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Nejzábavnější a nejrychlejší ze všech lanových
překážek. Rychlá jízda na ocelovém laně je
klasickou adrenalinovou atrakcí. Standardně
stavíme lanové dráhy od 30 m do 100 m
s možností volby sklonu
dráhy a tím i rychlosti.
Po domluvě lze připravit
i delší lanovku.

Technické požadavky: Dva pevné kotvící body
(např. stromy) a prostor mezi nimi.
Věk: 4 – 99 let
Kapacita: cca 45 osob/hod

Cena: 15 000 - 20 000
(dle délky a obtížnosti stavby)

www.outdoorwave.cz

Lanový traverz může vést těsně nad
zemí nebo ve větší výšce
nad roklí či řekou, s délkou
až 100 metrů. Na rozdíl od
lanovky se na traverzu
pohybujete pouze díky
vlastní síle a šikovnosti.

Cena: 10 000

Technické požadavky: Vhodné kotvící
body vzdálené od sebe 10 – 100 metrů.
Věk: 4 – 99 let
Kapacita: cca 45 osob/hod
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Mobilní lanový park nepotřebuje ke svému
kotvení stromy, ani jiné jistící body. Na
samonosné konstrukci postavíme až 12
nízkých překážek. Konstrukce může mít tvar
hexagonu (šestiúhelník) nebo lichoběžníku.
Lanový park je vhodný i do vnitřních
prostorů.

Technické požadavky: rovná plocha
10m x 10m
Věk: 3 - 99
Kapacita: min. 80 osob/hod.

Cena: 12 500
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Big swing – obří houpačka, na kterou jen tak
nezapomenete. Z výšky 10 metrů skočíte a pak si
už jen užíváte volný let vzduchem.
Veverčí skok – tým vašich kolegů
vás za pomoci 5 kladek vytáhne s
úžasným pocitem skoro až do
korun stromů. Zaručujeme, že
budete chtít skákat znovu a znovu.

Cena: 7 000 - 15 000
(dle výšky a obtížnosti stavby)

Technické požadavky: překážky se ideálně
staví v jehličnatém vzrostlém lese nebo v
parcích, kde je dostatek místa a vhodné stromy
pro stavbu. Skoky lze stavět i ve městě, kde se
lana kotví na budovy či ocelové konstrukce.
Věk: 3+
Kapacita: 20 - 30 osob/hod
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Vysoké lanové překážky stavíme ve výšce až
10 metrů. Zdánlivě snadné překážky se v této
výšce rychle mění v celkem složitou zkoušku
odvahy a schopnosti překonat vlastní limity. Při
tom všem se navíc musíte
spolehnout na svého parťáka,
který vás ze země jistí...

Cena: 4 500
(1 překážka)

Technické požadavky: překážky se ideálně
staví v jehličnatém vzrostlém lese nebo v
parcích, kde je dostatek místa a vhodné
stromy pro stavbu.
Věk: 6 – 99 let
Kapacita: 30 – 60 osob/hodina, dle typu
překážky
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Ať už jednoduché nebo složitější týmové překážky
prověří vaší obratnost, šikovnost a rovnováhu v
bezpečné výšce nad zemí. Rozvíjí týmové a
strategické myšlení. Jsou vhodné především pro děti,
pro které jsme schopni navázat
„překážky s příběhem”
Pohádkový les, Cesta
do dračí sluje, Divoký
západ, Pirátská truhla,
apod.

Cena: 1 500
prekázka
(min. jsou 3 překážky)

Technické požadavky: překážky se ideálně
staví v jehličnatém vzrostlém lese nebo v
parcích, kde je dostatek místa a vhodné stromy
pro stavbu.
Věk: 3 – 99 let
Kapacita: 40 – 60 osob/hodina, dle typu
překážky
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Slaňování - spouštění se na laně ze skal,
mostů, stromů či budov za pomoci základních
slaňovacích technik a
slaňovacích pomůcek.
Maximální výška slanění
je 100 metrů.

Cena: 9 000

Technické požadavky: Vhodný
objekt pro slaňování s pevnými
kotevními body
Věk: 8 – 99 let
Kapacita: 60 osob/hod
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Výstup po laně za pomoci lanových blokantů
a prusiků, prověří vaši sílu a obratnost.
Tato lezecká technika je často využívána
horolezci i záchrannými složkami. Je však
oblíbená i u dětí.

Cena: 9 000

Technické požadavky: Vhodné
stromy, most, klenba, atd…
Věk: 8 – 99 let
Kapacita: 50 osob/hod
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Slack line je balancování na tenkém popruhu
nebo-li „lajně”. Připravíme pro vás slack line
park, kde si budete moci vyzkoušet různé
typy a délky lajn. Provedeme vás prvními
krůčky tohoto nádherného
sportu.

