hlediska lze identifikovat dva typy osob: typ orientovaný 

na dosahování úspěchu a typ orientovaný na vyhýbání se neúspěchu. Podstata motivu 

výkonu je emocionální a jeho síla je zeslabována strachem z neúspěchu. 

(Nakonečný, M., 1996, s. 225-235) 
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výkon = schopnosti x motivace 

Základní motivy chování jsou potřeby a hlavním motivem ve sportu je pohyb. 

Potřeby sportovce jsou uspokojovány postupně, nejprve fyziologické, poté bezpečnost

ní, sounáležitosti, uznání a nakonec potřeba sebeuplatnění. 

V oblasti motivace jsou významnou oblastí cíle, které vznikají z potřeb a jsou 

ovlivňovány působícími motivy a zájmy. Obecně je cílem vždy určitá hodnota, která 

uspokojuje aktuální potřebu. Ve sportu je nejobecnějším cílem dosažení úspěchu 

v soutěži. 

Stres 

U člověka se podle J. Křivohlavého (2003, s.170-171) hovoří o stresu tam, kde se 

dostává do zátěžové situace, tj. když na něho doléhá různý druh tlaku. Tlaky, které 

mohou vést k tíživé osobní situaci člověka se nazývají stresory. Jak uvádí právě 

Křivohlavý: "0 stresové situaci hovoříme jen v tom případě, že míra intenzity 

stresogenní situace je vyšší než schopnost či možnost daného člověka tuto situaci 

zvládnout. Obecně jde o tzv. nadlimitní- nadhraniční zátěž. Ta vede k vnitřnímu napětí 

a ke kritickému narušení rovnováhy (homeostázy) organismu. " 

/ distres (negativně prožívaný stres) 

Stres 

~ eustres (vyvolávají jej kladné zážitky) 

Zvládání stresu (coping) je dynamický proces, který je ovlivněn řadou faktorů, 

mezi které patří zejména osobnostní charakteristiky , styly zvládání, strategie zvládání a 

techniky zvládání. 

Z typového množství stresorů působí na účastníky sledovaných závodů především 

stresory časové, odpovědnosti za tým apod. 



Frustrace 

Jedná se o vnější situaci, která blokuje dosažení nějakého cíle, vystupující jako 

bariéra zacíleného chování. Označuje se jí také vnitřní psychický stav, který dříve 

uvedená situace vyvolá, vyznačuje se vznikem emoce a vnitřního napětí s motivací 

po překonání překážky. V neposlední řadě se tímto pojmem označují zvláštní způsoby 

chování, které jsou zmiňovanou situací a stavem jedince způsobeny a vyznačují se 

převážně nevědomým pokusem vyrovnat se s touto situací a zbavit se vnitřní tenze, 

která s ní souvisí. 

Zdroje frustrace se rozdělují na vnější a vnitřní. Každý jedinec se vyznačuje 

určitou mírou tzv. frustrační tolerance. (Nakonečný M., 1996, s. 121-122) 

Deprivace 

Jedná se o stav strádání nebo ztráty něčeho, co lidský organismus potřebuje. 

Dochází k ní tedy při nedostatečném uspokojování základních potřeb. 

Dělí se na: biologickou deprivaci (např. z nedostatku potravy) 

motorickou deprivaci (při nemožnosti přiměřeného pohybu) 

senzorickou deprivaci (při nedostatku podnětů) 

sociální deprivaci (při ztrátě sociálních kontaktů) 

citová deprivace (dochází k neuspokojení potřeby lásky apod.) 

Jak uvádí P. Hartl a H. Hartlová (2000) existují i další druhy deprivací jako 

například deprivace absolutní, kdy dochází k tomu, že nejsou uspokojeny základní 

existenční potřeby významné pro přežití; deprivace spánková atd. 

Schopnosti 

Schopnost je psychická vlastnost, která umožňuje člověku naučit se určitým 

činnostem a úspěšně je vykonávat. Utváří se na podkladě biologické vlohy, životem 

ve společnosti, činností a učením. Schopnosti tedy nejsou vrozené, vyvíjejí se 

na základě vloh a to učením. Vznik a rozvoj schopností závisí na chudosti nebo 



bohatství podnětů prostředí, ve kterém člověk žije. Obvykle jsou schopnosti 

rozdělovány na obecné (výkonové vlastnosti, které se uplatňují v převážné většině oborů 

praktické lidské činnosti, na jejich základě jsou pak postupně utvářeny schopnosti 

zvláštní) a zvláštní (specifické, které se týkají jen jednoho nebo několika oborů). 

Druhy schopností: 

senzorické 

intelektové: soubor schopností sloužící k řešení problémů, u každého 

jedince mají odlišnou strukturu, rozlišujeme u nich verbální a 

neverbální složku 

pohybové (viz 2.7.1.4) 

Aktivační úroveň 

Každý výkon vyžaduje vždy určitou "optimální energii". Vztah výkonu a aktivace 

zjednodušeně zobrazuje tzv. křivka obráceného U. Vyplývá z ní, že nepřiměřená 

aktivace, ať vysoká - například příliš silnou touhou po úspěchu, či naopak nízká -

sníženou sebedůvěrou atp. nevede k dobrým výkonům. 

Zaměřenost osobnosti 

> Potřeby 

Jedná se o stav nedostatku nebo nadbytku, nutnost organizmu něco získat nebo 

něčeho se zbavit; potřeba vzniká při jakékoli odchylce od ideální hodnoty. Pojem 

potřeby vyjadřuje základní formu motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu v biologické 

či sociální dimenzi bytí. Energetická složka psychofyziologických potřeb bývá 

nazývána popud. Způsob uspokojování téže potřeby může být u různých lidí odlišný. 

> Zájmy 

Jsou významnou motivační silou; schopnost trvalejšího zaměření, soustředění 

na určitou činnost, s výrazným emočním doprovodem; stimuluje myšlení, paměť, vůli 

aj. psychické procesy. Lidé se svými zájmy' liší, a to nejen jejich zaměřením, ale i 
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trvalostí, hloubkou, šířkou, intenzitou a hodnotou. Zájem obsahuje poznávací, citovou i 

volní stránku psychiky. Zájmů existuje tolik kolik je činností. 

Charakter 

Charakterové vlastnosti vyjadřují vztah kjiným lidem, věcem, práci a sobě 

samému. Část osobnosti, která umožňuje řídit jednání člověka podle společenských, 

zejména morálních požadavků. Charakter se formuje převážně působením výchovy a 

dalších společenských vlivů. Je to složitý celek, ve kterém lze rozlišit větší počet složek 

(vztah k lidem, vytrvalost a odolnost k zátěži, kontrola a regulace temperamentových 

vlastností, sebehodnocení, svědomí, společenské postoje a světový názor). Jednotlivé 

složky charakteru jsou navzájem spjaty. 

Temperament 

Jedná se o způsob, jakým probíhá prožívání a zejména chování a jednání lidí, 

jakým způsobem lidé realizují rozmanité činnosti. Temperament je soustava 

psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání 

člověka, zvláště tím, jak snadno reakce vznikají jak jsou silné a jak rychle se střídají. 

Je převážně vrozený. Temperament tvoří relativně stálou složku osobnosti. Vlastnosti 

temperamentu závisejí na stavu vyšší nervové činnosti a funkci žláz s vnitřní sekrecí, 

a proto se také v určitých věkových obdobích, a za určitých životních situací některé 

poměrně stálé vlastnosti buď zvýrazňují, anebo tlumí a potlačují. Temperament je 

poměrně nezávislý na zaměření osobnosti i na obsahu její činnosti. 

Vůle sportovce se projevuje v činnosti a jejich operacích, úkolech, které byly 

realizovány podle předem vytyčeného cíle. Pro volní akty je charakteristická existence 

cílů, překážek, těžkostí a obtíží. Překážky a jejich obtížnost při překonávání rozdělují 

volní akty na jednoduché a složité. 

Volní vlastnosti jsou trvalé vnitřní podmínky, které působí obecně, nikoliv 

specificky, na vznik a zvýšení výkonu - ať již jednorázový nebo dlouhodobý 
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(např. cílevědomost, rozhodnost a smělost, houževnatost, vytrvalost a sebeovládání, 

samostatnost a iniciativnost). 

Odolnost vůči zátěži 

~ Odpočinek a spánek 

Únava je zátěž a přibližuje potřebu odpočinku. Je to obranný mechanizmus, který 

je prevencí vyčerpání člověka. Jevy únavy jsou složité, obecně jde o fyziologicko 

psychologické snížení aktivity organismu. Psychologicky se potřeba odpočinku 

projevuje změnou motivační struktury. Mění se postoj k aktivitě, která se stává 

nepříjemnou a vzrůstá neochota pokračovat v činnosti. Člověk si uvědomuje svou 

ochablost, kterou jen obtížně překonává vůlí, záměrnou koncentrací na výkon a 

na splnění úkolu, projevuje se nezájem, stoupá nepozomost (ztráta koncentrace) a 

podrážděnost, zvyšuje se psychické napětí. 

Únava se v organismu hromadí a stoupá zejména když není možnost dostatečného 

odpočinku. Proti únavě není žádný jiný prostředek než odpočinek a spánek. 

Potřeba odpočinku se dá oddálit natrénovanou kondicí (vytrvalost), vůlí 

(s určitým rizikem poklesu kvality činnosti a možného vyčerpání rezerv), emočně 

(euforie oddaluje únavu), sugescí (s rizikem pozdějšího vyčerpání) a farmakologicky 

(dopinkem s rizikem poškození). (Hošek, V., 2001, s. 19) 

}o> Bolest 

Bolest je způsob, kterým tělo sděluje, že s ním není něco v pořádku a brání 

organismus před poškozením. 

Nepříjemný až nesnesitelný smyslový vjem a citový zážitek subjektivní povahy. 

Vyvolává ji vnější vliv nebo chorobný stav stimulací specializovaných receptorů 

s volnými zakončeními v kůži a dalších tkáních. (Hartl, P., Hartlová, H., 2000, s. 79) 



2.7.1.3 Faktory taktiky 

Taktikou v tomto případě diplomant chápe ,.,způsob řešení širších a dílčích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního 

řešení strategických a taktických úkolů. Nemusí bezprostředně souviset s technickými 

aspekty." (Dovalil, J. a kol., 2002, s. 38) 

Jádro taktických dovedností tvoří procesy myšlení, předpokladem jsou konkrétní 

soubory vědomostí a intelektové schopnosti (obecné i specifické). 

2.7.1.4 Faktory kondiční 

Jedná se o pohybové schopnosti, o kterých vypovídají určité charakteristiky 

pohybů jako například rychlost a složitost pohybu. Jak uvádí J. Dovalil (2002, s. 24): 

"Pohybové schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů 

uvnitř organismu. Tato integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, 

fyziologických funkcí i psychických procesů. Jejich výrazem jsou právě pohybové 

schopnosti. " 

Dělení pohybových schopností dleJ. Dovalila (2002, s. 22-34): 

IJJ· kondiční schopnosti 

• vytrvalostní schopnosti (komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co největší intenzitou ve stanoveném 

čase) 

* silové schopnosti (schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor) 

..,_ hybridní schopnosti 

+ rychlostní schopnosti (rychlost reakční spojená se zahájením pohybu, 

acyklická=co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů, cyklická daná vysokou 

frekvencí opakujících se stejných pohybů, komplexní daná kombinací cyklických 

a acyklických pohybů včetně reakce, vyskytuje se nejčastěji jako rychlost 

lokomoce=přemisťování v prostoru) 
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., koordinační schopnosti (schopnosti vázané na řízení a regulaci pohybu): 

• diferenciační schopnost 

• orientační schopnost 

• schopnost rovnováhy 

• schopnost reakce 

• schopnost rytmu 

• schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

* schopnost přizpůsobovací 

2.7.1.5 Faktory techniky 

Jedná se o faktory ovlivňující zajištění účelný způsob řešení pohybového úkolu. 

Technika je především záležitostí řízení motoriky. 

I 
Technika 

~ 

vnější technika (projevuje se jako organizovaný sled pohybů a operací 

sdružených v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli) 

vnitřní technika (tvoří neuro.fyziologické základy sportovních činností) 
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2. 7.2 Exogenní faktory 

Jedná se o činitele vnější povahy. Nejsou přímou součástí struktury sportovního 

výkonu (řadí se mezi ně například materiál a konstrukce výstroje, druh a složení výživy, 

vlivy klimatické apod.) 

Pokud se uvažuje o využití těchto vlivů v tréninku a při výkonu, hovoří se 

o tzv. podpůrných (ergogenních) prostředcích. Některé mohou být přínosem, ale jiné 

mohou mít škodlivý vliv. Nejčastěji se dělí na prostředky nutriční, farmakologické, 

fyziologické, psychologické a mechanické. (Dovalil, J. a kol., 2002, s. 61) 

2.7.2.1 Výživa 

U některých druhů sportů a zatížení je problémem udržet rovnováhu mezi 

potřebným energetickým příjmem a výdejem. Výživou se řeší navýšení svalové hmoty, 

případně redukce svalového tuku. 

Individuální energetické potřeby JSOU různé, závisí především na antropo

metrických parametrech, pohlaví a druhu sportu. (Dovalil, J. a kol., 2002, s. 62-67) 

Jednotlivé třídy složek potrayy: 

X cukry (sacharidy) 

Sacharidy jsou zdrojem energie potřebné pro normální činnost svalů a mozku. 

Pocházejí z cukrů (jednoduchých sacharidů) a škrobů (složených sacharidů). 

Sacharidy jsou primárním zdrojem energie při intenzivním tréninku. 60 % 

veškeré konzumované energie by mělo pocházet ze sacharidů, které se nacházejí 

zejména v ovoci , zelenině, pečivu a obilninách. 

X tuky 

Jsou zdrojem energie, která se používá při aktivitách v nízké intenzitě a 

dlouhotrvajících aktivitách. Jsou využívány po spotřebování zásob cukrů. 

Přivádějí do organismu esenciální nenasycené mastné kyseliny, které si 

nedovede organismus sám vytvořit a některé vitamíny. Mají schopnost se ukládat 
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jako zásobní energetický zdroj a jeho zásoby v podkoží slouží jako izolační 

činitel při termoregulačních pochodech. 

X bílkoviny 

Jsou nezbytné pro tvorbu a údržbu svalové hmoty, červených krvinek, vlasů a 

dalších tkání a také pro produkci hormonů. Bílkoviny jsou při trávení rozloženy 

na aminokyseliny, které jsou následně přetvořeny na bílkovinu svalů a ostatních 

tkání. Při vyčerpání zásob sacharidů a tuků můžou být použity jako zdroj 

energie. Asi 15 % z celkového příjmu energie by mělo pocházet z potravin 

bohatých na bílkoviny (maso, ryby, drůbež, luštěniny) 

X vitamíny 

Jsou metabolické katalyzátory, které regulují chemické reakce v těle. Patří mezi 

ně vitamíny A, D, E, a K (vitamíny rozpustné v tucích ), vitamíny C a komplex 

vitamínů B (vitamíny rozpustné ve vodě). Vitamíny nejsou zdrojem energie. 

X minerály 

Minerální látky mají jednak strukturní funkci (tvoří významnou složku kostí, 

zubů, ) jednak se přímo podílejí na řízení a regulaci mnohých tělesných funkcí 

jako např. svalový stah, přenos nervového vzruchu. Tělo si je nedokáže samo 

vytvořit a jejich potřeba vzrůstá zejména při dehydrataci. 

)! voda 

Hlad 

Stav vyvolaný nedostatkem potravy, pocit který vzniká, když hladina cukru v krvi 

klesne pod určitou úroveň regulovanou hypotalamem. 

Totální hladovění je subjektivně méně náročné, než hladovění částečné. Pocit 

hladu kulminuje u celkového hladovění čtvrtý den. Exkrece končí třetí den. Od pátého 

dne se člověk cítí slabý, výkonnost klesá výrazně po sedmém dnu. 

