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Příprava programu letního tábora na základě zážitkové pedagogiky

Anotace 

Práce se zabývá tématem zážitkové pedagogiky a to především z hlediska 

jejích cílů,  prostředků a  metod.  Uváděné pojmy představuje pro bližší  pochopení 

a pro možnost jejich využití na letním táboře. Hlavním tématem práce je příprava 

programu letního  tábora,  který  se  inspiruje  metodami  zážitkové  pedagogiky,  kde 

autorka vychází ze svých zkušeností s pořádáním takového tábora. Autorka popisuje 

přípravu i průběh letního tábora pro mládež a zaznamenává momenty, ve kterých si 

instruktoři projektu brali ze zážitkové pedagogiky příklad a kde se od těchto metod 

odklonili, realizovaný program také hodnotí. Práce se snaží reflektovat, jaký vliv měl 

na přípravu i na účastníky popisovaného tábora fakt, že byl veden v křesťanském 

duchu. Závěrečná  část  práce  reflektuje  možnosti  letního  neziskového  tábora  pro 

mládež,  který  chce  využívat  metod  zážitkové  pedagogiky.  Autorka  nahlíží  na 

jednotlivé  prostředky  a metody  zážitkové  pedagogiky  a možnost  jejich  využití 

porovnává  ze  zkušenostmi,  které  vyplynuly  z  popisovaného  tábora.  V samotném 

závěru autorka uvádí návod, jakým způsobem časově rozvrhnout připravu letního 

tábora zážitkového typu.
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Summer camp preporation program based on experiential education

Annotation 
The diploma thesis deals with experiential education, especially in terms of 

its objectives, means and methods. It explains used conception and gives the chance 

of their use for summer camp. The main theme of this diploma thesis is preparation 

of the program of a summer camp whis is inspired by the methods of experiential 

education. The author uses her experience with organization of the summer camp. 

She describes preparation and realization of the summer camp for the youth. She 

notes the moments when instructors use the methods mentioned above and  she also 

evaluates the realization of the program. The diploma thesis also reflects Christian 

influence on participants, istructors and the whole program. In the next part of the 

diploma thesis she reflects the possibilities of a nonprofit summer camp where the 

methods  of  experiential  education  may be  used.  She  compares  the  possibility  of 

usage of single means and methods with experience. In the end of the bachelor thesis 

the author proposes instructions for preparation of the summer camp during the year.
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1. Úvod
Zážitková pedagogika je pojem, který mě na první pohled zaujal. Cítila jsem 

z něj dobrodružství.  Odmalička jsem jezdila na letní  tábory,  které už mě po čase 

neměly moc čím překvapit.  Stal se ze mě zkušený táborník,  a teprve až možnost 

připravovat  program  pro  ostatní  mě  zase  naučila  něco  nového.  O  zážitkové 

pedagogice jsem v té době jen četla či slýchávala. Na Jaboku jsem dostala možnost 

se zážitkové pedagogice učit. Tuto příležitost jsem využila a na vlastní kůži si také 

vyzkoušela, že i ostřílený táborník může zažít něco, o čem do té doby neměl tušení. 

A protože se pro to naskytla příležitost, mohla jsem radost z něčeho nového umožnit 

dalším odrostlým táborníkům. Na této myšlence vznikl tábor, který budu v této práci 

rozebírat. Jako metodu, kterou v práci použiji, jsem si zvolila rešerši literatury. Dále 

pak budu reflektovat tábor a uvedu poznámky z pozorování a závěry ze zkušeností. 

Vzhledem k těžkosti pojmenování „zážitkového pobytu“ často uvádím slovo 

„akce“,  i  když  jsem  si  vědoma  toho,  že  to  není  nejhezčí  české  slovo.  V  této 

souvislosti použiji ještě slova „projekt“, „tábor“ a „kurz“. Slovo „tábor“ však budu 

používat pouze ve významu letního pobytu pro děti, či mládež. V odlišném významu 

budu uvádět  slovo „kurz“.  Tímto pojmem mám na mysli  zážitkovou akci,  kterou 

připravují profesionální, nebo alespoň zkušení zážitkoví pedagogové. Pojem „akce“ 

využiji pro oba termíny.   

V teoretické části  se zaměřím na objasnění pojmu „zážitková pedagogika“ 

z hlediska  toho,  jak  jej  popisují  jednotliví  autoři.  Uvedu  cíle,  které  si  zážitková 

pedagogika  klade,  a  příklad  organizací,  které  byly  pro  její  vznik  a  vývoj  zcela 

zásadní. Dále se budu věnovat prostředkům, které zážitková pedagogika využívá, aby 

efektivně dosáhla cíle. Poukáži na to, jak je popisovaná metoda široce pojatá a jak 

využívá  všech  možností  a  detailů,  aby  působila  co  nejefektivněji.  Abych  i  toto 

tvrzení  dokázala,  budu  se  na  konci  teoretické  části  zabývat  několika  metodami 

a teoriemi, které zážitková pedagogika často používá a které podpírají její teoretické 

základy. 

