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ZADÁNÍ: 
Poptávka na uskutečnění Adr-analinového víkendu pro firmu v Adršpachu podle vzoru 
realizované akce STAROPRAMEN a.s. 
Termín: červen 
Místo: Dolní Adršpach 
Ubytování: Penzion Pod Hradem 
 
 
Cíl aktivity – „Akční víkend“: 
A: Cílem akčního víkendu je realizovat teambuildingový program s adrenalinovým 
vypětím a vysokým zážitkovým faktorem. 
B: Sekundární cílem je snaha vybudovat dlouhodobý kladný vztah zaměstnanců ke 
společnosti a motivovat zaměstnance k dobrým výsledkům. 
 
Program a jeho skladba: 
Připravili jsme pro Vás Akční Adrenalinový program v Adršpachu. Sám název Adršpach 
napovídá že je to místo které má k adrenalinu velmi blízko. 
Program je rozdělen na 2 části 1. tmelící tedy team buildingovou a 2. část akčně 
adrenalinovou, která má za úkol odměnit nevšedním způsobem účastníky a to tak aby 
jejich zážitky byly co nejhlubší.Oba principy se navzájem prolínají. 
Účastníky čeká po příjezdu adrenalinový přes les na tajemné místo. Pochod a společná 
večeře formou grill párty ve zřícenině skalního kostela osvětleného loučemi, základy 
horolezectví, jízda na koni 1 hodinu v okolí skalního města, prohlídku skal, jízdu na 
kladce, lukostřelba, paintball. 
Budete mít k dispozici instruktory, kteří Vám vše vysvětlí a ukážou.  
V sobotu po snídani bude skupina rozdělena na skupinky po 5 osobách, které se budou 
navzájem potkávat a zažívat různá outdoorová dobrodružství. Společný oběd a večeře. 
Večer relaxace s hudbou, pivkem a opékáním. 
V neděli společná paintballová bitva, pak oběd a odjezd domů. 
 
PROGRAM: 
Pátek 
Po 18.00 hod. – příjezd do Adršpchu, ubytování 
Individuální příjezd, ubytování, AKCE TAJEMNÝ KLÁŠTER noční adrenalin meeting 
s večeří (grilovačka ala CK Klíč v terénu), po večeři společné posezení v hospůdce… 
Sobota 
Po snídani cca v 9.30 hod zahájení programu:  
ADRENALIN A DOBRODRUŽSTVÍ, TEAM SPIRIT: Slaňování, horolezectví, jízda na 
kladce, nízké lanové překážky, provazový žebřík, Slaňování, (doporučujeme vhodné 
sportovní oblečení, které můžete umazat nebo zničit, jízda na koni 2 hodiny (potřeba 
dlouhé kalhoty!).   
Střídají se skupinky po 5- ti lidech.  
Teambuilding: 
Oběd: Společně z jednoho kotlíku (gulášek s pečivem + saláty zeleninové a ovocné).  
Teambuilding: 
Večer: závody ve slalomu na lyžích po družstvech o láhev whisky Tullamore Dew 
Večeře: 
Posezení v chalupě s kytarou (zpěvníky můžeme dodat předem), grilovačka, pivečko.  
  
Neděle 
Po snídani v 9,30 sraz před penzionem pod Hradem. 
Team building + adrenalin: Odchod na velkou Paintballovou bitvu.  
Odpoledne pro Zájemce možnost lezení – horolezecký výstup na skalní věž Hurajdu nebo 
turistika ve skalním městě s průvodcem odpoledne odjezd domů. Oběd individuálně.  
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PODROBNÝ PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 
Pátek 
Po 18.00 hod. – individuální příjezd do Adršpachu, uvítání přijíždějících (welcomedrink), 
ubytování a večeře. V 21,30 rámcové seznámení s programem, noční trek otevřenou 
krajinou, s loučemi a večer ohnivý večer v ruinách kláštera s večeří formou grill párty. 
 