Částečné hladovění se snáší hůře. Minimální příjem potravy udržuje člověka stále 

v pocitu hladu. Výkonnost klesá, člověk má pocit že "nemá páru" při silových 

a vytrvalostních výkonech. Motivační sféra je ovlivněna. Typické je kolísání nálady 
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a značná citová labilita. Zvláštním případem částečného hladovění JSOU případy 

hypoglykémie po dlouhodobých vytrvalostních výkonech, kdy si sportovec vyčerpá 

bezprostřední zásoby energie pro svalovou práci a to se projevuje náhlým nástupem 

slabosti, ztuhlosti až nevolností. 

Pitný režim 

Sportovní zátěž, především vytrvalostního charakteru, klade velké nároky 

na stabilitu vnitřního prostředí těla. Zdravotní obtíže sportovců během závodu velmi 

často souvisí se snížením objemu tělesných tekutin, neboli dehydratací. 

Nedostatečný příjem nebo nadměrné ztráty vody a minerálů mají vždy 

za následek zmenšení objemu mimobuněčné tekutiny. Následně dochází i ke změně 

osmolality této tekutiny, která představuje životní médium pro všechny buňky těla. 

V případě nesprávného pitného režimu u sportovní zátěže jde vždy o větší ztrátu vody 

než sodíku, což se odborně označuje termínem hypertonická dehydratace. Nejčastější 

příčinou je zde souhra několika činitelů - větší nároky na látkovou přeměnu během 

dlouhodobější zátěže, profúzní pocení, větší ztráty vody ve vydechovaném vzduchu 

(v důsledku hyperventilace), mnohdy i nemožnost uspokojit příjem tekutin. 

K náhradě tekutin jsou běžně nejvhodnější kvalitní středně mineralizované vody. 

Vedoucím klinickým příznakem hypertonické dehydratace je žízeň. Výrazně se projeví 

již při ztrátě tekutiny odpovídající 2 % tělesné hmotnosti (tj. u 70 kg vážícího člověka 

1,5 1). Při deficitu 5 % tělesné hmotnosti je oschlý jazyk, chraptivý hlas a poruchy 

polykání. Dochází k slabosti a malátnosti. V důsledku vyřazení termoregulace 

(zmenšené odpařování vody kůží) může stoupat tělesná teplota. Za touto hranicí dochází 

postupně k buněčné dehydrataci, na niž jsou nejcitlivější mozkové buňky. Vzniká 

úporná bolest hlavy, poruchy psychiky, křeče, kolaps. 

K dosažení optimálního sportovního výkonu je nutno počítat s tím, že již při ztrátě 

3-4 litrů tělesných tekutin ( 4-5 % tělesné hmotnosti), prudce klesá svalový výkon. 

(Hošek, V., 2001 , s. 16) 
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2.7.2.2 Farmakologické a fyziologické prostředky, doping 

Jsou to látky, které mohou potencionálně zvýšit výkon ovlivněním různých 

metabolických procesů, ovlivněním svalové hmoty a působením na psychické procesy. 

Většina těchto prostředků má charakter dopingu (nepřípustného zvyšování sportovní 

výkonnosti pomocí nefyziologických substancí nebo nepřiměřeným způsobem). 

Do skupiny zakázaných farmakologických látek patří stimulancia (např. amfe

taminy a kokain), narkotická analgetika (např. morfin a heroin), anabolické látky 

(především androgenní anabolické steroidy a látky s obdobným účinkem jako 

např. stanozol, nandrolon), diuretika (zvyšují v ledvinách množství vylučované moči), 

peptidové hormony (např. růstový hormon, inzulín a erytropoetin) a jejich mimetika a 

analoga. Mezi zakázané látky patří také tzv. nefarmakologický doping, což jsou 

fyziologické podpůrné prostředky, látky zaměřené k rozvinutí přirozených 

fyziologických procesů podmiňujících výkon. (Dovalil, J. a kol., 2002, s. 67-69) 

2.7.2.3 Psychologické podpůrné prostředky 

Do této skupiny lze podle J. Dovalila a kol. (2000, s. 69) zařadit různé 

psychologické postupy jako například hypnózu, ideomotorický trénink či 

transcendentální meditaci. Těmito prostředky jsou také psychofarmaka. 

2.7.2.4 Vlivy mechanické a biomechanické 

Do této skupiny vlivů patří konstrukce zařízení a technologie (např . povrchy drah 

a hřišť, nářadí a náčiní, oblečení apod.) 
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3. METODOLOGICKÝ RÁMEC 

Práce má charakter přehledové studie a komparace, kdy vzhledem ke stanoveným 

cílům, rámec nebyl volen eklekticky či se zaměřením na jednu teorii. Jde především 

o to poskytnout teoretickou podporu pro bližší uchopení předmětů komparace. 

3.1 Stanovení problému 

Důvodem pro provedení studie na téma dobrodružně-expediční outdoorové 

závody je zájem o hlubší proniknutí do charakteru závodů. Komparace má umožnit 

stanovení náročnosti a bližší určení dalších sledovaných faktorů. Jde o zodpovězení 

několika základních otázek a zároveň poskytnutí přehledu nejvýznamnějších závodů a 

jejich základních komponentů včetně jejich porovnání. Diplomant chce především 

nalézt odpověď na otázky jako například "v čem je podobná struktura závodů, jaké jsou 

společné disciplíny závodů, které závody kladou nejvyšší nároky apod." 

Ze závěrů práce se diplomant také pokusí naznačit možný vývoj závodů 

pořádaných na území České republiky. 

3.2 Výzkumné otázky 

Vzhledem k požadovaným výsledkům práce lze základní výzkumnou otázku 

položit takto: "V čem a v jakém rozsahu jsou jednotlivé závody rozdílné a jaké mají 

společné prvky?" 

Diplomant volil výzkumnou otázku komparace tak, aby poskytla základní a co 

nejvýstižnější náhled na dobrodružně-expediční outdoorové závody, které jsou pořádané 

v České republice. 
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3.3 Omezení a yymezení studie 

Mezi základní omezení, které mohou způsobit zkreslení výsledků práce a samotné 

komparace patří především tyto faktory: 

);> zdrojem dat potřebných ke komparaci jsou zejména webové stránky, je proto 

nezbytné ověřovat jejich validitu (např. kontaktováním organizátora apod.) 

);> nedostatečné množství pramenů dat 

);> některá data budou získávána prostřednictvím metody rozhovoru, jejíž 

použití skýtá určité nedostatky a to především ty, že není možné oslovit 

příliš velké soubory, tento nedostatek však není pro potřeby práce zásadní, 

dalším nedostatkem popisované metody je individualita odpovědí, která 

komplikuje formu zpracování 

);> zkoumaný vzorek byl zvolen na základě studia pramenů, ale také 

diplomantovy zkušenosti 

Vymezení, které je integrální součástí plánu výzkumu diplomové práce určují tyto 

faktory: 

> při komparaci se diplomant omezuje na výzkum vybraného vzorku, který 

odpovídá předem stanoveným kritériím (závody konané v České republice 

o dvou a více disciplínách a o dvou a více uskutečněných ročnících) 
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3.4 Základní použitý metodologický princip 

Před započetím samotného výzkumu bylo nezbytné užití techniky práce 

s dokumenty a to zejména v oblasti vyhledávání dat k jednotlivým závodům a 

nastudování metodologických pravidel psaní diplomové práce v oblast komparace a 

nestandardizovaného rozhovoru. 

Vzhledem k charakteru sledovaných jevů bude cíle výzkumu dosahováno pomocí 

metody komparace, kde autor bude porovnávat vybrané závody z několika předem 

stanovených hledisek. 

V přílohách bude zveřejněn opis obsahu rozhovoru na téma dobrodružně 

expedičních outdoorových závodů v České republice. Diplomant bude postupovat 

metodou kvalitativního výzkumu a to prostřednictvím nestandardizovaného rozhovoru, 

preferovány budou otevřené otázky. 

Zpracování interview: formou magnetofonového záznamu a následného přepisu; 

použití zvolené formy záznamu bude podmíněno souhlasem respondenta. Ve své 

konečné podobě bude mít rozhovor charakter rámcového záznamu. 
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3.5 Zkoumaný výběr 

Jako výběrová jednotka byl na začátku výzkumu stanoven dobrodružně-expediční 

outdoorový závod v České republice. Výzkumný vzorek byl v případě této diplomové 

práce u metody komparace zvolen principem záměrného výběru, a to subjektivním 

výběrem autora dobrodružně-expedičních outdoorových závodů pořádaných v České 

republice jako typických zástupců (tzv. metoda typického případu). Výběr autor 

provede na základě vlastních zkušeností a dosavadních poznatků. Velikostí výzkumný 

vzorek bude odpovídat svým počtem malému výzkumnému vzorku. Přístup k tomuto 

zkoumanému vzorku bude zajištěn prostřednictvím osobního nebo elektronického 

kontaktu na základě zjištěných kontaktních údajů. Tyto údaje diplomant získal zejména 

na základě osobní znalosti a z webových stránek. 

V případě metody interwiev bude volen výzkumný vzorek taktéž pnnc1pem 

záměrného výběru. Respondentem bude účastník závodů. 
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3.6 Měřící procedury a sběr dat 

V případě zvolené problematiky na základě poznávacích cílů diplomové práce se 

jedná o výzkum na rozmezí popisného neboli deskriptivního a explikativního výzkumu, 

neboť zde budou zjištěné skutečnosti nejen seřazeny bez dalšího podmiňování, 

ale mnohé tyto skutečnosti budou dále porovnávány a interpretovány. 

V průběhu výzkumu bylo shromážděno mnoho dat získaných z odborné literatury, 

ale především z elektronických zdrojů. Na základě získaných dat stanovil diplomant 

pojmy, které bude dále zařazovat do jednotlivých tříd pojmů- kategorií (viz tabulka 

s. 49-50), které jsou uvedeny v tabulce, a k nimž diplomat přiřazuje zjištěné údaje. 

Při procesu kategorizace je nezbytné pojmenovat kategorie, aby název co nejvíce 

logicky souvisel s údaji, které má zastupovat. Jména kategorií proto diplomant vybíral 

především z odborné literatury, ale vybíral také slova, která použili informátoři. 



3. 7 Technické podmínky yýzkumu a požadavky na yýdaje 

Vybavenost: počítač s možností přístupu na internet 

diktafon 

Požadavky na výdaje: 

Vzhledem ke zvoleným metodám a postupu práce bude pro realizaci nutné toto 

vybavení: 

•:• studijní literatura a další zdroje dat 

•:• přístup do knihoven 

•:• počítač s potřebným softwarem a připojením k internetu 

•:• diktafon 



3.8 Harmonogram činností 

Harmonogram činností, které diplomant v průběhu práce vykonával, nemá přesně 

zachovanou časovou posloupnost. Jednotlivé fáze činností se vzájemně proHnaly podle 

aktuálních potřeb tvorby diplomové práce. 

Harmonogram: 

1. Vyhledávání zdrojů dat a jejich průběžné studium 

2. Sběr informací k dobrodružně-expedičním outdoorovým závodům 

3. Zpracování teoretických základů práce na základě studia získaných dat a 

literatury 

4. Volba výzkumného vzorku pro metodu komparace - výběr a charakteristika 

závodů 

5. Realizace komparace 

6. Volba výzkumného vzorku pro metodu interwiev 

7. Realizace interwiev 

8. Zpracování výsledků 
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, v v v , 

4. VYBRANE DOBRODRUZNE-EXPEDICNI OUT-
, , v , 

DOOROVE ZA VODY V CESKE REPUBLICE A JEJICH 
KOMPARACE 

4.1. Úvod 

Dříve popisovaným studiem a sběrem dat diplomant vymezil výzkumný vzorek. 

Tento vzorek zahrnuje následující dobrodružně-expediční outdoorové závody, které 

zahrnují více než jednu disciplínu, konalo se dva a více ročníků s podmínkou konání 

v současnosti: 

1:1 Adrenalin Cup 

1:1 Adventure race 

1:1 Bobr Cup 

1:1 DKNV Survival 

1:1 Extrem Cup 

1:1 Highlander 

1:1 Jasoň a Drsoň 

1:1 Jesenický tvrďák (eXtrememan) 

1:1 Muchovman 

1:1 Nadoraz 

1:1 N etradiční kvadriatlon 

1:1 Posázavská trilogie 

1:1 Posázavský Drsoň 

1:1 Pražský parkový survival 

1:1 Tvrďák 
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Jednotlivé informace vztahující se k jednotlivým závodům byly nahrazeny pojmy, 

které byly dále diplomantem zařazeny na základě společných znaků do kategorií. 

Jednotlivé kategorie včetně zásadních informací byly z důvodu přehlednosti uspořádány 

do tabulek. V případě nutnosti podrobnějšího uvedení kategorie bylo pod tabulkou 

uvedeno i bližší určení. Takto bylo postupováno u všech závodů. Informace byly 

získány prostřednictvím elektronické korespondence s organizátory, telefonických 

rozhovorů a dále z webových stránek na internetu. 

Jednotlivé závody byly následně porovnávány a to podle předem stanovených 

hledisek, které stanovil diplomant tak, aby zahrnovaly základní charakteristiky. 

Tabulka k základním informacím o závodě 

Název závodu: 

Klasifikace závodu 
Charakter závodu např. -nonstop,štafety, etapový závod apod. 
Registrační poplatek člen CAES 

ostatní 
Poslední uskuteěněnl' ročník 
Pořadatel 

Možnost re2istrace 

Kategorie: 

[Kategorie 

Disciplíny: 

Disciplíny 

název, adresa 
telefon 
www stránky 

např. webové stránky, adresa apod 

Rozsah -pokud je rozsah uveden, odpovídá ročníku, který se 
bude konat v roce 2006 
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Zázemí účastníků: 

Depo ano/ne 
Možnost úschovy vybavení ano/ne 
Zdravotní zajištění ano/ne 
Možnost ubytování ano/ne 
Možnost stravování ano/ne 
Možnost parkování ano/ne 
Možnost vypů.ičení speciálního vybavení* ano( uvést jaké)lne 
Doprovodný pro2ram ano(uvést)/ne 
* např. možnost půjčení záchranných vest, lodí nebo sněžnic apod. 

Kritéria hodnocení: 

Casový limit ano/ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano/ne 
Podmínka absolvování všech disciplín ano/ne 

Historie: 

Diplomant uvede informace od kdy je závod pořádán, termíny konání jednotlivých 

ročníků a místa konání, zda je pořadatel stále stejný, zda došlo ke změnám, k jakým a 

ve kterých ročnících, specifika závodu apod. 
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4.2. Vybrané dobrodružně-expediční outdoorové závody: 

I. 

Název závodu: Adrenalin Cup 

Klasifikace závodu Otevřené mezinárodníM CR v extrémním 
závodě štafet 

Charakter závodu Závod čtyřčlenných štafet 
Registrační poplatek člen CAES 1.000,- Kč (tým) 

ostatní 1.600,- Kč (tým) 
Poslední uskutečněný ročník 9. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa SEVEN DAYS AGENCY 

Pštrossova 2, ll O 00 Praha 1 
telefon +420 220 879 081 
www stránky_ www. adrenalincup.com 

Možnost re2istrace www.adrenalincup. com 

Kategorie: 

I 
štafety I muži 

_ ženy* 
* kategorie ženy bude vypsána pouze při minimální účasti 5 týmů 

D" · li ISClpl ny: 
Discipliny Rozsah 
běh 15 km, převýšení 1145 m 
paragliding 5,5 km, převýšení 925 m 
horské kolo 38 km, převýšení 1505 m 
kajak 5 km, převýšení 65 m 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zalištění ano - na startu, v cíli a na kritických místech závodu 
Možnost ubytování ano 
Možnost stravování částečně- na trati a předávkách 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního ne 
&bavení 
Doprovodný program ano* 

. . ' . . ' v * exh1b1ce, zábavné atrakce, soutěže, lanove aktiVIty, cyklotrialova skola, vystoupení hudebmch skupm 
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Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ano 

Historie: 

Adrenalin Cup je štafetový závod čtyřčlenných družstev v extrémních sportech. 