Technické požadavky: 2 a více vzrostlých
stromů či jiných vhodných kotvících bodů.
Věk: 4 – 99
Kapacita: 80 osob/1 lajna/hodina

Cena: 1 500
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Seznámíme vás se základními a pokročilými lezeckými
technikami, lezeckým materiálem, jištěním a záchranou
v lezeckém terénu.Naši zkušení instruktoři vám
pomohou s výběrem obtížnosti
lezeckých cest a budou vás po
celou dobu bezpečně jistit.

Technické požadavky: vhodné skalní bloky
Věk: 4 – 99 let
Kapacita: dle počtu osob a lezeckých cest

Cena: 7 000 - 15 000
(dle počtu osob a lezeckých cest)
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Při paddleboardingu stojíte nebo klečíte na stabilním
nafukovacím plováku a k pohybu po vodní hladině
používáte dlouhé pádlo. Připravíme vyjížďku s
instruktorem pro začátečníky, sjíždění vodních toků pro
pokročilé nebo jógu a ﬁtness cvičení. Je možné
uspořádat i dlouhé závody,
krátké sprinty, paddle cross,
ponton race - závody na
speciálních paddlebordech,
které jsou až pro 10 lidí.

Technické požadavky: Vodní plocha, řeka, bazén.
Věk: 4 – 99 let
Kapacita: dle počtu plováků na vodě. K dispozici
máme více než 60 paddleboardů.

Cena: 1 000 Kc / paddleboard
Cena: 2 000 Kc / ponton
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Oboustranný šipkařský terč o výšce 5 metrů.
Na terč lze házet, kopat nebo střílet z luků.
Principem uchycení míčů je suchý zip.
Obří šipky dětské
Oboustranný šipkařský terč o výšce 2,5
metrů. Na terč lze házet, kopat nebo střílet z
luků. Principem uchycení míčů je suchý zip.
Technické požadavky: Zdroj elektrického
proudu, plocha 10m x 10m
Věk: 8 – 99 let
Kapacita: 60+ osob/hod

Cena : velké - 8 000
malé - 5 000
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Kulečník hraný nohama. Variabilní hrací plocha o
rozměrech 7,5m x 4,5m, nebo 5m x 3m.
Foot snooker má stejná pravidla jako billiard, stejné
koule, mantinely a důlky. Jen místo tága musíte
použít svoje nohy. Při turnajích a
větších akcích používáme
zjednodušená pravidla hry, aby
se při hře vystřídal větší počet
osob.

Technické požadavky: rovná plocha 8m x 5m
nebo 5,5m x 3,5m
Věk: 3 – 99 let
Kapacita: variabilní

Cena : 7000
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Máme 16 nafukovacích koulí z TPU ve 3 různých velikostech.
Bezpečně hrát tedy mohou jak dospělí, tak i děti. Z koule
lezou ven pouze nohy. Hlava a tělo jsou bezpečně ukryté
uvnitř. Připravíme pro vás turnaj na klíč. V ceně je
zahrnuto: rozhodčí, organizátoři turnaje, příprava
turnajových tabulek a pavouků, odlehčené míče, rozlišovací
dresy, branky 2m, vyhodnocení a
vyhlášení výsledků. Doplňkovou
aktivitou je bubble sumo vytlačování soupeřů z vymezeného
prostoru. Turnaj jednotlivců,
dvojic i týmů. Oblíbené jsou i
varianty hry všichni proti všem „Last man standing” a „Dead match”.
Technické požadavky: rovné hřiště, tráva, umělá
tráva, halové povrchy, zdroj elektrického proudu
Věk: 5 – 99
Kapacita: variabilní

Cena: 15 000
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Přivezeme k vám nafukovací bazén o velikosti 8m x 8m
s nástupní plošinou a 6 nafukovacích TPU koulí o
velikosti 2m, určených k chůzi po vodní hladině. Vše je
řešeno suchou nohou. Klient vůbec nepřijde do přímého
kontaktu s vodou.
Aquazorbing je vhodný jak k
relaxu na vodní hladině, tak
ke sportovnějšímu pojetí chůzi nebo běhu po vodě.
Realizace je možná i na
přírodních vodních plochách,
nebo na koupalištích.
Technické požadavky: plocha 10m x 10m,
zdroj elektrického proudu, zdroj vody, nebo
nejlépe hasičská cisterna. Do bazénu je třeba
minimálně 12 m³ vody.
Věk: 2 - 99
Kapacita: 40/hod.

Cena: 13 000
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Natahování gumového lana. Původně
tréninková jednotka na posilování stehen,
dnes oblíbená párty
zábava. Máme lana
různých tuhostí pro
děti i dospělé. I v této
disciplíně lze uspořádat
závod.
Technické požadavky: plocha 2m x
10m, pevný kotevní bod (strom)
Věk: 3-99
Kapacita: 50+osob/hod

CENA: 3 500
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Týmová střelba z obřího praku. Soutěže
o střelbu do dálky a na cíl. Střílíme
fotbalovými míči.
Dostřel až 50m.