Sobota 
8,30-9,30 hod: Snídaně  
9.30 –9,45 hod: 
Poučení o bezpečnosti, vysvětlení programu a rozdělení do skupinek po 5-6ti, přesun na 
místo programu. 
10 hod: Zahájení akčního adrenalinového programu:  
Skupina 1: Slaňování cca 17 m, nízké lanové překážky, 
Skupina 2: horolezectví + slaňování cca 20m, jízda na kladce cca 80  
Skupina 3: provazový žebřík cca 20 m + Lukostřelba na terče vzdálenost 8-15 
m, 
Skupina 4: jízda na koni 1 hodina (potřeba dlouhé kalhoty!).   
Skupina se po 1,5 hodině systémem kolotoče mění na stanovištích. Po 2 blocích se 
sejdou všechny skupiny na oběd u společného kotlíku, kde si budou moci sdělit své 
dojmy. Po obědě pokračují v programu dalšími 2mi bloky programu: 

1. blok 10-11,30 hod 
2. blok 11,30,-13 hod 

OBĚD společný z kotlíku 13-14 hodin (gulášek s pečivem + pivo) 
3. blok 14-15,30 hod 
4. blok 15,30–16 hod 

16-17 hodin časová rezerva 
17,30 velká soutěž závody ve slalomu na lyžích po družstvech o litrovou láhev 
whisky Tullamore Dew. 
Vyřazovacím způsobem pojedou nejprve paralelně 2 a 2 týmy. Tedy všechny naráz. 
Z nich budeme mít 2 vítěze rozjížďky. Pak bude následovat Finále.  
18,30 večeře Grill party u hotýlku, 400 gr. masa/ osobu, zelenina, pečivo, saláty + 
pivo, víno , nealko 
Posezení v chalupě s kytarou, grilování, 2 MUZIKANTI . 

 
Vhodné oblečení: doporučujeme sportovní oblečení, které můžete umazat nebo zničit) 
dostatečné a přiměřené oblečení (na lezení není vhodné šusťákové oblečení), které 
můžete ušpinit a i roztrhat, dlouhé kalhoty pro jízdu na koních a horolezectví, sportovní 
obuv, pokud máte dlouhé vlasy pak gumičku nebo šátek na stažení. Z bezpečnostních 
důvodů je třeba mít krátké nehty, prsteny a hodinky je potřeba před akcí sundat, může 
dojít k jejich poškození, případně poškození zdraví. Doporučujeme sebou čelovku nebo 
jinou baterku… 
 
Neděle 
8,30-9,30 hod: Snídaně 
9,30 – 12 hod sraz před penzionem, Odchod na Paintballovou bitvu.  
Poučení o bezpečnosti, vysvětlení pravidel a rozdělení účastníků. 
Zkušební hra. Následuje závěrečná bitva. 
12,30-13 hod Oběd, společné posezení, zhodnocení akce + rozdání pamětních 
certifikátů Ádr-enalin meetingu. Po obědě odjezd domů. 
 
Pokud máte dostatečný budget, je možné jako pozornost věnovat účastníkům: 
Čelovku v hodnotě 200 Kč + DPH s Vaším logem, které na ni umístíte. 
Windstoperovou vestičku (Salewa, Directalpine) 1.500 + DPH s Vaším logem, které na 
ni umístíte. 
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UBYTOVÁNÍ: 
 
Starobyle vypadající hotýlek ležící na úpatí skalního města nabízí klid a pohodu. 
Starobylost hotýlku je vyvážena skromnějším vybavením. 
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Parkování u objektu. 
Skladba pokojů: 3/2, 2/3, 2/4. 
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LOKALITA 
 
 
Adršpašské skály 

 

Adršpašské skalní město je skalní pískovcový útvar, který je rájem nejen horolezců, ale i 
pěších turistů. Většina skalních útvarů svým tvarem připomíná výjevy z reálného světa. 
Při troše fantazie si jistě návštěvníci pojmenují i ostatní skály a kameny podle svého. 