Jedná se o tyto disciplíny (v pořadí závodu): běh, paragliding, kajak a horské kolo. 

První ročník se konal 12. července 1997. Závod se jmenoval Adrenalin Cup 97 a 

konal se ve Sportovně-rekreačním areálu Hlučínského jezera v Hlučíně. Pořadatelem 

závodu byl Extra sport. Závodu se zúčastnilo 14 štafet. Na závodníky čekaly tyto 

disciplíny: skok na bungee se záznamem tepové frekvence, katapultáž - vystřelení 

ze země vzhůru, štafeta- speletování Gumarování), slaňování, vodní lyže. 

Druhý ročník se konal 13. června 1998. Závod se jmenoval Adrenalin Cup 98 a 

opět se konal v Hlučíně. Závod pořádal Bungee Jump Ostrava a Extra sport. Na startu 

stálo ll týmů. V závodě se objevily tyto disciplíny: skok na bungee se záznamem 

tepové frekvence, štafeta, speletování, 150 m lanovka, slaňování, vodní lyže a pivní 

štafeta. 

Třetí ročník závodu Adrenalin Cup se konal 12. června 1999. Místo závodu 

bylo stejné jako v roce 1998 a 1997. Závodu se zúčastnilo 14 týmů. Pořadatelem byl 

Extra Sport. Disciplíny třetího ročníku Adrenalin cupu byly: skok na bungee se 

záznamem tepové frekvence, katapultáž - vystřelení ze země vzhůru, vodní lyže, 

lezecká stěna, štafeta-350m lanovka, plavání, horské kolo, speletování, pivní štafeta. 

Čtvrtý ročník se konal 18. března 2000 ve sportovním areálu Pustevny -

Beskydy. Závod byl pořádán pod jménem Adrenalin Cup 2000. Na startu bylo 8 týmů. 

V závodě byly zařazeny tyto disciplíny: speletování, slaňování, štafeta - 150 m, 

lanovka, běh, snowtoobing (disciplina, kdy závodník projíždí vymezenou trať 

na "upravené pneumatice", která je určena pro sjíždění svahů; na trati jsou různé 

zatáčky, skoky a podobně), běžky - 5 km, bungee running (odnož bungee jumpingu -
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používá se stejné lano, ale s tím rozdílem, že závodník jej natahuje při rozběhu a lano 

ho pak hodí zpátky), pivní štafeta. 

Pátý ročník závodu proběhl ve Špindlerově Mlýně, SKl areál Svatý Petr, 

pod názvem Quick Adrenalin Cup 2001. Závod se konal 9. června 2001. Od tohoto roku 

je závod veden jako mistrovství České republiky v extrémním závodě štafet a je 

součástí světové série. V závodě byly vypsány dvě kategorie- muži a ženy. Na startu 

bylo 22 čtyřčlenných týmů. Závod organizoval Martin Kráčalík - SK Adrenalin Cup. 

V závodě byly zařazeny tyto disciplíny: běh do vrchu - 1 O km, paragliding - cca 4 km, 

kajak 2,5 km, MTB cross country- 18 km. 

Název Budvarman Adrenalin Cup 2002 nesl šestý ročník tohoto závodu, který se 

konal 29. června 2002. Závod se opět uskutečnil v SKl areálu Svatý Petr 

ve Špindlerově Mlýně. Organizátorem závodu byl Martin Kráčalík- SK Adrenalin Cup 

společně s ČAES. Závodu se zúčastnilo 38 týmů. Z toho bylo 36 týmů v kategorii muži 

a 2 týmy v kategorii ženy. Závod byl složen z těchto disciplín: běh do kopce 15 km, 

paragliding- cca 4 km, kajak 2,5km + skok do vody z rampy, horské kolo 26 km+ 3,5 

km sjezd po sjezdovce. 

Ve Špindlerově Mlýně se konal i sedmý ročník. Závod Adrenalin Cup 2003 

proběhl 28. března 2003. Na startu stálo 45 čtyřčlenných týmů (40 týmů v kategorii 

muži a 5 týmů v kategorii ženy). Pořadatelem závodu byla Seven Days Agency. 

Závod byl složen již z tradičních disciplín: běh do vrchu - 17 km, paragliding - 4 km, 

kajak - 3 km (přehrada, skok 3m, eskymák), horské kolo -27 km. 

Osmý ročník závodu adrenalin cup se konal 12. června 2004 na stejném místě 

jako tři předešlé ročníky. Závod pořádal Martin Kráčalík společně s Seven Days 

Agency. Do závodu nastoupilo 39 mužských štafet a 5 štafet ženských. Disciplíny byly 

stejné jako v předešlém ročníku a rozsah v jednotlivých disciplínách přibližně stejný. 

Zatím poslední - devátý ročník tohoto štafetového závodu proběhl 25. června 

2005, v Ostravici- Beskydy. Závod nesl název Old Spice Adrenalin Cup 2005. Závodu 

se zúčastnilo 57 týmů, z nichž byly dvě štafety slovenské. Rozpočet závodu je 1.4 -

1.800 000,- Kč. Závod je pod patronací ČAES. 
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Desátý ročník závodu se uskuteční 24. června 2006 v Ostravici - Beskydy. 

Adrenalin Cup 2005 [online]. c2005 [cit. 2006-2-4]. Dostupné z: 

<http:/ /www .adrenalincup.com/>. 
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II. 

Název závodu: Adventure race 

Klasifikace závodu EP-euroadventure cup, 
Mistrovství ČR v extremním závodě družstev 
Akademické MČR v extrémním závodě družstev 

Charakter závodu nonstop závod 
Registrační poplatek člen CAES 7. 000,- Kč (tým) 

ostatní 10.000,- Kč (tým) 
Poslední uskutečněn) ročník 3. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa CTVS VSE Praha a VST J Ekonom 

Praha, Štěpánská 18, ll O 1 O Praha 1 
telefon +420 777 676 047 
www stránky www.adventurerace. cz 

Možnost reeistrace www.adventurerace. cz 
CTVS VSE Praha - centrum tělesné 'cho as ortu vy vy :p 
VŠTJ Ekonom Praha- vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha 

Kategorie: 
závody družstev Open mix (v týmu musí být min. jedna žena) 
(čtyřčlenné týmy) Akademici mix (v týmu musí být minimálně jedna žena) 

Extra (tým složen pouze z mužů) 

n· · r ISCIPJiny: 
Disciplíny Rozsah 
treking desítky kilometrů 
jízda na horských kolech desítky kilometrů 
splouvání řeky desítky kilometrů 
orientační běh desítky kilometrů 
jízda na kolečkových bruslích desítky kilometrů 
plavání 300-lOOOm 
skalní lezení 
lanové překážkové dráhy 
jeskyňaření 

jumarování, slaňování 
' ' v Ce/kov a delka zavodu pres 3 60 km. 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano 
Možnost ubytování ano (ve vlastních stanech) 
Možnost stravování částečně (při slavnostním zahájení a zakončení) 
~ožnost parkování ano 
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Možnost vypůjčení speciálního ano* 
vybavení 
Doprovodný program ano** 

' ' o o ' * kánoe, padla, zachranne vesty-pujčení Je v ceně startovneho 
**promítání fotek a videa z minulých ročníků 

Kritéria hodnocení· . 
Casový limit 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) 
Podmínka absolvování všech disc!l!_lín 

Historie: 

limit závodu 75 hod. 
ano 
ano 

První ročník proběhl v roce 2003 pod názvem Adventure race 2003. Probíhal 

v termínu od 22. 8. do 24. 8. 2003 v Poněšicích, okres České Budějovice, ve středisku 

AMU Praha. Závod pořádala společně CTVS VŠE Praha a KTV AMU Praha. Trať 

závodu vedla okolím Hluboké nad Vltavou, Českým Krumlovem a CHKO Blanský les. 

Byl pořádán jako 24 hodinový nonstop závod a jako první závod typu Adventure race 

na území České republiky. Závodníci startovali ve třech kategoriích - ženy, muži a 

kategorie mix. Týmy byly složeny ze tří závodníků a na startu stálo třicet týmů. 

Ze závodu odstoupilo pět týmů, z toho jeden z vážných zdravotních důvodů. Rozpočet 

závodu byl 150.000,- Kč. Závod měl statut otevřeného mistrovství ČR a akademického 

mistrovství ČR. 

Druhý ročník proběhl v roce 2004 v Českém Vrbném, okres České Budějovice. 

Závod pořádala CTVS VŠE Praha VŠTJ Ekonom Praha. Závod byl pořádán jako 

nonstop závod s časovým limitem 75 hodin a délkou závodu 260 kilometrů. Závod byl 

mistrovství ČR v extremním závodě družstev, akademické MČR v extrémním závodě 

družstev. Závodníci startovali v kategoriích muži (šest týmů) a kategorie mix 

(devatenáct týmů). Týmy byly čtyřčlenné. Závodu se zúčastnilo dvacet pět týmů ze šesti 

zemí( České republiky, Dánska, Francie, Holandska, Polska a Slovenska). Ze závodu 

odstoupilo šest týmů, jeden z nich z vážných zdravotních důvodů. Rozpočet závodu byl 

350.000,- Kč. 

Třetí ročník proběhl v roce 2005 v Dobronicích u Bechyně, okres Tábor 

ve středisku VŠE Praha. Závod proběhl pod názvem Old Spice Adventure Race. Závod 
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pořádala CTVS VŠE Praha a VŠTJ Ekonom Praha. Závod byl pořádán jako nonstop 

závod s časovým limitem 75 hodin a délkou závodu 360 kilometrů. Závodníci startovali 

ve dvou kategoriích- muži (čtyři týmy) a mix (dvacet týmů). Týmy byly čtyřčlenné. 

Závodu se zúčastnilo dvacet čtyři týmů ze sedmi zemí ( České republiky, Dánska, 

Norska, Polska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie). Závod dokončilo šest týmů, 

další dva dokončily zkrácenou verzi, osm týmů dokončilo v neúplné sestavě, zbytek 

vzdal pro vyčerpaní, záněty šlach, bolesti kloubů, puchýře, vážné zranění nebylo. 

Rozpočet závodu byl 500.000,- Kč. 

Závod je od roku 2004 zařazen do evropského poháru Euroadventure cup. 

Na všech ročnících pracovalo 10 hlavních organizátorů a 20 pomocných 

organizátorů. První ročník řídil dvoučlenný realizační tým, u druhého ročníku byl 

realizační tým čtyřčlenný. Třetí ročník zajišťovala mediální agentura, která zajišťovala 

public relations. 

Náročnost závodu se postupně zvyšuje, tak aby závod dosáhl evropské úrovně, 

další závod se plánuje obdobně jako ročník 2005. Organizátoři by chtěli závod 

do budoucna posunou na parametry světové úrovně. To by znamenalo délku závodu 400 

- 450 km a časový limit čtyř dnů. Závod je pod patronací ČAES. 

Čtvrtý ročník Adventure race se uskuteční 12. - 17. září 2006 v Řevnici 

u Prahy. 

Born To Adventure [online]. [cit. 2005-12-5]. Dostupné z: 

<http:/ /www .adventurerace.cz/>. 
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III. 

Název závodu: Bobr Cup 

Klasifikace závodu Otevřené mezinárodní mistrovství CR 
tříčlenných hlídek 
Akademické MČR tříčlenných hlídek 

Charakter závodu štafetový závod 
Registrační poplatek člen CAES -

ostatní 900,- Kč (tým) 
Poslední uskutečněný ročník ll. ročník (2005) 
Pořadatel název,adresa TJ Vodní sporty, Kollárova 808, 

784 Ol Litovel 
telefon +420 585342941 
www stránky www.casiobobrcup. com 

Možnost registrace TJ Vodní sporty, Kollárova 808, 784 Ol Litovel, 
tel/fax: 58534 2941, 585342557 
nebo E-mail: mailto:bobrcuv(ii),bobrcuv.cz 

Kategorie: 
závod tříčlenných štafet muži 

ženy 
veteráni (muži, ženy- společná kategorie) 
smíšené (startují v kategorii muži) 

Muži, ženy, veteráni (smíšené štafety startují v kategorii muži). Týmy do 120 let - muži, ženy. Týmy nad 
120 let - veteráni (součet věku všech závodníků v týmu - nejmladší člen ročník narození minimálně 1965 a 
starší, jedna kategorie pro muže i ženy). 

n· · r ISCIPIIDY: 

Disciplíny Rozsah 
běh 15 km 
MTB 25 km 
sjezd na divoké vodě 6 km obtížnost WW I -IV 

Zázemí účastníků: 
Depo ne 
Možnost úschovy vybavení ne 
Zdravotní zajištění ano 
Možnost ubytování ano (vlastní spacák) 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ne 
DoJlrovodný program ano* 

.. V• I * exhzbzce, zzva hudba, tombola 
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Kritéria hodnocení: 
Caso_vý limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ano 

Historie: 

Závod Bobr Cup je závod tříčlenných štafet. Jednotliví členové štafet absolvují 

závod v tomto pořadí: běh, druhý člen štafety překonává úsek na kole - MTB a třetí 

úsek závodu jede na vodě - sjezd na divoké vodě. Závod je pořádán TJ Vodní sporty

Litovel. Všechny ročníky závodu se konaly v prostoru Litovelského koupaliště a jeho 

okolí. 

První ročník závodu proběhl 21. října 1995. Organizátoři byli inspirováni 

závodem Dolomitenmann. Závod byl připraven pro kamarády a známé. Na startu stálo 

40 týmů. 

Druhý ročník se konal12. října 1996. Druhého ročníku Bobr cupu se zúčastnilo 

55 týmů. 

V roce 1997 proběhl třetí ročník pod názvem Bobr cup. Na startu bylo celkem 

69 štafet (61 mužských týmů a 8 ženských týmů). Závod se konal11. října1997 a byl 

prezentován jako otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním závodě štafet. 

V roce 1998 proběhl čtvrtý ročník Bobr cupu. Na startu bylo 91 mužských týmů 

a 7 týmů složených z žen. Závod proběhli O. října 1998. 

9. října 1999 proběhl pátý ročník. V závodě byly otevřeny tyto kategorie: muži, 

ženy a kategorie veteráni. Závodu se účastnilo 100 štafet v kategorii muži, 

1 O v kategorii veteráni a 8 v kategorii ženy. 

Šestý ročník závodu Bobr Cup proběhl 7. října 2000. Na startu bylo 158 

mužských štafet, 12 štafet v kategorii veteráni a 14 ženských štafet. 

Následující sedmý ročník se uskutečnil 13. října 2001. Závodu se zúčastnilo 

celkem 182 tříčlenných týmů (153 týmů v kategorii muži, 14 v kategorii veteráni a 15 

v kategorii ženy). 
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12. října 2002 proběhl osmý ročník tohoto štafetového závodu pod názvem Bobr 

cup. Závod proběhl v Litovli. Na startu stálo 150 mužských týmů, 7 týmů veteránů a 

19 týmů v kategorii ženy. 

Devátý ročník se konal ll. řijna 2003. Počet závodníků se opět zvýšil, závodu se 

zúčastnilo 161 mužských štafet, 15 veteránských štafet a 20 štafet v kategorii ženy. 

V roce 2004 proběhl jubilejní desátý ročník, který se uskutečnil 9. října 2004 

opět v Litovli. Závod se jmenoval Casio Bobr Cup. Na startu stálo 160 štafet - muži, 

20 štafet - veteráni a 15 štafet - ženy. 

Zatím poslední jedenáctý ročník proběhl 8. října 2005. Závod nesl opět název 

Casio Bobr Cup. V závodě byla otevřena nová kategorie - akademici. Závod byl 

prezentován jako otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrernním závodě tříčlenných 

štafet a akademické MČR. Závodu se zúčastnilo celkem 207 štafet ( muži - 168, 

veteráni- 24, ženy- 15. Z celkového počtu štafet bylo 10 štafet složeno z akademiků). 

