
 

 MOTOVÝPRAVY DO CELÉHO SVĚTA WWW.NOMADIST.CZ 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY MOTOVÝPRAV 
Nepořádáme zájezdy ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Nomadist je klubem nezávislých průvodců 
a cestovatelů, cestovní agentury, kteří poskytují své služby např. jako OSVČ dle živnostenského 
zákona – živnost volná „Provozování cestovní agentury a průvodcovská  činnost v oblasti 
cestovního ruchu”. 
Nepodnikáme organizované zájezdy jako cestovní kanceláře, ale dobrodružné výpravy s průvodci, 
kteří jsou znalí místních poměrů a moc dobře vědí, že jen zřídka lze naplánovat v tomto segmentu 
vše tak, aby skupina dorazi la přesně z bodu A do bodu B. Romantika je v objevování a s námi Tě 
každý den čeká nové dobrodružství.  
Pod pojmem motovýprava pod taktovkou Nomadist si představ poskytnutí průvodcovských služeb, 
které jsou sdíleny účastníky motovýpravy. Všechny ostatní ces tovní služby typu transport, strava, 
ubytování si zajišťují účastníci sami na místě. Průvodci mohou dávat doporučení.  
Motovýpravu definujeme jako poskytnutí vícedenních průvodcovských služeb, které jsou společně 
sdíleny účastníky motovýpravy, tzn. pokud si  objednáváš účast na motovýpravě, objednáváš si 
naše průvodcovské služby. Všichni průvodci jsou znalí místních poměrů a naučí Tě jak se 
orientovat v mapě, komunikaci s místními obyvateli, jak cestovat bezpečně a zodpovědně a 
vybraní průvodci Ti poradí jak udělat dokonalý snímek. U každé z motovýprav zmiňujeme pouze 
několik TOP destinací, o kterých jsme přesvědčeni, že stojí za to, a které v průběhu motovýpravy 
navštívíme. Neznamená to však, že navštívíme pouze tyto destinace. Průvodce má vždy 
připravenou základní kostru programu, kterou přizpůsobí dané skupině po seznamovacím dni, 
protože každého účastníka zajímá něco jiného…my se vždy dohodneme!  
 

BEZPEČNOST NA VÝPRAVĚ 
Bezpečnost má vždy nejvyšší prioritu. V případě zdravotních potíží některého z účastníků bu deme 
řešit věci operativně dle situace na místě. Nicméně, v případě závažných zdravotních potíží 
některého z účastníků se ostatní budou muset smířit s tím, že se program možná upraví. Držíme se 
hesla „nikoho tam nenecháme“!  
Náročnost motovýprav je značená symbolem motorky od 1 (nejlehčí) po 10 (nejtěžší). Nejlehčí 
zájezdy neznamenají však pohodičku v hospodě, nebo okukování holek/chlapců na pláži. Znamená 
to, že výprava je vedená pouze po silnici s lehkým profilem a je ideální – odpočinková pro 
pohodáře na cestách. Střední náročnost obsahuje větší počet kilometrů, kombinaci silnice a 
šotoliny, náročnější profil a potřebnost dobré fyzické kondice. Nejtěžší motovýpravy jsou vedeny 
zpravidla offroad s velmi náročným profilem trasy a vhodné pro zkušené jezdce…pr ostě ty 
nejtvrdší dobrodruhy na motorkách.  
 

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU NEPOTŘEBUJEME? 
Ne, protože ani jeden z průvodců (cestovní agentury) neorganizuje zájezdy ve smyslu 
zákona159/1999 Sb. Cestovní agentury nejsou povinny podle zákona být pojištěny proti úpadku . 
Veškeré výdaje v cílové zemi během motovýpravy, tj. ubytování, transport, strava, vstupenky, atd., 
si každý účastník platí sám. Požadujeme pouze platbu za průvodcovské služby.  
Popravdě, neumíme si představit situaci, ve které bychom vyhlásili bankrot, tz n. „úpadek“, 
protože ke své činnosti dluhy nepotřebujeme . 
Každý účastník motovýpravy povinně podepisuje tzv. prohlášení účastníka, které víceméně shrnuje 
hlavní body průvodcovských podmínek (které bohužel ne všichni čtou) tj. že má dobrou fyzickou a 
psychickou kondici, že se účastní motovýpravy na vlastní nebezpe čí a odpovědnost.  
V ceně motovýprav jsou zahrnuty pouze průvodcovské služby, tzn. Tvoje účast na motovýpravě 
(zajišťuje každý jednotlivý průvodce zvlášť). Ostatní věci jako transport, strava, ubytování, 
vstupenky se řeší na místě a každý účastník si je pla tí sám. Orientační ceny místních výdajů jsou 
vždy podrobně rozepsané v popisu konkrétní motovýpravy.  
 

JAK VYPADÁ PŘÍPRAVA NA MOTOVÝPRAVU 
Každý účastník motovýpravy od nás dostane několik e -mailů s podrobnostmi, jak se na 
motovýpravu připravit, co si sbalit,  jak získat vízum, proti čemu se očkovat, atd. U většiny výprav 
praktikujeme tzv. „poznávací den“, kdy se účastníci výpravy projedou jeden den se svým 
průvodcem po ČR, abyste se poznali, ujasnili si pravidla a na výpravu již vyrazili jako parta 
kamarádů. 