Ve druhé části práce budu popisovat letní tábor Valkounov, který se snažil 

využívat metod zážitkové pedagogiky. Zmíním se o zaštiťující organizaci projektu 

(YMCA), jejíž zaměření a nároky ovlivnily podobu tábora. Uvedu však také další 
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vlivy,  které  se  promítly  do  přípravy  i  realizace  tábora.  Mezi  ně  patřila  právě 

i zážitková pedagogika. Cílem mé práce je zaznamenat průběh přípravy a realizace 

tohoto  tábora  a na  základě  uvedené  teorie  poukázat  na  místa,  kde  byla  patrná 

inspirace  zážitkovou  pedagogikou,  ale  také  naopak,  kde  bylo  postupováno  jinak. 

Mým dalším cílem je reflektovat vliv křesťanství na přípravu i průběh akce. Reflexí 

křesťanského vlivu  budu zabývat  také  ve  druhé  kapitole.  Obsahem mého popisu 

křesťanského přístupu budou především programy, které byly věnovány duchovním 

otázkám, budu se však zabývat i křesťanskému vlivu mimo tyto programy. Na konci 

druhé kapitoly se pokusím naplnit  další  z mých cílů,  kterým je definice toho,  co 

i vzhledem k uvedené teorii bylo na přípravě a realizaci dobrého, či špatného. 

Mým posledním cílem je  vytvoření  optimálního  modelu  využití  zážitkové 

pedagogiky vzhledem k přípravě letního tábora pro mládež. Pro naplnění tohoto cíle 

se  budu  v  poslední  kapitole  věnovat  kritickému  zhodnocení  teorie  zážitkové 

pedagogiky, kterou uvádím, i názorům několika autorů, které jsem do teoretické části 

nezahrnula.  Oba  tyto  aspekty  (uváděnou  teorii  i  názory  několika  autorů)  budu 

reflektovat z hlediska možnosti aplikace na letním táboře.  
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2. Zážitková pedagogika
V této kapitole se pokusím vysvětlit  samotný pojem zážitková pedagogika. 

Poukáži  na  některé  přístupy,  které  se  vzhledem  k  vymezení  a  používání  pojmu 

zážitkové pedagogiky objevily až v posledních letech. Zmíním se také o tom, jak je 

zážitková pedagogika zastoupena z hlediska využití ve školním prostředí a volném 

čase.  Krátce  popíši  dvě  organizace,  které  byly  pro vývoj  zážitkové  pedagogiky 

ve světě i v Čechách klíčové. Budu se také věnovat hlavním prostředkům, principům 

a metodám, se kterými zážitková pedagogika pracuje. Z prostředků uvedu zážitek, 

jako ústřední pojem zážitkové pedagogiky, hru a její specifické české používání, dále 

také dramaturgii, která je považována ze světového hlediska za jedinečnou českou 

metodu a reflexi, která má v učebním procesu pedagogiky zážitku nezastupitelnou 

roli.  Mezi  prostředky  zážitkové  pedagogiky  řadím  také  motivaci,  dobrovolnost 

a prostředí  s  atmosférou.  Všechny  tyto  přístupy  dotváří  holistický  přístup  tohoto 

pedagogického odvětví. V neposlední řadě uvedu bezpečnost, která je, jak se v textu 

zmíním,  pro  zážitkovou  pedagogiku zvláště  z hlediska  používaných  metod velice 

důležitým a diskutovaným tématem. Zmíním i osoby, které se účastní realizovaného 

projektu.  Mezi  tyto  osoby  patří  tým  instruktorů  a účastníci.  Do  metod,  které 

zážitková pedagogika využívá, řadím Kolbův cyklus učení, komfortní zónu a metodu 

gradace. Termíny „prostředky“ a „metody“, jak je budu popisovat, nejsou pro celé 

odvětví  pedagogiky  zážitku  závazné.  To  jakým způsobem  se  jimi  budu  zabývat 

v kapitole rozvedu. V následujícím textu bych také ráda poukázala na prvky, které 

jsou  specifické  pro  českou  zážitkovou  pedagogiku,  nebo  které  český  přístup 

specificky používá.  