Závod je od svého třetího ročníku pod patronací ČAES. 

Dvanáctý ročník proběhne 7. října 2006 v areálu koupaliště Litovel. 

CASIO Bobr Cup [ online]. [cit. 2006-1-6]. Dostupné z: 

<http://www.casiobobrcup.com/>. 
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IV. 

Název závodu: DKNV Survival 

Klasifikace závodu Mistrovství CR dvojic, 
Akademické mistrovství ČR 

Charakter závodu nonstop 
Registrační poplatek členCAES 1.000,- Kč (dvojice) 

ostatní 2.000,- Kč 
Poslední uskutečněný ročník 4. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa KTV AMU Praha 

Malostranské náměstí 12, 118 00 
telefon +420 777 602 530 
www stránky www.DKNV-SURVIV AL.cz 

Možnost re2istrace www.DKNV-SURVIV AL.cz 

Kate2orie: 
I závod dvojic 

I

Open- muži, ženy, smíšené dvojice 
Akademici - muži, ženy, smíšené dvojice 

D' · r ISClpliDy: 

orientační běh 

MTBO 
plavání 
skalní lezení 
lezení na umělé stěně 
splouvání řeky (kanoe, kajak) 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní za.iištění ano (v místě závodu lékař) 
Možnost ubytování ano 
Možnost stravováni ano 
Možnost parkováni ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ano* 
Doprovodný program ano** 
*půjčení pádla a lodě- poplatek 100,- Kč 
* * hudba, výstava fotografií z předešlých ročníků 

Kritéria hodnocení: 

Praha 1 

Casový limit ano -limit 24 hodin 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ne 
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Historie: 

Všechny ročníky se konaly ve středisku Akademie múzických umění 

v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou. Závody probíhaly v lokalitách Jižních Čech, 

v okolí Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a Zlaté Koruny. Zkratka DKNV je 

název sponzora závodu, kterým je půjčovna nářadí DKNV. 

První ročník se konal 14. - 16. června 2002 pod názvem SURVIV AL 2002. 

Závod byl pořádaný pod záštitou Centra tělesné výchovy a sportu VŠE Praha a KTV 

AMU. Závodu se zúčastnilo přibližně 100 závodníků. 

Druhý ročník probíhal předposlední srpnový týden v roce 2003 pod názvem 

SURVIVAL 2003. Závodu se zúčastnilo více než 90 závodníků. Do cíle dorazilo deset 

družstev. Tříčlenná družstva musela překonat 185 km dlouhou trať. 

Třetí ročník proběhl v době 28. - 30. května 2004 pod názvem DKNV Survival 

2004. Závod organizovala KTV AMU Praha společně s ČAES. Závodu se zúčastnilo 31 

závodníků v kategoriích akademici a kategorii open. Závod byl prezentován jako 

akademické mistrovství ČR jednotlivců v přírodním víceboji a byl součástí Českého 

poháru jednotlivců v extrémních sportech. Závod byl rozdělen na tři samostatné etapy, 

které se závodníkům sčítaly. V závodě se objevily tyto disciplíny: kros, orientační běh, 

slalom na klidné vodě, MTBO, sjezd na divoké vodě, plavání na volné vodě i v bazénu, 

skalní kros, lezení, slanění, bouldering a přemostění. 

Čtvrtý ročník proběhl v době od 9. - ll. června 2005. Závod byl nazván DKNV 

Survival 2005. Závodu se účastnilo přes padesát dvoučlenných týmů v kategoriích 

muži, ženy a smíšené dvojice. Závod byl mistrovstvím ČR v přírodním víceboji dvojic a 

akademickým mistrovstvím ČR. Závod probíhal jako 24 hodinový nonstop závod. 

V závodě byly zařazeny tyto disciplíny: orientační běh (denní i noční forma), plavání, 

MTBO, slalom a sjezd na divoké vodě a lezení (lezení na umělé stěně i na skále). 

Letošní pátý ročník se bude konat 9. - ll. června 2006 v Poněšicích 

u Hluboké nad Vltavou pod názvem DKNV Survival 2006. Závod je pod patronací 

ČAES. 
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SURVIVAL 2005 [online]. Poslední revize 30.3.2006 [cit. 2006-4-1]. Dostupné z: 

<http:/ /www .dknv-survival.cz/>. 
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Název závodu: Extrem Cup 

Klasifikace závodu 
Charakter závodu 
Registrační poplatek člen CAES 

ostatní 
Poslední uskutečněn:5 ročník 
Pořadatel 

Možnost re~istrace 

Kategorie: 
závody družstev 
(6-ti členné štafety) 

název, adresa 

telefon 
www stránky 

muži 
ženy 

v. 

Ceský pohár v extrémním závodě štafet 
šestičlenné štafety 
1.800,- Kč (štafeta) 
2.400,- Kč (štafeta) 
4. ročník (2005) 
SK Tuleň, 1. Máje 15, 
466 04 Jablonec nad Nisou 
+420 775 580 381 
www. extremcup.com 
www. extremcup. com 

smíšená družstva 

n· . r lSClpllny: 
Disciplíny Rozsah 
běh 9, 5 km, převýšení 65 O m 
horské kolo 30 km, převýšení 950 m 
kajak 8km 
skalní lezení obtížnost IV- IXc 
paragliding 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní za.iištění ano 
Možnost ubytování ano 
Možnost stravování ano (během závodu tekutiny, sušenky aj.) 
Možnost parkování ano 
Možnost vypů_jčení speciálního vybavení ne 
Doprovodný pro~ram ano* 
* exhibice, hudební produkce, promítání filmů z minulých ročníků, adrenalin park, fire show, tombola, 
doprovodné sportovní aktivity 
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Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ano 

Historie: 

Extrem Cup je štafetový závod 6-ti členných družstev v extrémních sportech. 

Jedná se o tyto disciplíny (v pořadí závodu): kajak, cross-country běh, lezení (dvojice), 

horské kolo a paragliding. 

První ročník tohoto závodu se konal 27. června 1998. Místo konání bylo Malá 

Skála v Českém ráji. Závod nesl název Extrem Cup. Závod pořádal HO Extrem. 

Závodu se zúčastnilo 19 týmů. 

Z organizačních důvodů se druhý ročník závodu konal až 28. června 2003. Tento 

ročník až do současnosti pořádá SK Tuleň. V tomto ročníku stálo na startu jedenáct 

štafet v kategorii muži a jedna štafeta složená z žen. Závod se konal pod názvem 

Extrem Cup 2003 a proběhl v České ráji- Malá Skála. 

Třetí ročník se konal 19. června 2004. Závod nesl název Extrem Cup 2004 a 

konal se opět v Českém ráji na stejném místě jako ročníky předchozí. Závod byl vypsán 

pro tyto kategorie: muži, ženy, smíšené a veteráni. Na startu stálo celkem 21 štafet. 

Čtvrtý ročník závodu se konal 18. června 2005. Závod byl prezentován 

pod názvem Mereni Extrem cup 2005. Byly vypsány kategorie muži, ženy, smíšené a 

kategorie veteráni. Závodu se zúčastnilo celkem 21 týmů. 

Závod se pořádá stále na stejném místě a to v Českém ráji - Malá skála. Závod 

dostál několika změn. Start a cíl závodu se přesunuly z původního Spálova (vzdálen asi 

15 km od Malé Skály) přímo do Malé Skály. První ročník měl jiné bodování -čas se 

převáděl na body a pořadí se měnilo až po dojetí všech závodníků v cíli, poté došlo ještě 

k penalizaci za disciplínu v lezení. V současné době se body v lezení převádějí na čas a 

cyklisté startují jízdu do cíle gurdensenovou metodou. 

Závod je součástí Českého poháru štafet a je pod patronací ČAES. Náklady 

na ročník závodu jsou cca 120.000,- Kč. 
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Pátý ročník proběhne 17. června 2006 v Českém ráji- Malá Skála. 

Extrem cup [online]. c2003 [cit. 2006-3-1]. Dostupné z: 

<http:/ /www.extremcup.com/home.php>. 
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VI. 

Název závodu: Highlander 

Klasifikace závodu 
Charakter závodu 
Registrační poplatek člen CAES 

ostatní 
Poslední uskutečněný ročník 
Pořadatel název, adresa 

telefon 
www stránky 

Možnost registrace 

Kate2orie: 
závody jednotlivců muži, muži -veteráni 

ženy 
junioři muži, ženy 

n· · lí ISCipi ny: 
Disciplíny Rozsah 
orientační běh 12km 
běh 

horské kolo 40km 
lezení 
kanoe 2km 

Zázemí účastníků: 
Depo 
Možnost úschovy vybavení 
Zdravotl)í zajištění 
Možnost ubytování 
Možnost stravování 

Možnost parkování 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení 
Doprovodný program 
* lodě, SI č1p 
** promítání filmů z minulých ročníků 

67 

Ceský pohár jednotlivců 
závod jednotlivců 
160,-Kč 

320,- Kč 

8. ročník (2005) 
Aleš Prášil, Na Vyhlídce 16, 
586 Ol Jihlava 
+420 606 722 484 
www. highlander. cz 
www. highlander. cz 

ano 
ano 
ano (zdravotník v místě závodu) 
ano 
ano (během závodu tekutiny, su-šenky, 
banán apod., po závodě guláš) 
ano 
ano* 
ano** 



Kritéria hodnoceni: 
Časový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě tÝll!_ové účasti) -
Podmínka absolvování všech disciplín ano 

Historie: 

Highlander je survivalový závod, který je charakterizovaný jako vytrvalostní 

závod jednotlivců. 

První ročník tohoto závodu se konal 14. listopadu 1998 v obci Čuřínek 

u Jihlavy pod názvem Highlander 1998 s podtitulem vytrvalostní závod dvojic s prvky 

survivalu. Na startu se objevilo 5 závodních dvojic v kategorii muži -jedna dvojice 

závod vzdala. V kategorii smíšené dvojice startovaly 3 páry - 2 páry závod vzdaly. 

První ročník tohoto závodu obsahoval tyto sportovní disciplíny: orientační běh, 

survivalová stezka (obratnostní dráha s prvky horolezectví), orientační závod 

na horském kole a běh. 

Druhý ročník se konal20. listopadu 1999 v obci Čuřínek u Jihlavy, pod názvem 

Highlander 1999. Závod byl vypsán pro dvoučlenné týmy v kategoriích muži -

startovalo 7 dvojic, smíšené - 4 dvojice, příchozí - 2 dvojice a kategorie junioři - 8 

dvojic. V závodě se objevily tyto disciplíny: orientační běh, horské kolo a lezení. 

Třetí ročník tohoto závodu proběhl 4. listopadu 2000 v obci Milovy v oblasti 

Žd'árských vrchů. Závod se uskutečnil pod názvem Highlander 2000 a byl vypsán 

pro závodní dvojice v kategoriích : muži, smíšené dvojice a kategorii junioři. Celkem 

bylo na startu 14 dvojic, na které čekaly v závodě tyto disciplíny: orientační běh, 

orientační závod na horských kolech a lodě. 

Čtvrtý ročník Highlander 2001 se vrátil do obce Čuřínek u Jihlavy, a konal se 27. 

listopadu 2001. Závod byl prezentován jako vytrvalostní závod dvojic, na které čekaly 

disciplíny: orientační běh, jízda na horských kolech, lezení s obtížností II -V UIAA a 

disciplína na lodi. Závodu se zúčastnilo 17 dvojic v kategoriích: kategorie A (muži), 

kategorie B (smíšené dvojice a veteráni) a kategorie C (ženy, příchozí a junioři). Závod 

nedokončila jedna dvojice. 
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Pátý ročník se konal 19. října 2002 v obci Čuřínek u Jihlavy pod názvem 

Highlander 2002. Závod byl klasifikován jako závod jednotlivců a poprvé byl součástí 

Českého poháru v extrémním závodě jednotlivců. Závod byl od toho roku také 

pod patronací České asociace extrémních sportů. Byly vypsány tyto kategorie: 

A (muži), B ( ženy) a kategorie C (ostatní - junioři, veteráni). Závodu se zúčastnilo 

celkem 36 závodníků. Čtyři závodníci závod vzdali. Závodilo se v těchto disciplínách: 

orientační běh, jízda na horském kole, lezení + slanění a jízda na kajaku. 

Šestý ročník závodu Highlander 2003 se konal 18. října 2003 v autokempu 

Velkopařezitý nedaleko Řásné u Telče. Závod byl prezentován jako přebor Moravy. 

Jednalo se o závod jednotlivců v kategoriích: A (muži), B (ženy) a kategorie C (ostatní 

- junioři, veteráni). Na startu se objevilo celkem 62 závodníků. Na závodníky byly 

připraveny tyto disciplíny: orientační běh, lezení+ slanění, horské kolo, kajak a běh. 

Sedmý ročník závodu Highlander 2004 se konal 16. října 2004 v obci Řásná. 

Závod byl opět připraven jako závod jednotlivců. Na závodníky čekaly tyto disciplíny: 

orientační běh, horské kolo, lezení + slanění a kanoe. Závodu se zúčastnilo celkem 

18 žen a 57 mužů. Závod nedokončilo 19 mužů. 

Zatím poslední osmý ročník Highlander 2005 se konal 15. října 2005 v obci 

Vanov u Telče. Jednalo se opět o závod jednotlivců. Byly vypsány tyto kategorie: 

A (muži, veteráni), B (ženy) a C Gunioři a juniorky). Na startu stálo 50 mužů - jeden 

nedokončil a 23 žen - jedna nedokončila. Na závodníky čekaly tyto disciplíny: 

orientační běh, horské kolo, lezení + slanění a kánoe. 

Všechny závody byly pořádány oddílem orientačního běhu OK Jihlava společně s 

hlavním pořadatelem Alešem Prášilem a od roku 2002 také společně s ČAES. Náklady 

na jednotlivé závody se pohybují řádově okolo 30000,- až 40000,- Kč. 

Devátý ročník tohoto závodu proběhne 14. října 2006. 

HighLander.cz [online]. [cit. 2006-2-1]. Dostupné z: <http://www.highlander.cz/>. 
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VII. 

Název závodu: Jasoň a Drsoň 

Klasifikace závodu neformální setkání cyklistů na počest Járy 
Cimrmana 

Charakter závodu závod dvojic 
Registrační poplatek člen CAES -

ostatní 250,- Kč (dvojice) 
Poslední uskutečněný ročník 6. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa Hynek Urban, Vysoká u Mělníka 81 

telefon +420 602 114 407 
www stránky www.sks-hart. cz 

Možnost registrace www.sks-hart. cz 

smíšené dvojice, muži, žen 

n· · r lSCtplmy: 
orientační běh 

MTBO 
orientační závod na vodě 
plavání 
lanové lávky 
terénní běh 
lezení + slanění 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano (zdravotník v místě závodu) 
Možnost ubytování ano 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypů.iěení speciálního vybavení ne 
Doprovodný proeram ano* 
* společný táborový oheň 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit ano* 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ne 
* "Drsoň" -limit 7 hodi1J 
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Historie: 

První ročník závodu Jasoň a Drsoň se konal v roce 2000. Hlavní organizátoři 

Hynek Urban a David Hart se před prvním ročníkem pravidelně účastnili různých 

závodů typu survival . Nejvíce je oslovil "Závod Zkušených". Závod Jasoň a Drsoň je 

závod dvojic, kde nejsou dvojice dále rozděleny na dvojice mužské, ženské a smíšené. 

Jak již název napovídá, závodníci si mohou vybrat ze dvou kategorií. Kategorie jsou 

rozděleny podle obtížnosti a náročnosti na kategorii Jasoň (lehčí forma závodu, která je 

určena pro rekreační cyklisty a rodiče s dětmi) a na těžší formu - závod Drsoň. 

