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Wakeboarding
 Jízda na wakeboardu

 Wakeboardista je tažen na laně za lodí, přičemž má nohy 

pevně spojené s wakeboardovým prknem 

 Rychlost jízdy 28 – 32 km/hod

 Ideální tvar vlny vytvoří profesionální motorový člun 

 Nutné dbát pokynů instruktora

 Obeznámit instruktora se zdravotními problémy, případně s požitím alkoholu (není 
povolen!) ještě před zahájením aktivity

Je zajištěno: Helma, záchranná vesta, tažné lano, wakeboard s pevným vázáním 
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Wakeboarding
https://www.wake-surf.cz/wakeboard

100 % dosavadních jezdců zvládlo jízdu na wakeboardu či wakesurfu

Mezi ty nejmladší se řadí děti od 8 let 
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Wakesurfing
 Jeden z nejvyhledávanějších a nejatraktivnějších sportovních zážitků 

na vodě

 Jedná se o surfování bez jakékoliv pomoci nebo námahy

 Jezdec se z počátku drží tažného lana na uměle vytvořené vlně za 

jedoucí lodí

 Rychlost jízdy 15-18 km/hod

 Nutné dbát pokynů instruktora

 Obeznámit instruktora se zdravotními problémy, případně s požitím alkoholu (není 

povolen!) ještě před zahájením aktivity

Je zajištěno: Helma, záchranná vesta, tažné lano, surfovací prkno 
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Wakesurfing
https://www.wake-surf.cz/wakesurf

6

https://www.wake-surf.cz/wakesurf


Vodní lyžování 
 Vodní aktivita prováděná na speciálních lyžích

 Hnací silou je tažný motorový člun

 Rychlost jízdy je 35 – 45 km/hod

 Fyzicky náročná aktivita

 Nutná určitá fyzická zdatnost

 Respektovat pokyny instruktora

Je zajištěno: Helma, záchranná vesta, tažné lano, vodní lyže 

Nevhodné pro osoby s onemocněním kolenních kloubů 
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Paddleboarding
 Všestranná sportovně-relaxační aktivita při které se jezdec pomocí 

dlouhého pádla pohybuje po vodě různým směrem

 Na paddleboardu můžete stát, sedět či dokonce cvičit jógu

 Zapojíte řadu klíčových svalů

 Nenápadné posilování

 Aktivita vhodná pro všechny věkové kategorie

 Doporučujeme záchrannou vestu

 Doporučujeme nevzdalovat se příliš od břehů

Je zajištěno: Pádla, speciální plovák - paddlleboard, záchranné vesty 
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Canoeing
 Jízda na malých podlouhlých lodích

 Umožňuje jízdu 1-3 osob

 Jednostranné kanoistické pádlo

 Nevhodné pro neplavce

 Vyžadována je průměrná fyzická zdatnost 

Je zajištěno: Záchranné vesty, kánoe, pádlo 
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Cyklistika

 Velmi vyhledávaná sportovní aktivita pro malé i velké

 Prověření technických zdatností

 Nutné pevné obutí, cyklistická helma

Je zajištěno: Kola, cyklistické helmy
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Lukostřelba
 Elegantní sport pro muže i ženy

 Rozvíjí fyzickou sílu, ale zároveň i lidskou psychiku

 Naučí vás trpělivosti, klidu a pokory

 Nutné dbát pokynů instruktora

 Dbát na bezpečnost ostatních osob a okolí

 Potřebná dávka soustředění

Je zajištěno: Cvičný luk, šípy, chrániče prstů a paže
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Doprovodný program 

 Občerstvení, grilování

 Posezení, DJ‘s

 Možnost dalších aktivit – tenis, volejbal, nohejbal …
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Na shledanou na Orlíku
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