2.1 Vymezení pojmu zážitková pedagogika

Pojem  zážitková  pedagogika  ani  v  pedagogickém  ani  v  psychologickém 

slovníku není  uveden.  Oba pojmy jsou však  definované odděleně.  Pedagogika je 

uvedena jako „věda a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou v nejrůznějších 

sférách  života  společnosti.“1 Zážitek  vykládá  psychologický  slovník  jako  „každý 

duševní jev, který jedinec prožívá, vždy je vnitřní, subjektivní a citově provázaný. Je 

1 PRŮCHA, J.,WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2009, str. 197
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také  zdrojem  osobní  zkušenosti.“2 Zážitkovou  pedagogiku  bychom  tedy  mohli 

definovat  jako  vědní  obor, který  dosahuje  výchovy  či  vzdělání  prostřednictvím 

zážitku a zkušenosti. „Zážitková pedagogika je užitečná právě tím, že bere v potaz 

jak  prostředek  -  zážitek,  tak  funkci  -  výchovnou  a  vzdělávací,  která  tomuto 

prostředku dává hlubší smysl.“3

V prvním čísle Gymnasionu, časopisu pro zážitkovou pedagogiku, píše jeho 

šéfredaktor  Ivo  Jirásek4 o tom,  že  zážitková  pedagogika  ještě  nemá  mezi 

pedagogickými vědami vybudovanou svoji pozici.5 Od doby, kdy autor tento článek 

napsal,  se  zážitková  pedagogika vyvíjela  a  mnohé se  změnilo.  Avšak stejně  jako 

v minulosti  se  ještě  dnes  můžeme  setkat  s mnoha  pojmy,  které  se  k zážitkové 

pedagogice  nějakým  způsobem  vztahují.  Jsou  to  především:  výchova  v přírodě, 

výchova  dobrodružstvím,  výchova  výzvou,  výchova  zkušeností  a prožitkem,6 

pedagogika  volného  času  aj.  Přestože  zážitková  pedagogika  využívá  prostředků 

dobrodružství,  přírody,  výzvy,  zkušenosti  apod.,  využívá  ještě  dalších  metod 

a prostředků, čímž vytváří zcela specifický přístup k výchově. „Výchova ve volném 

čase  a zážitková  pedagogika  se  kříží,  ale  jejich  prostory  jsou  jinak  vymezeny.“7 

Zážitková pedagogika se totiž neomezuje jen na volný čas, přesto je její působení ve 

volném čase zastoupeno nejvíce. Existují však organizace a projekty, které se naopak 

snaží „vrátit“ zážitkovou pedagogiku zpět do škol (projekt Adventura a hnutí GO).

V devátem čísle  časopisu  Gymnasion,  se  Ivo  Jirásek  společně  s Martinou 

Pavlíkovou zabývají problémem zážitkové pedagogiky jako vědy. Používání pojmu 

zážitková pedagogika se totiž vžilo spíše jako metoda. Také se užívá označení „kurzy 

zážitkové pedagogiky“. Autoři článků upozorňují,  že pokud hovoříme o zážitkové 

pedagogice,  mluvíme  o  teoretické  disciplíně,  která  se  zabývá  problematikou 

terminologie, metod, výzkumů, předmětů, cílů apod. Praktickou disciplínu bychom 

tedy  museli  nazvat  výchovou  prožitkem  nebo  obdobným způsobem.  Ivo  Jirásek 

upozorňuje  na  to,  že  kurzy  zážitkové  pedagogiky  přece  nevyučují  pedagogice 

zážitku, nýbrž jsou její aplikací v praxi. Dodává však, že zatím nemáme dostatečně 

příhodný název, který bychom použili pro kurzy, kde je aplikována metoda zážitkové 

2 HARTL, P. 2000, str. 701
3 SLAVÍK, J., Gymnasion 8, str. 36 
4 Ivo Jirásek přednáší filozofii na katedře kinantropologie na fakultě tělesné kultury UPOL
5 JIRÁSEK, I. Gymnasion 1, str. 6
6 NEUMAN, J. 2000, str. 13
7 JIRÁSEK, I. Gymnasion 1, str.11
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pedagogiky.8 Tyto úvahy naznačují, že zážitková pedagogika jako obor již začíná mít 

svoji pozici na vědeckém poli, přesto stále platí slova Jana Neumana, že „výchova 

pomocí prožitku je ještě dnes považována za bouřlivě se rozvíjející  hnutí  „zdola“ 

(z praxe) „nahoru“ (k teorii).“9

Zážitková  pedagogika  je  definovaná  také  jako  aktivita,  která  vyžaduje 

od účastníka nutnost něco ze sebe vydat, otevřít se.10 Vymezit ji však lze také díky 

odlišnostem od jiných akcí pořádaných ve volném čase, jako jsou rekreace nebo letní 

tábory,  které  také  často  používají  zážitek  a  hru.  „Jeden  z  hlavních  rozdílů  mezi 

rekreačním  a  výchovným  užitím  her  a  aktivit  je  ve  využívání  zpětné  vazby.“11 

Zážitková pedagogika se od podobných akcí liší nejen v používání zpětné vazby (viz 

kapitola 2.4.5), ale také v používání zážitku (kapitola 2.4.1) a her (kapitola 2.4.2) 

výhradně jako prostředků k dosažení výchovného cíle (kapitola 2.3).