Organizátoři tohoto závodu organizují v den závodu také závod pro nejmenší. 

Tento závod nese jméno Šmudla. Organizátoři do závodu zařazují tyto disciplíny: 

MTBO, orientační běh, lanové lávky, terénní běh, lodní OB a plavání. První ročník 

závodu byl pořádán pro kamarády a známé a závodu se zúčastnilo okolo 60 závodníků. 

Závod se konal v autokempu Želíze. 

Druhý ročník závodu se konal 26. května 2001. Na startu závodu bylo v kategorii 

Jasoň 41 dvojic a v kategorii Drsoň 36 dvojic. Závod se konal v Mšeně u Mělníka. 

Třetí ročník se uskutečnil 18. května 2002. V kategorii Jasoň startovalo 63 dvojic 

a v kategorii Drsoň 47 dvojic. Závod proběhl opět v Mšeně u Mělníka. 

17. května 2003 se konal čtvrtý ročník závodu. V kategorii Jasoň bylo na startu 

48 dvojic a v kategorii Drsoň 46 dvojic. Místo závodu bylo stejné jako v roce 2003. 

Pátý ročník se konal 15. května 2004 opět v Mšeně u Mělníka. Závodu se 

zúčastnilo celkem 99 dvojic. V kategorii Jasoň to bylo 40 dvojic a v kategorii Drsoň 59 

dvojic. 

Šestý ročník závodu proběhl 14. května 2005. Centrem závodu byl kemp 

Nedamov u obce Dubé. Závodu se zúčastnilo 70 dvojic v kategorii Drsoň a 54 dvojic 

v kategorii Jasoň. 

Závod není pod patronací ČAES a organizátoři ani o spolupráci s ČAES 

neuvažují. Náklady na závod se pohybují v rozmezí 15000- 20000,- Kč. V roce 2004 

přistoupili organizátoři k redukci pomocí automatického přihlašovacího systému, který 

se otevírá vždy 25.2. v 00:00:01 hodin (na den výročí Vítězství pracujícího lidu). 
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/ 

Letošní sedmý ročník proběhne 13. května 2006 v kempu Jachta u obce Holany 

(35 kilometrů severně od Mělníka). 

Jasoň- Drsoň [online]. c2006 [cit. 2006-3-1]. Dostupné z: 

<http://www.sks-hart.cz/jd/index.php>. 
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vm. 

Název závodu: Jesenický Tvrd'ák 

Klasifikace závodu Mistrovství CR jednotlivců 
Charakter závodu závodjednotlivců 

Registrační poplatek člen CAES 250,-Kč 

ostatní 500,- Kč 
Poslední uskutečněný ročník 9. ročník (2005) 
Pořadatel 

Možnost re2istrace 

Kate2orie: 
závody jednotlivců 

D' · r ISCII!JID_)': 

N ázvy disciplín 
běh do vrchu 
canyoning 
silniční kolo 

1 plavání 
letní biatlon 
kajak 
jezerní kayaking 
orientační běh 

lezení,bouldering 
horský OB 
MTB 

Zázemí účastníků: 
Depo 

název, adresa CAES, P.O. BOX 10, 747 06 
telefon +420 776 352 268 
www stránky www. extrememan. cz 

www.extrememan. cz 

muži "A"- do 40 let, muži veteráni- nad 40 let 
ženy, ženy veteránky 
junioři - muži a ženy 

Rozsah 
5km 
M-1 km 
M-30km 
M-1.500m,Z-800m 

4km 
M -15 km, Z -8 km 
M -7 km, Z- 4 km 

M- 5 km, Z- 3 km 
M -14 km 

ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano 
Možnost ubytování ano (vlastní stan) 

Opava 

Možnost stravování částečně (na trati}, závěrečná večeře 
Možnost parkování ano 
Možnost vypů_jčení speciálního vybavení ano* 
Doprovodný pro2ram ano** 

kajaky a malorážky * 
** videoprojekce z předchozích ročníků a obdobných závodů 
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Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účast!}_ -
Podmínka absolvováni všech disciplin ano 

Historie 

První ročník tohoto náročného individuálního závodu se konal 31. května 1997. 

Závod se konal stejně jako navazující ročníky v Jeseníkách. V závodě byly vypsány 

kategorie muži, ženy. Závodu se zúčastnilo osm závodníků, z nichž závod dokončilo 

sedm. 

Druhý ročník proběhl v 30. května 1998 v Koutech nad Desnou. Závodu se 

zúčastnilo 19 závodníků v těchto kategoriích muži (17) a ženy (2). 

Třetí ročník závodu proběhl 26. června 1999. Závodu se zúčastnilo 33 mužů a 

šest žen. 

Čtvrtý ročník proběhl 24. června 2000. Na startu stálo 42 závodníků 

v kategoriích muži (36) a ženy (6). 

Pátý ročník se uskutečnil16. června 2001. Závodu se zúčastnilo 40 mužů a sedm 

žen. Závod osm závodníků vzdalo. 

Šestý ročník Jesenického Tvrd'áka se uskutečnil 8. června 2002. Závodu se 

zúčastnilo 41 závodníků (36 mužů a 5 žen). Tři závodníci závod vzdali. 

Sedmý ročník se konal 9. června 2003. Závodu se zúčastnilo celkem 40 

závodníků v těchto kategoriích: muži 30, muži veteráni 3, ženy 6 a 1 závodník 

v kategorii junioři. V tomto ročníku závod nedokončili 4 závodníci. V tomto ročníku 

došlo k posunu závodu ve směru k outdooru a multitlonu, v závodě bylo zařazeno deset 

disciplín. 

26. června 2004 se konal osmý ročník. Závodu se zúčastnilo 22 mužů, 6 žen, 

3 junioři a 3 muži v kategorii veteráni. V tomto ročníku 13 závodníků závod 

nedokončilo nebo bylo diskvalifikováno. 
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Devátý ročník Jesenického Tvrďáka se konal 18. června 2005 vNové Vsi 

u Rýmařova - Jeseníky. Závod byl klasifikován jako Mistrovství ČR v extremním 

závodě jednotlivců. Závodu se zúčastnilo 38 závodníků v kategoriích: muži 27 

závodníků, ženy 6 a 5 mužů v kategorii veteráni. Deset závodníků závod nedokončilo 

nebo bylo diskvalifikováno. 

Od roku 1997 do 2004 byl start závodu v Jeseníkách na druhé straně hřebene 

u přehrady Dlouhé stráně. Od roku 2005 je celý závod situován na stranu Pradědu 

s jedním hlavním centrem v Nové Vsi. V závodech Jesenického Tvrďáka se objevily 

tyto disciplíny: MTB, sjezd na divoké vodě _ ... _kajak, horský orientační běh, orientační 

běh, kros, jezerní kayaking, plavání, stsahrl- lezení, střelba, běh, běh do kopce, letní 

biatlon, bouldrování, survivaloviny. Pro úplné hodnocení v závodě je nutné absolvovat 

všechny disciplíny, včetně všech kontrol při orientačním běhu a horském OB. Závod je 

pod patronací ČAES a je součástí Českého poháru v extrémním závodě jednotlivců. 

Celý závod připravujeme tým čtyř lidí. Samotný závod pořádá cca 20 lidí, k dispozici 

je jeden nákladní automobil a pět osobních aut. 

Letošní desátý ročník proběhne 17.června 2006 v Jeseníkách jako Mistrovství 

České republiky v extremním závodě jednotlivců. Na rok 2008 se připravuje Evropský 

pohár. 

WWW stránka nejtěžšího sportovního závodu jednotlivců v ČR - Jesenický tvrďák 

[online]. c1996 [cit. 2006-3-5]. Dostupné z: <http://www.jesenickytvrdak.cz/>. 
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IX. 

Název závodu: Muchovman 

Klasiflkace závodu Otevřený závod štafet a jednotlivců 
Charakter závodu štafetový závod tříčlenných družstev 

a jednotlivců 
Registrační poplatek člen ČAES -

ostatní 600,- Kč (tým), 300,- Kč fjednotlivci) 
Poslední uskutečněJ:!ý ročník 2. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa TJ SEBA Tanvald- Jan Kuna, 

Pod Špičákem 580, 468 41 Tanvald 
telefon +420 483387800 

+420 608177940 
www stránky www.muchovman.net 

Možnost registrace www. muchovman. net 

Rozsah 

kolo 15km 
běh 6km 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ne 
Zdravotní zajištění ano (lékař v místě závodul 
Možnost ubyJování ne 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ne 
Doprovodný program ano* 
* Vldeoprojekce, hudba 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ano 
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Historie: 

Závod Muchovman vznikl jako nápad několika sportovních nadšenců z Velkých 

Hamrů, Tanvaldu a okolí v roce 2003, kdy byl pořádán nultý ročník. Závod je složen 

ze 3 disciplín (v pořadí závodu: lezení, kolo a běh). Závod je organizován jako štafetový 

závod tříčlenných družstev. Závodu se mohou účastnit i jednotlivci, kteří absolvují 

stejnou část závodu jako jednotlivý členové štafet. Závod se koná v Zbytkách, Tanvald 

- Jizerské hory. Nultý ročník proběhli?. května 2003. Závodu se účastnilo 35 štafet 

v kategorii muži a 1 štafeta složená z žen. Kategorie jednotlivci nebyla v tomto ročníku 
otevřena. 

První ročník závodu Muchovman proběhl 15. května 2004. Centrem závodu byl 

areál Hospody ve Vrších ve Zbytkách. Závodu se účastnilo 74 týmů (69 mužských 

štafet a 9 ženských štafet) a l l jednotlivců. 

Druhý ročník závodu se konal 14. května 2005. Centrem závodu byla opět 

Hospoda Ve Vrších. Na startu závodu stálo 78 týmů (70 týmů - muži a 8 týmů - ženy) a 

16 jednotlivců, z nichž byly 4 ženy. ~ 

Centrem nultého ročníku byl penzion Berany. Ostatní ročníky ( v~tně letošního 

závodu) proběhly z organizačních důvodů v areálu Hospody ve Vrších. Disciplíny 

závodu se od prvního ročníku nezměnily a probíhají i ve stejném pořadí. Pouze 

při nultém ročníku bylo pořadí disciplín běh, kolo a lezení. Závod není pod patronací 

ČAES. Náklady na závod se pohybují řádově okolo 10000,- Kč za ročník. 

Letošní třetí ročník závodu se uskuteční 20. května 2006 v areálu Hospody 
ve Vrších. 

Muchovman - závod pro všechny [online]. c2006 [cit. 2006-3-11]. Dostupné z: 

<http://www.muchovman.net/TOCFrame.htm>. 
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X. 

Název závodu: Nadoraz 

Klasifikace závodu OtevřenéM CR v survivalu dvojic 
Akademický pohár v survivalu dvojic 

Charakter závodu závod dvojic 
Registrační poplatek člen CAES 700,- Kč (dvojice) 

ostatní 1.400,- Kč (dvojice) 
Poslední uskutečněný ročník 2. ročník (2005) 

Pořadatel název, adresa Klub sportu v přírodě SK UP Olomouc 
U sportovní haly 2, 770 00 Olomouc 

telefon +420 603 170 104 
www stránky www.nadoraz. com 

Možnost re2istrace www.nadoraz. com 

open - muži ,ženy,smíšené 
akademici - muži ,ženy,smíšené 

D" · lí lSClpl ny: 
orientační běh 

noční orientační běh 

jízda na horských kolech 
skalní lezení 
kajak 

I plavání 
lanové překážky 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano (lékař v místě závodu) 
Možnost ubytování ano 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ano* 
Doprovodný program ano** 
* 
** 

kajak, kanoe- v ceně startovného, S/Chip (50,-Kč}, sedací úvazek+ HMS karabma (50,-Kč} 
outdoorové soutěže o ceny 
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Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ne 

Historie: 

Závod pořádá sportovní Klub sportů v přírodě, který je zastřešen pod Sportovním 

klubem Univerzity Palackého Olomouc. Závod Nadoraz vznikl v roce 2004 z vlastní 

zkušenosti organizátora na závodě Adventure race. Nadoraz survival je třídenní, 

tříetapový závod dvojic. Závod je organizován formou scorelauf, kdy si závodníci po 

určitý časový limit vybírají v terénu rozmístěné kontroly tak, aby nasbírali co největší 

počet bodů. Během závodu jsou všechny kontroly nepovinné. Centrum závodu Je 

Radíkov u Olomouce, areál Pod věží a jeho okolí, kde probíhají jednotlivé etapy. 

První ročník závodu proběhl4.- 6. června 2004. Závodu se zúčastnilo 23 dvojic. 

Závod byl vypsán jako otevřené mistrovství České republiky dvojic a otevřené 

akademické mistrovství ČR v kategoriích muži, ženy a kategorie mix. 

Druhý ročník proběhl 27.-29. května 2005. Závod se jmenoval "iRiver Nadoraz 

survival2005". Závodu se zúčastnilo 36 dvojic. Závod byl otevřeným mistrovstvím ČR 

dvojic v kategoriích muži, ženy a smíšené dvojice. 

Závod je od začátku svého vzniku pod patronací ČAES. Organizátoři se snaží 

do závodu zařadit co nejvíce disciplín a závod udělat co nejpestřejší. V jednotlivých 

ročnících se objevily tyto sportovní disciplíny a různé úkoly: kolo, voda (kanoe i 

kajak), eskymácké obraty, plavání, orientační běh (denní i noční), střelba z luku, skalní 

lezení, bouldrování, lanové překážky, prusíkování, přelanění, jumarování, lanovka. 

Náklady na jednotlivé ročníky se pohybují řádově v desítkách tisíců korun. V roce 

2005 byly náklady okolo 125.000,- Kč. 

Snahou organizátorů bylo uspořádat podobný závod, který by proběhl v zimním 

období. Tento závod měl proběhnout pod názvem Zimní Nadoraz. Závod se měl konat 

v Rychlebských horách v období 18. - 19. února 2006. Z důvodu, že ve stejný termín 

probíhal survival v Polsku, se na závod přihlásilo málo závodníků a proto byl první 
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ročník tohoto zimního závodu zrušen. Organizátoři plánují tento závod na konec roku 

2006. 

Třetí ročník Nadoraz Survivalu se bude konat 26. - 28. května 2006 v Radíkově 

u Olomouce. 

Nadoraz [online]. c2005 [cit. 2006-2-1]. Dostupné z: 

<http://www .letni.nadoraz.com/montaz/img_leto _ 5x2.png>. 
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XI. 

Název závodu: Netradiční kvadriatlon 

Klasifikace závodu -
Charakter závodu závod dvojic 
Registrační poplatek člen CAES -

ostatní 450,- Kč (dvojice) 
Poslední uskutečněný ročník 3. ročník JJ005) 
Pořadatel název, adresa David Michalička, Daniel Cech 

telefon +420 776 572 802 
+420 604 253 853 

www stránky www.kvadriatlon. wz. cz 
Možnost registrace david.michalicka@centrum. cz 

daniel. cech@centrum. cz 

muži, ženy a smíšené dvo 'ice 

D' · r ISCIPIIDy: 
Disciplíny Rozsah 
orientační běh 6km 
běh 5km 
MTB 20km 
kánoe 16km 

Zázemí účastníků: 

Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano 
Možnost ubytování ne 
Možnost stravování ano 
Možnostl!_arkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ano* 
Doprovodný program ano** 

půjčem lodí a pádel v ceně startovného * 
** rystava fotografií z předchozích ročníků, videoprojekce 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit 
Podmínka ukončení celého týmu _(v případě týmové účasti) 
Podmínka absolvováni všech disc!Plín 
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Historie: 

Závod vznikl v roce 2003. Organizátory závodu jsou David Michalička a Daniel 

Čech, kterým při organizaci pomáhají přátelé. 