 

   
 

Historie 

Celá dlouhá staletí lidé o skalních městech v okolí Adršpachu mnoho nevěděli. Místní 
obyvatelé se tam odvážili jenom tehdy, cítili-li se ve svých domovech ohroženi. Ve 
skalách nacházeli útočiště a ochranu před nebezpečím v dobách válek. Teprve kolem 
roku 1700 začali ze sousedního Slezska cestovat do Adršpachu první průkopníci turistiky. 
Nejstarší vyobrazení Adršpašských skal je z roku 1739. Obdivovat adršpašské skalní 
město mělo příležitost mnoho významných osobností historie. Mezi nimi např. pruská 
královna Luisa, polský král Fridrich August Antonín, hrabě Špork z Kuksu, císař Josef II., 
rakouský císař Karel a jiní. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký požár, který trval 
několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala 
skalní bludiště prostupnější. V prvních desetiletích 19. století zde začali majitelé panství 
budovat první síť turistických stezek. 

Adršpašské skály se svojí malebností, vznešeností i prostou přirozenou krásou staly již v 
minulosti světoznámými. Společně s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější 
pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a dnes jsou obě skalní města 
jako Adršpašsko-teplické skály svojí rozlohou 1803,4 ha. také největší národní přírodní 
rezervací v České republice. Jako státní přírodní reservace byla jejich oblast vyhlášena již 
v roce 1933. 
  
Samostatná oblast Křížového vrchu byla vyhlášena v roce 1956. V současnosti má statut 
přírodní rezervace.  
Od roku 1991 jsou zmíněné oblasti také významnou částí CHKO Broumovsko. 
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PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ SERVIS 
SPORTOVNÍ A DALŠÍ DOPŇKOVÉ ROGRAMY 

KONGRESŮ A SEMINÁŘŮ, ADMIN A FAMILY DAYS, PARTY 
SERVIS, TEAMBUILDING, INCENTIVA, OUTDOOR 

 
Doplňkové programy pro Vaše akce a školení organizujeme v rámci celé ČR, Slovenska a 
Rakouska. Cílem programů je poskytnout účastníkům pobavení a využití volného času 
moderním, novým a netradičním způsobem. Můžete kombinovat jednotlivé akce a 
aktivity. V tomto směru Vám rádi poradíme s ohledem na lokalitu a zařízení, ve kterém 
bude vaše akce probíhat.   
 
Reference: ZPA.CZ, SIEMENS, ABB, HEWLETT PACKARD, UNILEVER, GILLETTE, JANSSEN CILLAG, DE LOITTE & 
TOUCHE, MC KINSEY, TRISTANNIFER – OLYMPIA, TESCO, BAUMAX, VČE, PRATR, RADIOKING, ELEKTROLUX, OPTIROC, 
HEIDELBERGER CEMENT, ČESKÁ GASTRO-ENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST, PHOTODIENST CZ, JUTA, HERBALIFE CZ, 
KTP, INTERNATIONAL CHURCH OF PRAGUE, SSŽ, ČESKÝ MOBIL, ROEDL & PARTNER, HOLCIM, EUROTEL, LÉČIVA, 
ČSOB, KONGRESS OF PRAGUE, ACC&R, ZENTIVA, ALIVE, BOSAL, PIVOVARY STAROPRAMEN, ČMSS-LIŠKA, NUTRICIA,  
RÁDIO ČERNÁ HORA, RADIO LIFE, MODEL-OBALY, MOTOROLA, FREESCALE, SWS, O2, ACCENTURE, GRANDHOTEL 
PUPP, ... 

 
CK Klíč působí od 1993, profesionální sportovní servis zajišťuje od roku 1997. 

Od roku 2000 připravuje profesionální outdoor servis a teambuilding pro firmy. 
 
 

Cestovní kancelář Klíč s.r.o. 
Havlíčkova 7, 541 01 Trutnov 

www.firemniprogramy.cz 
 

produkce@firemniprogramy.cz 
+420 499 818308 
+420 499 818309 
+420 499 815638 
+420 499 815576 

Fax: 
+420 499 826274 

 

Kontaktní osoby:  

Marek Skalický, Ing. +420 777 602007, ICQ:  268965620, skalicky@firemniprogramy.cz 

Jitka Kuncová +420 777602012, ICQ:  210536701, jitka@firemniprogramy.cz 

Aleš Marek, Ing. +420 777602010, ICQ: 389472461, produkce@firemniprogramy.cz 

 
 
 
 
 