Cena: 4000

Technické požadavky: vhodné stromy,
les, prostor na dopadovou plochu.
Věk: 6-99
Kapacita: 50+osob / hod
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Všechny střelecké aktivity máme ve 3 variantách. Pro nejmenší děti,
pro starší děti a pro dospělé. Ke každé disciplíně máme terče,
terčovnice, ochranné sítě a další bezpečnostní prvky.
· Vzduchové pušky s optickými zaměřovači
· Pistole a revolvery na CO2
· Házecí nože a hvězdice
· Indiánské foukačky
· Kladkové luky
· Reﬂexní kuše
· Reﬂexní luky
· Praky

CENA: 3 500

Reﬂexní kuše – cena dohodou – speciﬁcké
podmínky, náročné na bezpečnost…
Technické požadavky: bezpečný prostor +
vhodné dopadiště
Věk: 3-99
Kapacita: variabilní

(za 1 druh zbraně ve 3 variantách)
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Připravíme pro vás turnaje, jednotlivé zápasy, nebo
tréninkové jednotky ve všech níže uvedených
sportech. Na místě bude organizátor turnaje a
kvaliﬁkovaný rozhodčí. Připraveny budou turnajové
tabulky a pavouci, rozlišovací dresy a vše potřebné
ke hře. Vyhodnotíme a vyhlásíme výsledky a
předáme ceny. Máme potřebné vybavení na všechny
sporty i pro velké skupiny.
Badminton, Baseball / Softball, Petanque, Fotbal,
Beachvolejbal / Volejbal, Streetball / Basketbal,
Český lakros, Nohejbal, Stolní tenis, Házená,
Tenis / Líný tenis, Vybíjená, Míčový sedmiboj
Cena: 5 000

/ turnaj

(V případě velkého počtu přihlášených si
vyhrazujeme cenu za turnaj zvýšit. Vše
po dohodě.)

Technické požadavky: způsobilé hřiště, kurty,
louka
Věk: 4-99
Kapacita: variabilní
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Seznámíme vás s jejich pravidly, technikou i
taktikou hry a uspořádáme turnaj. Žádná z níže
popsaných her není nijak fyzicky náročná. Jde v
nich spíše o volbu správné taktiky a o šikovnost
při hře.
Trangelbal, Discgolf
Kanjam, Mölkky
Kinbal, Cubb

Cena: 4 000

/ hra

Technické požadavky: Speciﬁcké pro každou
hru
Věk: 6-99
Kapacita: Speciﬁcká pro každou hru
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Všechna naše skákadla jsou vyrobeny z PVC, jsou
stabilní a bezpečná.
1.hrad - rozměry – 4m x 4m, žluto-modrý
Cena : 3 000

2.hrad - rozměry – 5m x 6m, žluto-modrý, provazový
žebřík + skluzavka.
Cena : 4 000

3.trampolína na vodu – 2m x 2m, žluto-modrá.
Cena : 2 000

Ceny v případě skákadel jsou kalkulovány bez obsluhy.
Cena za obsluhu je 1 500
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S našimi šikovnými malířkami si můžete
témata maleb dopředu
domluvit. V ceně
malování jsou zahrnuty i
barvy, třpytky a pomocný
materiál.

Technické požadavky: Stoly a židle
Věk: 2-99
Kapacita: 20 - 30 osob/hod

Cena: 3 000
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Tvorba karnevalových masek. Masky jsou
továrně předznačené na kartonech. Děti s
instruktorkami je mohou vystříhat, vyzdobit a
dotvořit tak, aby byly vhodné k praktickému
použití. Víla, pirát, čarodějnice atd….

Cena: dle poCtu dEtí

Technické požadavky: Stoly, židle
Věk: 3-99
Kapacita: Dle domluvy
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Ceny v ceníku jsou počítány vždy na 6
hodin.
V případě objednání 5 a více aktivit
poskytneme slevu 10%.
V ceně není započítána doprava.
Sídlíme v Brně a účtujeme 10 Kč/km.
Pro akce v Brně a okolí dopravné
neúčtujeme.

v obsluze výše nabízených aktivit.
Máme licence instruktorů skalního
lezení, licence na stavbu nízkých i
vysokých lanových překážek a
trenérské licence pro různé druhy
sportů.
Ke skalnímu lezení a na lanové
překážky používáme pouze
certiﬁkované vybavení, splňující CE a
EN normy.

V ceně jsou započítáni i instruktoři,
kteří aktivity nebo atrakce obsluhují a
dohlíží na bezpečnost klientů.
Všichni naši instruktoři jsou proškoleni
kontakt
Mgr. Pavel Svačina
Mgr. Michal Budík
737 805 252
605 525 097
info@outdoorwave.cz
michal.budik@outdoorwave.cz
www.outdoorwave.cz