Start závodu je v Týnci nad Sázavou a cíl je v Pikovicích. Závodníci začínají 

jízdou na kanoi. V této etapě mají vsunutou běžeckou etapu. Po absolvování běhu 

pokračují v jízdě na kanoi. Po ukončení jízdy na kanoi na závodníky čeká jízda 

na horském kole. V této časti závodu mají vsunutou etapu- orientační běh. Po nasbírání 

všech kontrol v orientačním běhu pokračují dvojice na kole do cíle. 

První roční tohoto čtyřboje se konal v roce 2003. Závodu se zúčastnilo 26 

mužských dvojic. 

Druhý ročník se konal v roce 2004. Závodu se zúčastnilo 29 dvojic v těchto 

kategoriích: muži - 23 dvojic, ženy- 1 dvojice a 5 dvojic smíšených. 

Třetí ročník proběhl v roce 2005. Na startu závodu stálo 34 dvojic v kategoriích: 

muži- 20 dvojic, ženy- 1 dvojice a smíšené dvojice- 13. 

Závod není pod patronací České asociace extrémních sportů. Náklady na závod 

se pohybují do 10.000,- Kč. Organizátoři mají ambice přivést závod pod patronaci 

ČAES. 

Letošní čtvrtý ročník se bude konat 7. května 2006 u mostu v Pikovicích 

Kvadriatlon dvojic [online]. [cit. 2006-3-1]. Dostupné z: 

<http:/ /www.kvadriatlon. wz.czlkvadrac 1.htm>. 
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XII. 

Název závodu: Posázavská Trilogie 

Klasifikace závodu Ceský pohár dvojic 
Charakter závodu závod jednotlivců a dvojic 
Registrační poplatek členCAES 290,-Kč 

ostatní 580,-Kč 

Poslední uskutečněný ročník 12. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa Vodácké a turistické centrum Bisport 

~ng. F. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou 
telefon +420 317 701 460 
www stránky www. bisport. cz 

Možnost registrace www. bisport. cz 

závody jednotlivců - muži, ženy 
závody dvojic - muži, žen , smíšené a dos ěl ' +dítě do 15-ti let 

D .. r lSCIJ!llBY: 

DiscipJiny Rozsah 
běh 15 km 
kolo 25 km 
voda 16km, WWII 

' . .. ' ' ' v 

Závodmcz v kategorzz dospěly + dítě do 1 5-tzlet absolvu;í poloVIčm de/ku behu- 7,5 km 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní za.iištění ano (zdravotník v místě závodu) 
Možnost ubytování ne 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního vybavení ano* 
Doprovodný program ne 
* možnost pů;čení lodí a pádel 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) ano 
Podmínka absolvování všech disciplín ano 

83 



Historie: 

Závod Posázavská trilogie vznikl v roce 1994, od kdy se pravidelně koná v jarních 

měsících. Start závodu je v Týnci nad Sázavou. Závod se skládá ze tří disciplín. Které 

následují v tomto pořadí: běh, sjezd na divoké vodě a kolo. Závod organizuje vodácké a 

turistické centrum Bisport. 

První ročník se konal na jaře v roce 1994. Stejně tak tomu bylo u dalších 

ročníků, které se konaly pravidelně bez přestávky na jaře každého dalšího roku. 

Osmý ročník Posázavské trilogie se uskutečnil v měsíci květnu 2001. Závod byl 

vypsán pro kategorie jednotlivci a kategorie dvojic. V jednotlivcích soutěžilo 12 mužů a 

6 žen. V kategorii dvojic soutěžilo 15 mužských párů a 5 párů smíšených. 

Devátý ročník proběhl 18. května 2002. Od tohoto roku je závod pod patronací 

České asociace extrémních sportů. Závodu se zúčastnilo 36 jednotlivců (27 mužů a 

9 žen) a v kategorii dvojic závodilo 19 mužských párů a 8 párů smíšených. 

Jubilejní desátý ročník proběhl 26. dubna 2003. Závodu se zúčastnilo 36 

jednotlivců (32 mužů a 4 ženy) a 25 párů (12 mužských a 13 smíšených dvojic). 

Jedenáctý ročník Posázavské trilogie se konal 24. dubna 2004. Na startu stálo 

11 1 závodníků. Byly vypsány kategorie pro jednotlivce a pro dvojice. V jednotlivcích 

soutěžilo 33 mužů a 2 ženy. V kategorii dvojice bylo 21 mužských dvojic, 10 dvojic 

smíšených a 7 dvojic v kategorii dospělý + dítě do 15-ti let. 

Dvanáctý ročník proběhl 23. dubna 2005. Závodu se zúčastnilo 84 závodníků 

v těchto kategoriích: jednotlivci muži- 26, jednotlivci ženy- 10, dvojice muži - 16 párů 

a ve smíšených dvojicích startovalo 8 párů. 

Závod je od roku 2002 pod patronací ČAES. Náklady na jednotlivé ročníky se 

pohybují v rozmezí mezi 35.000,- Kč a 50.000,- Kč. 

Letošní třináctý ročník se uskuteční 22. dubna 2006 Týnci nad Sázavou. 

Půjčovna lodí Bisport [online]. [cit. 2005-12-5] . Dostupné z: 

<http://www.bisport.cz/czlindex.htm>. 
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XIII. 

Název závodu: Posázavský drsoň 

Klasifikace závodu Otevřený závod jednotlivců a dvojic 
Charakter závodu závod jednotlivců a dvojic 
Registrační poplatek člen CAES -

ostatní 150,- Kč osoba 
Poslední uskutečněný ročník 3. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa R&R Ledeč nad Sázavou- Karel Znojemský 

Hradní 701, 584 Ol Ledeč nad Sázavou 
telefon +420 737 912 759 
www stránky www.sweb.cz/PDrson 

Možnost re2istrace www.sweb. cz/P Drson 

orie: 
závod jednotlivců - muz1, zeny 
závod dvojic - muži, žen a smíšené dvo · ice 

D. · r lSClpliDy: 
Disciplíny Rozsah 
běh 20km 
kolo (MTB/silniční) 74 km /47 km 
kanoe nebo kajak 16 km , obtížnost WW II 

Zázemí účastníků: 
Depo 
Možnost úschovy vybavení 
Zdravotní zajištění 
Možnost ubytování 
Možnost stravování 
Možnost parkování 
Možnost vyp_ůjčení speciálního vybavení 
Doprovodný pro2ram 
* 
** 

závodníci startují na vlastní nebezpečí 
lodě, vesty, pádla 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit 

ano 
ano 
ne* 
ne 
ano 
ano 
ano** 
ne 

Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) 
Podmínka absolvování všech disciplín 
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Historie: 

Závod Posázavský Drsoň vznikl původně jako sázka dvou mužů o sud piva, 

k nim se přidalo pár nadšenců. 

První ročník se uskutečnil 14. června v roce 2003. Závod je prezentován jako 

triatlonový závod jednotlivců a dvojic údolím řeky Sázavy. Závod je složen z těchto 

disciplín: běh, kolo a kanoe. Závodníci si mohou zvolit náročnost tras tím, že si 

vyberou etapu - kolo, kterou můžou absolvovat buď na horském kole - varianta 

Extreme (delší úsek 74 km)nebo na kole silničním - varianta Klasik 47 km). Prvního 

ročníku se zúčastnilo sedm závodníků- muži. 

Druhý ročník tohoto závodu proběhl 8. května 2004. Start závodu byl v Ledči 

nad Sázavou. Cíl závodu byl v Píkovicích. Závodilo se v těchto kategoriích: jednotlivci 

muži a ženy, kategorie dvojice. Celkem bylo na startu 30 závodníků. Jedna žena, 

15 mužů (14 mužů absolvovalo variantu Extreme a jeden závodník variantu Klasik) a 7 

dvojic ( 4 dvojice - Extreme a 3 dvojice -Klasik). 

Třetí ročník se konal 7. května 2005. Trasa závodu byla vedena jako předešlé 

ročníky krásným údolím řeky Sázavy. Závodu se zúčastnilo - 41 závodníků. V kategorii 

Extreme 1 O mužů a 5 mužských dvojic. V kategorii Klasik 1 žena, 4 muži, 1 dvojice 

ženská, 2 smíšené dvojic a 5 mužských dvojic. 

Závod je organizován pod hlavičkou organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR 

středisko Ledeč nad Sázavou. R&R je oddíl starších skautů a skautek. 

Posázavský drsoň je otevřený závod jednotlivců a dvojic. Závod zatím není 

pod patronací ČAES. Náklady na jednotlivé ročníky se pohybují řádově kolem 

10.000,- Kč (od 2.500,- Kč -1. ročník do 20.000,- Kč,- 3. ročník). 

Čtvrtý ročník Posázavského Drsoně proběhne 20. května 2006 v Ledči 

nad Sázavou. 

Triatlon Posázavský drsoň [online]. [cit. 2006-1-2]. Dostupné z: 

<http://www.sweb.cz/Pdrson/>. 
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XIV. 

Název závodu: Pražský parkový survival 

Klasifikace závodu Ceský pohár, Akademické mistrovství 
České republiky jednotlivců 

Charakter závodu závod jednotlivců 
Registrační poplatek člen CAES 250,- Kč 

ostatní 500,- Kč 
Poslední uskutečněn< ročník 2. ročník (2004) 
Pořadatel název, adresa CTVS VSE Praha + VST J Ekonom Praha 

telefon +420 777 676 047 
www stránky www. outdoor. vse. cz 

Možnost registrace vanekt@vse. cz 

Kategorie: 
I jednotlivci I muži, ženy 

D' . li ISClpl ny: 
MTB 
MTBO 
orientační běh 

kros 
kajak 
kolečkové brusle 
lezení 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní zajištění ano 
Možnost ubytování ne 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypůjčení speciálního _yybavení ano* 
Doprovodný pro2ram ne 
* kajak, pádlo, vesta, špricdeka, sedák, žumary, osmy, karabiny 

Kritéria hodnocení: 
Casový limit ne 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) -
Podmínka absolvování všech disciplín ano 
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Historie 

První ročník tohoto "městského" závodu se uskutečnil 15. listopadu 2003. 

Centrem závodu bylo rekreační zařízení ÚMČ Prahy 15. Závod se konal v okolí 

Hostivařské přehrady. Závod se jmenoval Pražský parkový survival a byl 

charakterizován jako mistrovství České republiky v přírodním víceboji jednotlivců. 

Závod pořádaly Centrum tělesné výchovy a sportu vysoké školy ekonomické Praha 

(CTVS VŠE Praha), vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha (VŠTJ 

Ekonom Praha) a katedra tělesné výchovy Akademie múzických umění Praha (KTV 

AMU). Závodu se zúčastnilo 19 mužů a ll žen. V závodě byly zařazeny tyto disciplíny: 

orientační běh, MTB, kajak (ZW), kolečkové brusle, lezení, bouldrování. 

Druhý ročník se konal27. listopadu 2004. Pořadatelem závodu byly CTVS VŠE 

Praha a VŠTJ Ekonom Praha. Závod byl součástí Českého poháru v přírodním víceboji 

jednotlivců. Závod se konal opět v areálu Hostivařské přehrady v Praze. Organizátoři 

připravili na závodníky tyto disciplíny: orientační běh, MTB, kajak (ZW), kolečkové 

brusle, koloběžky, lezení a bouldrování. Závodu se zúčastnilo 22 mužů a 13 žen. 

V roce 2005 se závod nekonal, protože hlavní organizátor Tomáš Vaněk se 

účastnil MS v Adventure World Championship na Novém Zélandě. 

Závod je pod patronací ČAES. 

Letošní třetí ročník proběhne na podzim v listopadu 2006 opět v Praze. 

Outdoor Sports VŠTJ Ekonom [online]. [cit. 2006-2-2]. Dostupné z: 

<http://outdoor.vse.cz/>. 
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XV. 

Název závodu: Tvrďák 

Klasifikace závodu Přebor Cech 
Český pohár jednotlivců 

Charakter závodu jednoetapový závod jednotlivců 
Registrační poplatek člen CAES 100,- Kč 

ostatní 200,- Kč 
Poslední uskutečněný ročník 9. ročník (2005) 
Pořadatel název, adresa TJ Lokomotiva Beroun 

Tyršova 85, 26680 Beroun 2 
Občanské sdružení- Hýskov 
Libinská 33, 26706 Hýskov 

telefon +420 737 383 512-M fflaváč 
+420 604 245 568- P. Resch 

www stránky www. tvrdak. wz. cz 
Možnost re~istrace xciko@centrum. cz 

Kategorie: 
I jednotlivci I n;uži 

zeny 

D" · r lSClpliDy: 

Disciplíny Rozsah 
orientační běh muži - 6 km, ženy - 5 km 
střelba 

1 
průzkum historického podzemí 
MTBO muži- 50 km, ženy- 40 km 
plavání 300m 

Zázemí účastníků: 
Depo ano 
Možnost úschovy vybavení ano 
Zdravotní za.iištění ano (základní ošetření, první pomoc) 
Možnost ubytování ne 
Možnost stravování ano 
Možnost parkování ano 
Možnost vypů.ičení speciálního vybavení ne 
Doprovodný program ne 
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Kritéria hodnocení: 
Časový limit limit závodu - 6 hodin 
Podmínka ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) -
Podmínka absolvování všech disciplín ne 

Historie: 

Závod Berounský Tvrďák je pořádán od roku 1997. Vznikl jako výzva k měření 

sil mezi členy horolezeckého oddílu v Berouně. Centrem závodu byla vždy Obec 

Hýskov (okres Beroun- cca 35 km západně od Prahy) u jezu na řece Berounka. Závod 

organizuje Horolezecký oddíl TJ Lokomotiva Beroun. 

První ročník proběhl v roce 1997. Bez přestávky navazovaly i další ročníky, 

které probíhali pravidelně vždy první červnovou sobotu. V prvních šesti ročnících se 

na startu objevilo vždy do 20 závodníků. 

Sedmý ročník Tvrďáka se konal 7. června 2003. Centrem závodu byla tradičně 

obec Hýskov. Od tohoto ročníku je spolupořadatelem občanské sdružení Hýskov - Tady 

jsme doma. Závodu se zúčastnilo 17 mužů a 2 ženy. 

Osmý ročník proběhl 19. června 2004. Na startu stálo 17 mužů a 5 žen. 

Na závodníky čekaly tyto disciplíny: plavání, MTBO, lezení a běh. 

Devátý ročník byl pořádán jako přebor Čech a byl zařazen do Českého poháru 

jednotlivců. Dalším organizátorem byla ČAES . Závod proběhl 3. září 2005. Závodu se 

zúčastnilo 26 mužů a 7 žen. V závodě byly zařazeny tyto disciplíny: plavání, lezení, 

MTBO, průzkum historického podzemí, střelba a orientační běh. 

Jubilejní desátý ročník proběhne 2. září 2006 opět v obci Hýskov na břehu řeky 

Berounky. 

Survivalový závod Tvrďák [ online]. [cit. 2006-2-6]. Dostupné z: 

<http://www.tvrdak.wz.cz/>. 
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4.3 Další závody 

Mezi závody, které nepatří do sledované oblasti a to z důvodu, že nesplňují 

stanovené podmínky Giž neprobíhají) patří Závod Zkušených, Krušnohorský 

Bouřňákman a závod Outdoorman. Vzhledem k charakteru diplomové práce 

diplomant považuje však za důležité se o nich zmínit, neboť do této skupiny závodů 

rozhodně patřily. Zejména Závod Zkušených, průkopník těchto závodů a závod 

Outdoorman, který byl v dobách svého konání velmi populární svým specifickým 

pojetím (konal se čtyřikrát ročně s různými místy konání jednotlivých ročníků). 

Závod Zkušených 

První survivalový závod se v České republice konal jako nultý ročník Závodu 

Zkušených (přebor jídelního kroužku a oddílu Survival USK Praha), který pořádal Petr 

Ďoubalík a Veronika Justlová. Konal se 5. června 1993 v Poniklé v Krkonoších. 

Zúčastnilo se jej sedm závodníků včetně pořadatele. V závodě byly zařazeny disciplíny: 

plavání, MTB, sjezd MTB, lezení, orientační běh, survivaloviny. 

