
 
Ceník aktivit na Fortu Radíkov 
 

 cena v Kč poznámka 

Základní nabídka   

prohlídka fortu  
dospělí  45  
děti od 6 let 
30 

doba prohlídky asi 1 hodina 

   

Doplňkové aktivity   

střelba ze vzduchovek 
cena za terč 

6 
jedna rána 2 Kč 

házení vrhacími noži 30 za započatých 15 minut 

soutěž v rozpoznávání přírodnin a 
chemikálií 

10 za jednoho účastníka 

orientační závod 30 v ceně je stavba tratě a mapa 

procházka s mapou po zajímavostech 
v blízkém i vzdálenějším okolí fortu 

20 cena mapy 

geocaching - Radíkovská autíčková je 
ve zlatém fondu českých „keší“ 

zdarma 
není vázáno na provozní 
dobu 

hledání „pokladů“ pomocí detektoru 
kovů 

30 

Nalezený předmět si nálezce 
odnese domů. Doba pro 
nalezení předmětu 
detektorem do 5 min. a 
neomezený čas na dohledání 

oheň na opékání vlastních „buřtů“ zdarma kovové „vidličky“ k dispozici 

táborák (velká pyramida) 290 cena dřeva 

Kanadské dřevorubecké hry 10 

řezání dřeva ruční pilou, 
sekání polen, hod polenem, 
zatloukání hřebíků do špalku, 
atp. 

Zvláštní nabídka   

„Minikurz přežití“ aneb „Civilní ochrana 
v praxi“ 

45 
jednotná cena za účastníka. 
Doba trvání asi 3 hodiny. 
Obsah je rozepsán níže. 

zvláštní prohlídka v noci 60 jednotné vstupné 

střelba ze skutečných zbraní cvičnou 
municí 

100 + cena 
munice 

nutno objednat předem 

Možno objednat    

Paintball 

podle 
ceníku 

Paintball 
Morava 

nutno objednat min. týden 
předem 

Ubytování - pouze zajistíme, neúčtujeme 

provizi 
podle 
ceníků 

Chata pod věží Radíkov 
Fojtství Sv. Kopeček 
Penzion Růžička Sv. Kopeček 

Stravování - pouze zajistíme, neúčtujeme 

provizi 
podle 
ceníků 

Chata pod věží Radíkov 
Restaurace U Macků Sv. Kopeček 

 

Jednotlivé aktivity je možné libovolně kombinovat a spojovat.  

 

 



„Minikurz přežití“ aneb „Civilní ochrana v praxi“ 
 
- je určen pro skupiny s minimálním počtem 15 účastníků. Absolvovat kurz je možné 
individuálně (každý sám za sebe) nebo ve skupinkách. Je možné mezi sebou 
soutěžit, buď jako jednotlivci nebo týmy. Ideální jsou týmy do pěti členů. 
  
- náplň mini kurzu: 
 
(obsah uzpůsoben věku účastníků, ideální je stejné věkové složení skupiny) 

 test 

 orientace v terénu, práce s buzolou a mapou 

 zdravověda – masáž srdce na figuríně 

 rozpoznávání přírodnin a chemikálií 

 transport „zraněného“ = figuríny 

 rozdělání ohně pomocí křesadla 

 střelba ze vzduchovky 

 dřevorubecká část  


