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Vytvořit z Ostravy hlavní město dobrodružství České republiky.

Vybudovat unikátní centrum dobrodružství o našich významných cestovatelích, 
dobrodruzích a jejich výpravách. Jeho součástí budou interaktivní prvky s využitím 
moderních technologií, jako např. helmy s virtuální realitou, modely nejvyšších hor, 
jeskynních prostor, simulátory zemětřesení, mořských bouří, lavin, vzdušných vírů atd.

Shromáždit dobovou „outdoorovou“ výzbroj a výstroj na jediném místě v České 
republice.

Stát se členem asociace horských muzeí International Mountain Museums Alliance – 
IMMA.

Organizovat přednášky a filmové projekce legendárních i současných českých
a zahraničních dobrodruhů ve vlastním kinosále vybaveným nejmodernějšími 
technologiemi.

Vydávat knihy, komiksy a točit vzdělávací filmy. Spolupracovat s outdoorovými 
festivaly (zapůjčení filmových projekcí pro účely muzea, poskytnutí prostor
pro konání festivalu atd.).

Vypracovat edukativní program pro děti a pokusit se ho zařadit do osnov MŠMT.

Pořádat tematické výstavy našich významných dobrodruhu a cestovatelů.

Vytvořit v rámci centra historie dobrodružství prostor pro sportovní aktivity
a komerční využití (vzdušný tunel, boulderingová stěna, obchod s outdoorovým 
vybavením, kavárna atd.)

Vytvořit ve spolupráci s vybraným dopravcem (České dráhy, Regiojet nebo LEO 
Express) originální vlak dobrodružství, který bude svážet do Ostravy dobrodruhy
a cestovatele z celé republiky i zahraničí.



Členové a partneři nadačního fondu

Marek Hýža
Absolvent Ostravské univerzity, obor tělovýchova a společenské 
vědy. Od roku 1997 pracoval v České televizi Ostrava jako redaktor, 
dramaturg a moderátor. Od roku 2006 pracuje jako publicista, 
producent, scénárista a režisér na volné noze. V rámci seriálu ČT 
Ostrava Zapomenuté výpravy a při přípravě stejnojmenné knihy, 
spolupracoval s  většinou významných československých cestovatelů.

Martin Krejsa
Vysokoškolský pedagog na VŠB-TU Ostrava, publicista a fotograf. 
Ve svých článcích se specializuje zejména na portréty legendárních 
horolezců minulosti a rozhovory s významnými postavami českého, 
československého, ale i světového lezení a horolezectví jako např. 
Reinhold Messner, Kurt Diemberger, Dietrich Hasse, Pit Schubert, 
Denis Urubko, Valerij Babanov, Lynn Hill, bratři Alex a Thomas 
Huberovi nebo Stephan Glowacz.

Petr Horký
Český režisér-dokumentarista, producent, publicista, moderátor 
a cestovatel. Na svém kontě má již několik desítek dokumentárních 
fi lmů. Mimo jiné natáčel s Thorem Heyerdahlem, Reinholdem 
Messnerem, Arthurem C. Clarkem, Erichem von Danikenem, 
Edmundem Hillarym, Jimem Lovellem, Eugenem Cernanem a dalšími. 
Spolu s Miroslavem Zikmundem, Miroslavem Náplavou a Vladimírem 
Krocem pomohl zachránit pozůstalost po českém skladateli, 
kameramanovi a dobrodruhovi Eduardu Ingrišovi. 

Richard Konkolski
Nejslavnější český mořeplavec a vítěz řady námořních závodů, třikrát 
obeplul sám zeměkouli. Své příběhy dokumentuje v knižní edici 
„Plavby za dobrodružstvím“.

JUDr. Lukáš Jansa 
Společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, která
zajišťuje pro nadační fond Historie dobrodružství kompletní právní
servis. Je milovníkem hor a vášnivým cestovatelem.

 



Petr Piechowicz – Pepe
Lezec, jeskyňář, výškový specialista, fotograf a kameraman. Kromě 
lezení a horolezecké a krajinářské fotografi i se věnuje rovněž focení 
portrétů legendárních postav českého, československého a světového 
dobrodružství, reportážím a komerčnímu fotografování.

Jerzy Porębski
Polský dokumentární fi lmový producent, scenárista a režisér. Pro své 
dokumentární fi lmy hledá náměty zejména v historii polského 
horolezectví v nejvyšších horách.

Josef Vagner
Fotograf, kameraman a speleolog. Speleologií a fotografováním 
se zabývá od roku 1968. V roce 1971 založil v Bohumíně 
speleologickou organizaci ORCUS Bohumín, kterou vede dodnes.

Arch. Radim Václavík
Absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 
V r. 2005 založil s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové 
architektury. Od r. 2006 vyučuje na katedře architektury Stavební 
fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Podle 
jeho návrhu byla postavena první pasívní kancelářská budova 
v České republice s pasivním energetickým provozem v Ostravě-
Zábřehu, za kterou obdržel hlavní cenu GRAND PRIX v soutěži Stavba 
Moravskoslezského kraje 2011. 

Adam Ondra
Český lezec, který se již ve dvanácti letech zařadil mezi deset 
nejlepších světových lezců na obtížnost. Trojnásobný mistr světa 
v lezení na obtížnost a v boulderingu, který již deset let vede žebříčky 
skalních lezců. Světová média jej nazývají českou senzací sportovního 
lezení. V loňském roce přelezl nejtěžší vícedélkovou cestu Dawn Wall 
v legendární stěně El Capitan v Kalifornii.

Anna Wende-Surmiak
Ředitelka Tatranského muzea v polském Zakopanem a presidentka 
asociace horských muzeí International Mountain Museum Alliance – 
IMMA.
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