První ročník Závodu Zkušených proběhl ve dnech 16. a 17. října 1993 a byl 

charakterizován jako Survival -přírodní víceboj a otevřený akademický závod dvojic. 

Proběhl ve Stráži nad Nežárkou a jeho pořadatelem byl oddíl Survival USK Praha, 

Katedra sportů v přírodě FTVS UK a Petr Ďoubalík. Zúčastnilo se jej 33 dvojic. 

Druhý ročník proběhl 2. až 3. července 1994 v Plzni se stejným pořadatelem 

stejně jako v roce 1995, 1996 a 1997. Zúčastnilo se jej 38 závodníků. 

Třetí ročník Závodu Zkušených se konal 24. až 25. června 1995 v Týnci nad 

Sázavou s počtem účastníků 86. 

Čtvrtý ročník proběhl v Táboře 29. až 30. června 1996. Na startu bylo 152 

závodníků. 

Pátý ročník proběhl jako Zimní Závod Zkušených ve Vysoké nad Jizerou 

v Krkonoších ve dnech 21. až 23. března 1997 s počtem účastníků 93. Zařazeny byly 

disciplíny: MTBO, bouldering, lanová záchranka, orientační běh, survivaloviny, běh 

na lyžích a zimní táboření. 
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Šestý ročník závodu se konal 20. až 22. června 1997 v Budislavi (Žd'árské 

Vrchy). Pořadatelem závodu byl Petr Ďoubalík a zúčastnilo se 118 závodníků. 

Sedmý ročník Závodu Zkušených se konal v Pastvinách v Orlických horách 

27. až 28. června 1998. Na startu tohoto zatím posledního ročníku stálo 82 závodníků. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: plavání, podvodní orientační běh, orientační běh, 

MTBO, MTB sjezd, bouldering, lukostřelba, lezení, bouldering, slaňování a 

survivaloviny. 

Jak uvedl pořadatel a otec závodu Petr Ďoubalík: "Závod Zkušenýchje víc než 

závodem pojetím života. Survivalisté nejsou sebevrazi, ale přesně naopak- díky sportům 

a pobytu v přírodě milují život a sami sebe. Z důvodu posílení kamarádství a 

bezpečnosti to byl vždy závod dvojic (MM, ŽŽ, MŽ). Survivalista doufá v nejlepší a 

připravuje se na nejhorší!" 

Outdoorman 

Závod Outdoorman vznikl v roce 1997 z nápadu Marka Ročejdla, který v roce 

1995 vyhrál mezinárodní soutěž Camel Trophy. Dalším motivem organizátorů byl 

nedostatek podobných akcí na území České republiky a chuť uspořádat něco 

zajímavého pro kamarády. Od začátku vzniku byla struktura závodu stejná. V každém 

roce proběhly čtyři závody Garo, léto, podzim a zima), ale každý rok se závod konal na 

jiném území tak, aby to posilovalo poznávací činnost závodníků. Závod probíhal 

s pravidelností od roku 1997 až do roku 2005. To znamená, že organizátoři uskutečnili 

celkem 36 akcí. 

);> První ročník proběhl na území Českomoravské vrchoviny v roce 1997. 

);> Druhý ročník v roce 1998 se konal v Jizerských horách. 

);> Třetí ročník v roce 1999 se konal na Šumavě. 

);> Čtvrtý ročník proběhl v roce 2000 v Orlických horách. 

);> Pátý ročník v roce 2001 se uskutečnil v Krušných horách. 

);> Šestý ročník v roce 2002 byl na přání ČAES pořádán v Jeseníkách. 
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~ Sedmý ročník v roce 2003 se konal: závod zima - Krkonoše, závod jaro - řeka 

Sázava, letní závod - Brdy a podzimní část - Český ráj. 

~ Osmý ročník v roce 2004 proběhl na území Šumavy. 

~ Poslední devátý ročník v roce 2005 se uskutečnil na území Českomoravské 

vrchoviny - jaro, léto, podzim. Zimní závod se konal z důvodu sněhových 

podmínek v Krušných horách. 

Závod měl do roku 2001 pevnou strukturu. V každém ročním období byly do závodu 

zařazeny dva závody: orientační závod + dovednostní disciplína (např. lezení, lanové 

dráhy apod.) Od roku 2002 přidávali organizátoři další disciplíny až do roku 2005, kdy 

byl závod složen ze čtyř samostatných pětibojů: 

~ jaro (voda)- slalom na divoké vodě, sjezd na divoké vodě, orientační závod, 

běh do schodů, přírodní překážková dráha 

~ léto (kolo)- orientační závod na horských kolech, in-line, MTB cross country, 

lukostřelba, MTB trial 

~ podzim (běh) - orientační běh, noční orientační běh, lezení, lezení na stěně, 

střelba 

~ zima (lyže) - lyžařský orientační běh, skiathlon, biatlon, skialpový závod, 

sněžnice 

V roce 2001 začala spolupráce s ČAES a v dalším ročníku v roce 2002 začala 

ČAES tento závod podporovat. 

Jednotlivé závody byly zařazeny do Outdoor Cupu, závod byl vypsán jako 

mistrovství České republiky v přírodním víceboji a v závodě byly vypsány tyto 

kategorie: jednotlivci (muži a ženy), dvojice (muži, ženy a smíšené) a kategorie týmy. 

Závodníci startovali na vlastní nebezpečí a účast na závodech byla 80 - 90 závodníků 

na závod. 

Budoucnost závodu je z ekonomických a organizačních důvodů nejasná a 

v současné době na "mrtvém bodě" . 

93 



Krušnohorský Bouřňákman 

Konal se pravidelně od roku 2000. Jednalo se o štafetový závod tříčlenných 

družstev. Jednotlivé úseky probíhaly v tomto pořadí: běh, paragliding a jízda na 

horském kole. Závod se vždy konal v Mikulově v Krušných horách a pokaždé v měsíci 

září. Závod organizovala TJ Lokomotiva Teplice (Teplice 415 Ol, Dlouhá 39, 

www.bournak.man.wz.cz). Na startu jednotlivých ročníků stálo pokaždé šest týmů. 

V závodě byly vypsány kategorie muži, ženy a kategorie smíšených družstev. Závod 

nebyl pod patronací ČAES. Celkem se uskutečnilo šest ročníků a to v letech: 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 a poslední ročník proběhl v roce 2005. Z organizačních důvodů 

a k malé účasti závodníků se tento závod od roku 2006 nekoná. 

Obdobné závody jako JSOU survivaly pro veřejnost jsou pořádány závody 

i v ozbrojených složkách. 

Na jihu Čech v oblasti Šumavy a Lipenské přehrady se koná závod Šumaman. 

Tento závod je určen pro policejní zásahové jednotky, policejní družstva z celé České 

republiky. Závod pořádá Správa Jihočeského kraje Policie České republiky České 

Budějovice spolu s Sportovním klubem policie České Budějovice a Policejním 

prezídiem PČR. Závod se koná od roku 1998 a do současné doby proběhlo osm 

ročníků. Poslední osmý ročník se konal 14. května 2005. Závodní týmy jsou složeny 

z 5-ti členů a celou trať závodu absolvují společně formou nonstop závodu. První týmy 

se v cíli objevují asi 4 - 5 hodin od startu. Závod se skládá z jízdy na horském kole, 

běhu, jízdě na nafukovacím člunu, střelby a různých speciálních disciplín. Organizátoři 

souběžně se závodem pořádají pátý ročník závodu pro děti školního věku - "Šumaman 

junior triatlon" a soutěže pro předškolní děti o sladké ceny. 

V resortu Ministerstva obrany se pořádá závod pod názvem Winter Survival. 

Závod probíhá již od roku 1995 a tento rok proběhl již dvanáctý ročník, který se 

uskutečnil v Jeseníkách. Závod je charakterizován jako vytrvalostní víceboj simulující 

činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Závod pořádá Generální 

štáb Armády České republiky a Univerzita obrany v Brně. Závod je čtyřdenní tří etapový 

v zimních podmínkách a účastní se ho tříčlenné týmy. Skládá se z několika etap. Závod 

zahrnuje tyto disciplíny: několika kilometrový přesun terénem podle mapy, 
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horolezectví, sjezdové a běžecké lyžování, orientační běh, překonávání vodního toku a 

skalních útvarů, střelba ze vzduchovky a samopalu, manipulace s těžkým břemenem 

ve sněhu, přespání ve volné přírodě. Závod je určen výhradně pro vojenské týmy a 

účastní se ho také vojáci ze zahraničních armád. 
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4.4 Výsledky komparace a diskuse 

Jednotlivé závody byly mezi sebou porovnávány z několika stanovených hledisek a to: 

~ klasifikace závodu a vypsané kategorie 

~ dostupnost informací na internetu (včetně kontaktů na organizátory) 

~ spolupráce s Českou asociací extrémních sportů 

~ množství disciplín a rozsah 

~ zázemí pro účastníky 

~ kritéria hodnocení 

~ historie a specifika jednotlivých závodů 

Klasifikace a kategorie 

Většina sledovaných závodů je klasifikováno jako Mistrovství České republiky 

ve sportovním víceboji nebo extrémním závodě a to dle vypsaných kategorií. Jako 

Otevřené mezinárodní mistrovství České republiky v extrémním závodě je 

klasifikována závod Adrenalin Cup, Adventrure race a závod Bobr Cup. Jako součást 

Evropského poháru je klasifikován pouze závod Adventure race. Některé závody jsou 

bez jasné identifikace a bez ambic na přesnou klasifikaci jako je závod Jasoň a Drsoň, 

který je představován jako "neformální setkání cyklistů na počest Járy Cimrmana". 

Štafetové závody jsou organizovány při: 

+ Adrenalin Cup - čtyřčlenné 

+ Bobr Cup - tříčlenné 

+ Extrem Cup - šestičlenné (pět úseků) 

+ Muchovman - tříčlenné 

U některých štafetových závodů Je otevření kategorie žen pod podmínkou 

minimálního počtu ženských týmů. 
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Jako závody jednotlivců jsou organizovány: 

• Highlader 

• Jesenický tvrďák 

• Muchovman 

• Posázavská trilogie 

• Posázavský drsoň 

• Pražský parková survival 

• Tvrďák 

Všechny závody jednotlivců vypisují kategorii muži a kategorii ženy. Některé 

závody vypisují i kategorii akademici a kategorii veteráni. 

Jako závody dvojic jsou organizovány: 

+ Jasoň a Drsoň 

+ Nadoraz 

+ Netradiční kvadriatlon 

+ Posázavský Drsoň 

+ Posázavská trilogie 

+ DKNV Survival 

Jako závody týmů jsou organizovány: 

+ Adventure race 

+ a všechny štafetové závody 

Dostupnost informací na internetu (včetně kontaktů na organizátory) 

V současné době jsou informace téměř ke všem vybraným závodům k dispozici 

v elektronické podobě na internetu (viz tabulky k jednotlivým závodům). U těchto 

informací nechybí ani kontakt na organizátory nebo alespoň jejich E-mailová adresa. 

U některých závodů jsou k dispozici nejen základní informace jako je termín konání, 

propozice, kontakty a rozpis disciplín ale i například výsledky předchozích ročníků, 
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historie závodů a fotografie či videozáznamy z konaných ročníků. Velmi zajímavé a 

informacemi nabyté webové stránky mají závody: Adrenalin Cup, Adventure race, Bobr 

Cup, Extrem Cup a Nadoraz. Naopak informačně chudé jsou webové stránky závodů: 

Po sázavská trilogie. A bez webových stránek je závod Pražský parkový survival. 

Spolupráce s Českou asociací extrémních sportů 

Většina sledovaných závodů je pod patronací České asociace extrémních sportů 

(ČAES) a nebo o to usiluje. Jen některé závody nejsou pod patronací a ani o ni 

v budoucnu neuvažují jako například závod Jasoň a Drsoň. 

Pod patronací ČAES nejsou: 

~ Jasoň a Drsoň 

~ Muchovman 

~ Netradiční kvadriatlon 

~ Posázavský drsoň 

Množství disciplín a rozsah 

Náročnost jednotlivých závodů není možné objektivně vyhodnotit. Záleží zde 

nejen na množství a rozsahu disciplín, ale také na terénu, ve kterém závody probíhají, 

na organizačním zabezpečení a na dalších faktorech. 

Z hlediska množství disciplín je závodem s nejvyšším počtem disciplín 

Adventrure race a Jesenický tvrďák, u nichž počet disciplín překračuje cifru deset, 

zatímco nejméně disciplín má zařazen závod Bobr Cup a dále například Muchovman, 

nejobvyklejší počet disciplín se pohybuje v rozmezí pěti až sedmi disciplín. 

Nejčastěji zařazovanými disciplínami v České republice jsou: orientační běh, 

MTB, běh, vodní disciplíny. 
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Zázemí pro účastníky 

Zázemím pro účastníky se pro účely diplomové práce rozumí především: 

+ zda je k dispozici depo (D) 

+ možnost úschovy vybavení (UV) 

+ zdravotní zajištění (ZZ) 

+ možnost ubytování (U) a stravování (S) 

+ možnost parkování (P) 

+ možnost vypůjčení speciálního vybavení (VV) 

+ zda je organizován doprovodný program pro veřejnost a závodníky (DP) 

D uv z z u s p vv 

ADRENALIN CUP X X X X X X -

ADVENTURE RACE X X X X X X X 

BOBRCUP - - X X X X -

DKNV SURVIV AL X X X X X X X 

EXTREMCUP X X X X X X -

HIGHLANDER X X X X X X X 

JASOŇ A DRSOŇ X X X X X X -

JESENICKÝ TVRĎÁK X X X X X X X 

MUCHOVMAN X - X - X X -

NADORAZ X X X X X X X 

NETRADICNÍ 
X X X X X X 

KVADRIATLON -

POSÁZAVSKA 
X X X X X X 

TRILOGIE -

POSÁZA VSKÝ DRSOŇ X X - - X X X 

PRAZSKY P ARKOVY 
X X X X X X 

SURVIVAL -

TVRĎÁK X X X - X X -
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o Depo mají k dispozici účastníci všech závodů kromě závodu Bobr Cup. 

o Úschova vybavení je možná u všech sledovaných závodů s výjimkou Bobr Cupu a 

Muchovmana. 

o Zdravotním zajištěním se rozumí přítomnost zdravotníků, lékařů nebo záchranářů 

a lze konstatovat, že toho kritérium je standardně splňováno u všech sledovaných 

závodů. Pouze závod Posázavský drsoň toto kritérium nesplňuje. 

o Možnost ubytování je míněna jako možnost zajištění ubytovacích prostor (hotel, 

penzion, tělocvična apod.) či umožnění rozbalení vlastního stanu v kempu. 

Ubytování není zajišťováno u závodů: Netradiční kvadriatlon, Posázavský drsoň, 

Posázavská trilogie, Pražský parkový survival a Tvrďák. 

o Možností stravování se rozumí pro účely studie poskytnutí stravy ze strany 

organizátorů ale také možnost zakoupení stravy v místě konání závodů. Toto 

kritérium je splněno u všech sledovaných závodů. 

o Parkování vlastních dopravních prostředků je ze strany organizátorů umožněno 

u všech sledovaných závodů. 

o Možností vypůjčení speciálního vybavení diplomant rozumí zapůjčení v ceně 

startovného ale i za úplatu sportovního vybavení k vykonání konkrétních disciplín. 

Jednotlivé závody se od sebe tímto kritériem značně odlišují. Nejčastěji je 

zapůjčováno vybavení k vodním disciplínám (lodě, pádla a vesty - Adventure race, 

Nadoraz, Posázavský drsoň, Posázavská trilogie, Pražský parkový survival, 

Highlander, DKNV Survival a Netradiční Kvadriatlon), u některých závodů je 

zapůjčováno vybavení například k lezení a k orientačnímu běhu. 
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o Doprovodný program se závod od závodu velmi liší. Některé závody nemají 

doprovodný program organizovaný vůbec (Posázavský drsoň, Posázavská trilogie, 

Pražský parkový survival a Tvrďák). Naopak závody jako Adrenalin Cup, Bobr 

Cup a Extrem Cup mají doprovodný program bohatý. Jejich doprovodný program je 

složen z různých sportovních exhibic, ze soutěží pro diváky, z různých hudebních 

produkcí a samozřejmě také z výstav fotografií a promítání filmů z předchozích 

ročníků. Tento program se prolíná v průběhu celého závodu a někdy je prodloužen i 

po jeho skončení. U ostatních závodů se rozumí doprovodným programem pouze 

ojedinělé produkce. 

Kritéria hodnocení 

Účastníci závodů jsou hodnoceni podle několika kritérií: 

+ časový limit 

+ podmínkou ukončení celého týmu (v případě týmové účasti) 

+ podmínkou absolvování všech disciplín 

Časový limit je stanoven u závodu Adventure race, Tvrďák, DKNV Survival a 

u kategorie Drsoň v závodě Jasoň a Drsoň. 

Pro řádnou klasifikaci celého týmu je podmínkou dokončení závodu v kompletní 

sestavě. Pouze u závodu Adventure race je možnost dokončení závodu v nekompletní 

sestavě, tým je však klasifikován až za týmy, které závod dokončily v úplné sestavě. 

U většiny závodů je podmínkou řádné klasifikace absolvování všech disciplín. 

V závodech, kde závodník či závodníci danou disciplínu nesplní nebo vynechají, jsou 

tito závodníci penalizováni podle předem stanovených pravidel. 
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Historie a specifika jednotliyých závodů 

Vybrané závody začaly být na území České republiky organizovány od roku 

1993, jednalo se o Závod Zkušených, na který navazovala většina dalších závodů. 

Ze sledovaných závodů je nejstarším závodem Posázavská trilogie, která se koná 

od roku 1994 s počtem uskutečněných ročníků 12. Z hlediska počtu ročníků je 

významným také závod Bobr Cup, závod Adrenalin Cup a závod Jesenický Tvrďák, 

kteří se těší velké oblibě ze strany účastníků a jejich počet stále vzrůstá. 

Počet Rok konání 

uskutečněných ročníků prvního ročníku 

ADRENALIN CUP 9 1997 

ADVENTURE RACE 3 2003 

BOBRCUP ll 1995 

DKNV SURVIV AL 4 2002 

EXTREMCUP 4 1998 

HIGHLANDER 8 1998 

JASOŇ A DRSOŇ 6 2000 

JESENICKÝ TVRĎÁK 9 1997 

MUCHOVMAN 3 2003 

NADORAZ 2 2004 

NETRADIČNÍ KV ADRIATLON 3 2003 

POSÁZA VSKÁ TRILOGIE 12 1994 

POSÁZA VSKÝ DRSOŇ 3 2003 

PRAŽSKÝ PARKOVÝ SURVIV AL 2 2003 

TVRĎÁK 9 1997 
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5. ZÁVĚR 

Dobrodružně-expediční outdoorové závody nemají prozatím na území České 

republiky dlouhou historii, ale do sportovní historie už stihly výrazně zasáhnout. Právě i 

tato diplomová práce měla k pochopení a vyzdvižení významu tohoto sportovního 

odvětví přispět. 

Diplomant v diplomové práci na uvedené téma blíže charakterizoval vybrané 

závody a na základě získaných dat vytvořit přehledovou studii prostřednictvím tabulek 

k jednotlivým závodům. V závěru práce byla provedena komparace těchto závodů. 

V úvodu diplomové práce diplomant prostřednictvím kapitoly "Dobrodružně

expediční závody v České republice" přibližuje čtenáři historii závodů na území České 

republiky. Stručná charakteristika nejčastěji zastoupených disciplín, jejíž uvedení bylo 

dalším stanoveným úkolem, je uvedena v následující kapitole (2.6). Pro bližší 

pochopení problematiky diplomant uvádí rozbor vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících výkonnost jedince se zřetelem na charakter sledovaného sportovního 

odvětví. 

V praktické části diplomové práce jsou zmapovány závody pořádané v České 

republice (podle vytyčeného klíče - diplomant pro účely práce sleduje závody, které 

zahrnují více než jednu disciplínu a jsou pořádány v současnosti s počtem proběhlých 

ročníků dva a více) a diplomant je zde charakterizuje ze stanovených hledisek. 

Charakteristika Je plněna prostřednictvím získaných dat a jejich kategorizace 

do tabulky, která byla sestavena ke všem sledovaným závodům. Praktická část 

diplomové práce byla sestavena tak, aby čtenáři poskytovala patnáct přehledných 

tabulek s informacemi k jednotlivým závodům. Tabulky jsou dále doplněny údaji, které 

se vztahují k historii a specifikům konkrétního závodu. Diplomant na základě zjištěných 

a zařazených dat mezi sebou porovnal kategorie z tabulek k jednotlivým závodům a 

výsledky tohoto porovnání uvedl v kapitole Výsledky komparace a diskuse. 

V přílohové části je diplomová práce doplněna tabulkami, které se vztahují 

k problematice teoretické části práce, čtenáři tak mají umožnit pochopení bližších 

souvislostí sledované oblasti. Uveden je i rámcový přepis rozhovoru s účastníkem 
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některých závodů. Pro zpestření byly do příloh zařazeny fotografie ze závodu 

Adventure race, kterého se diplomant zúčastnil. 

Spolupráce s organizátory závodů a dalšími informátory byla na velmi dobré 

úrovni. Probíhala především prostřednictvím elektronické korespondence a osobního 

kontaktu. Pouze ve výjimečných případech bylo komplikované zajistit kompetentního a 

přístupného informátora. Velice často se jednalo o časově zaneprázdněné jedince, kteří 

ale k žádostem diplomanta přistupovali ochotně a zodpovědně, neboť organizování 

závodů a outdoorové sporty patří mezi jejich stěžejní volnočasové aktivity. 

Z výsledků diplomové práce je zřejmé, že se dobrodružně-expediční outdoorové 

závody organizované na území České republiky neustále rozvíjí. Organizátory závodů 

jsou zapálení nadšenci, kteří nemají v oblasti klasifikace svého závodu výrazné ambice, 

ale i profesionálové, jejichž cílem je přivedení závodu na co nejvyšší evropskou 

případně světovou úroveň. Do těchto aktivit se zapojují stále noví jedinci, pro něž se 

tento druh sportu částečně stal zkouškou jejich schopností a odolnosti a zároveň jakousi 

"životní filozofií". Směřování tohoto sportovního odvětví napovídá, že lze v budoucnu 

očekávat nárůst a ještě větší různorodost a profesionalitu v rámci stávajících a nově 

pořádaných závodů. 

Přáním diplomanta je i případný čitatelův zájem přihlásit se k účasti ve vybraném 

závodě. Práce může být dále využita také jako informační a inspirační zdroj pro další 

konkrétní bádání v oblasti outdoorových aktivit. 
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Outdoorové aktivity mají významnou perspektivu z hlediska tvorby hodnot, všestranně 

působí na osobnost člověka, poskytují velké možnosti v efektivním rozvoji vytrvalosti 

člověka, omezují negativní působení každodenních starostí, vedou k povzbuzení 

přirozené ochrany organismu, mají velký význam v oblasti skupinové koheze, rozvíjejí 

volní vlastnosti, vedou ke konfrontaci jedince se sebou samým, neméně významným 

faktem je i to, že vytvářejí silná pouta přátelství. (Sýkora, B., 1986J 
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Příloha č. 1: Tělovýchovné a rekreační aktivity v přírodě 

Z tabulky rozdělení aktivit dle Neumana (2000, s. 12) je zřejmé, že přírodní víceboje 

zasahují skoro do celé šíře sportovních aktivit v přírodě: 

horolezectví 
orientační běh 

• lehká atletika 

• speleoalpinismus 

• běh na lyží 

• sjezdové lyžování 

• skialpinismus 

• silniční cyklistika 

• MTB - horská kola 

• cyklokros 

• rychlostní kanoistika 

• vodní slalom a sjezd 

• veslování 

• motocyklový sport 

• automobilový sport 

• vodní motorismus 

• jachting 

• surfing 

• windsurfing 

• jezdectví 

• skiboby 

• sáně a boby 

• bruslení 

• plavání 

• potápění • bezmotorové létání 

• golf 

• lukostřelba 

Turistika 
vysokohorská 
pěší 

(běh, chůze) 

krasová 
lyžařská 
cykloturistika 
vodní 
jiné druhy turistiky 
(turistika na koních, 
plachetnicích apod.) 

rekreační provádění 

sportů v přírodě 
táboření 

průzkumnictví 

poznávání a pozoro
vání přírody 
cvičení v přírodě 
hry v přírodě 
kulturní a umělecké 
programy 
procházky 
houbaření 

rybaření 

myslivost 



Příloha č. 2: Obtížnost přírodních lezeckých stěn 

Obtížnost horolezeckých výstupů se nedá konkrétně měřit. Hodnocení je 

poznamenáno subjektivními názory, stavem horolezectví v daných horách. Není 

absolutní hodnota, ze které by se dalo vycházet. Stupnice obtížnosti zachycuje jen 

relativně trvalé vlastnosti terénu, přičemž stupeň obtížnosti se určuje podle nejtěžšího 

místa výstupu. U nás se používají dvě stupnice - Welzenbachova šestistupňová stupnice 

a stupnice UIAA. (Sýkora, B., 1986, s. 184) 

Tabulka obtížnosti přírodních lezeckých stěn dle B. Sýkory (1986, s. 184): 

Obtížnost w.s. UIAA 

Lehké I I 

Poměrně lehké II II 

Těžké III III- až III 

Velmi těžké IV III až III+ 

Neobyčejně těžké v IV- až IV+ 

Krajně těžké VI V- až V výjimečně V+ 

V+ (Al-A4) 

VI 



Příloha č. 3: Stupně obtížnosti sjízdnosti vod 

Tabulka podle M. Bílého, B. Kračmara aP. Novotného (2001 , s. 24) 

stupeň název charakteristika 

ZWA Stojaté vody Neproudící nebo jen nepatrně proudící toky (přehrady, jezera apod.) 

ZWB Klidné vody Slabě proudící toky (2 - 3 km/hod), přehledné 

zwc Mírné proudící Rychlost proudu cca 3 - 5 km/hod, přehledné 

WWI Lehká 
Pravidelná proudnice a pravidelné vlny, malé peřeje, časté meandry 

s rychle tekoucí vodou, zarostlé břehy 

Nepravidelné vlny a proudnice, střední peřeje, slabé válce a víry, 

WWII. Mírně těžká nízké stupně, malé peřeje v silně meandrujících nebo málo 

přehledných řečištích 

Přehledný průjezd s vysokými nepravidelnými vlnami, větší peřeje, 

WWIII. Těžká válce, víry, "karfioly", střední peřeje v úzkém (zarostlém) řečišti, 

rychlý proud v silně meandrujícím řečišti 

WWIV. Velmi těžká 
Vysoké vlny a dlouhé peřeje, velké válce, víry, "karfioly", málo 

přehledný průjezd, prohlídka úseků většinou potřebná 

wwv. Mimořádně těžká 
Extrémní peřeje, válce a víry, prohlídka, eventuální znalost terénu 

nezbytná 

WWVI. Hranice sjízdnosti 
Všeobecně nesjízdné, při optimálním vodním stavu eventuálně 

sjízdné s vysokým rizikem 



Příloha č. 4: Rozhovor s účastníkem závodů 

Dne 2. dubna 2006 byl uskutečněn rozhovor na téma dobrodružně-expedičních 

outdoorových závodů s účastníkem některých z nich Herbertem Pohlem. Rozhovor byl 

realizován na pracovišti respondenta bez přítomnosti dalších osob. Průběh rozhovoru 

byl po celou dobu se souhlasem dotazovaného zaznamenáván prostřednictvím 

diktafonu. Před uskutečněním rozhovoru byla předběžně stanovena délka jeho trvání 

na 30 minut. 

Respondent byl ve věci rozhovoru na uvedené téma vstřícný a souhlasil 

s použitím záznamové techniky. Stanovená délka trvání rozhovoru byla dodržena. 

Rámcový záznam nestrukturovaného rozhovoru s účastníkem některých sledovaných 

závodů Herbertem Pohlem: 

Co Tě vedlo k účasti na závodech? 

Poznat něco nového, zkusit si, co všechnu zvládnu, a zda to vydržím. 

Byla to Tvá první účast? 

Ne, nebyla. Poprvé jsem se účastnil závodu Adventure race v roce 2003 a potom i 

v následujících ročnících. Kromě tohoto závodu jsem se zúčastnil i DKNV Survivalu 

v roce 2004. 

Jaké pro Tebe byly nejtěžší disciplíny? 

Těžko říci, byly to asi dlouhé pochody. 

Jakou disciplínu sis nejvíce užil? 

Snažil jsem si užít všechny, nejvíce ty vložené jako byla například divoká voda a lanové 

aktivity. 

Můžeš popsat, co pro Tebe bylo v průběhu závodů psychicky nejnáročnější? 

Dlouhodobé pochody zejména u Adventure race byly trochu jednotvárné, unaví to 

psychicky i fyzicky. Pak také záleží v jaké fázi závodu člověk je. To se mění psychika a 

samozřejmě i motivace. 



Prožil jsi nějaké mimořádné situace, pokud ano můžeš je popsat? 

Těžko říci, co v tomto případě zařadit mezi mimořádné situace. Zranění jsem neměl. 

Myslím, že z mého pohledu, se mi nic mimořádného nepřihodilo. 

Naplnil závod Tvá očekávání? 

Ano. Měl jsem také velkou radost, že se mi vždy podařilo závod dokončit. 

Vyhodnot' závody z hlediska organizačního? 

Pokud se týká Adventure race 2005, tak si myslím, že to bylo perfektní. Jinak si 

myslím, že organizace na ostatních závodech, které jsem absolvoval byla dobrá. Nedá 

se říci, že jsem byl někdy s něčím nespokojen. 

Chystáš se na nějaký další závod? 

Chtěl bych v roce absolvovat tak čtyři závody, záleží na volném čase. Určitě bych se rád 

zúčastnil Adventure race, DKNV Survivalu a chtěl bych si zkusit i zimní Nadoraz. 





Příloha č. 6: Leták k závodu Extrem Cup 2006 

Disciplíny: 
Kajak: 8 km, Jizera, splutí jezu, eskymák 
Běh: 10 km /650 m převýšení, asfalt, lesní cesty 
Lezení: Obtížnosti Vl - IX c 
Horské kolo: 35 km /950 m převýšení, 2 části 
Paragliding: ·Slet a přesnost přistání - Kozákov 

Doprovodný program 2006: 
Air to Water: kajak, ski, snb - to vše na Bm vysokém skoku do vody 
Freestyle show: skateboard, biketrial, flaUand - freestylová exhibice 
Vodnl rodeo: .exhibice mistru CR ve vodním rodeu - J. Kolái'e a S. Fiedlera 
Adrenalin park: trampollna, aerotrim. bungee running, lezecká stěna 
Fire show: půlnoční bonbónek, vystoupení fakyrů a kejklífů, ohr'iostroj 
Afterparty: koncert hudebních skupin: ŠVIHADLO (Praha, reggae) 

Takin'off (pha, funkrock), Cynik 84 Obc, blues rock), DJ's 

Kontakt: 
SUNDISK s.r.o., 1. Máje 15, Jablonec n.N., 466 04, tel.: +420 775 580 381 

www.exllrana.Dp.cz * 1-p.cz 



Příloha č. 7: mapa závodů, které budou pořádané v roce 2006 

PRAŘSKÝ PARKOVÝ 
SURVIVAL 

__.....,..___ ,-11· ... ~· 

..... -

JESENICKÝ TVRĎÁK 