2.2 Historie zážitkové pedagogiky

Počátky historického vývoje zážitkové pedagogiky by se daly nalézt již ve 

čtvrtém století př. n. l. u Platóna, či Aristotela. Z jejich myšlenek je možné odvodit 

výchovné  metody  podporující  otužilost,  soutěže  i  provádění  polních  cvičení 

mládeže.12 Z  historického  hlediska  patří  mezi  významné  osobnosti  výchovy 

prožitkem i  český  pedagog  Jan  Ámos  Komenský,  nebo  Jean  Jacques  Rousseau. 

V této kapitole se však podrobněji zaměřím jen na dvě organizace, které ve vývoji 

pedagogiky  zážitku  sehrály  pravděpodobně  nejdůležitější  roli,  jedna  na  světové 

a druhá na české úrovni. 

První z nich je organizace Outward Bound, jejíž název naznačuje moment, 

kdy loď opouští mateřský přístav nebo také chvíli, kdy člověk opouští jistotu domova 

a vydává se na cestu do neznámých končin. Školu s tímto názvem spoluzaložil v roce 

1941 Kurt  Hahn pro  mladé  námořníky,  kteří  se  prostřednictvím aktivit  v přírodě 

8 PAVLÍKOVÁ, M., JIRÁSEK, I., Gymnazion 9, str. 21-26
9 NEUMAN, J. 1999, str. 39; 

Pávě  v  tomto  aspektu  spatřuji  velkou  sílu  zážitkové  pedagogiky.  V praxi  se  objevilo  mnoho 
možností a vysoká úspěšnost této metody. Teoretické zakotvení vzniká pro to, aby se výchova 
prožitkem šířila a zvyšovala se i kvalita používané metody. Teorie tedy nejsou žádné vymyšlené 
postupy, které by nebylo možné použít v praxi, ale právě naopak přesně popisují, jak postupovat, 
abychom dosáhli chtěného záměru.

10 PELÁNEK, R. 2008, str. 14
11 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 96
12 NEUMAN, J. 1999, str. 21
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připravovali  na nepředvídatelné  situace,  které  mohou  nastat  při ztroskotání  lodi. 

Založením této školy byl položen základ výchovy pomocí dobrodružství a prožitků.13 

Výcvik  se  skládal  ze čtyř  částí:  trénink,  služba  bližním,  projekt  a  expedice.  Cíl 

Hahnovy  výchovy  „neleží  ve  shromažďování  vědomostí,  ale  v otvírání  cest 

k prožitkům, které lidem pomáhají odhalovat jejich dosud skryté síly a schopnosti.“14 

Organizace  se  velmi  rozšířila  a bylo  zřizováno  mnoho  podobných  škol. 

Charakteristickým  rysem  pro  kurzy  této  organizace  byla  právě  expedice,  neboli 

výprava  do divoké  přírody,  kde  jde  především  o využití  prostředí  k  učení  se 

z důsledků  vlastního  jednání.   Kurzy  organizace  Outward  Bound  jsou  pořádány 

i v současnosti.

Druhou  organizací  je  Prázdninová  škola  Lipnice  (dále  jen  PŠL),  která 

představuje nejznámějšího zástupce zážitkové pedagogiky u nás. PŠL vznikla v roce 

1977,  autoři  knihy  Zážitkově  pedagogické  učení však  uvádějí,  že  jejímu  vzniku 

předcházelo  dlouhé  období  vývoje,  které  sahá  až  před rok  1964.15 Na  půdě  PŠL 

vznikl  ojedinělý  přístup  k  zážitkové  pedagogice. Důvodem  pro  jeho  vznik  byl 

dlouholetý vývoj a tehdejší situace v zemi, ale i fakt, že naše prostředí neposkytuje 

možnost delšího pobytu v divoké přírodě a také skutečnost, že Češi jsou hravý národ. 

Proto  česká  metoda  zážitkové  pedagogiky  daleko  specifičtěji  využívá  hru 

a dramaturgii.  Dramaturgii  můžeme  dokonce  považovat  za specificky  český 

fenomén.16 PŠL se tak v průběhu let obohacuje o metody a programy, které získala 

z vlastní  zkušenosti  (především experimentováním),  a vytváří  originální  koncepci, 

do jejíž metody patří: cílování, motivace, dramaturgie, výrazové prostředky, zpětná 

vazba a další.17 Jan Neuman18 uvádí, že „cílem PŠL je budování vyváženého vztahu 

mezi  člověkem,  společností  a přírodou.“19 Posláním PŠL je  „náročnými  výzvami 

motivovat  a mobilizovat  v člověku  odvahu  a tvořivost,  které  jsou  nezbytné  pro 

aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní 

změně,  nárůstu  sebevědomí  a odpovědnému  přístupu  k vlastnímu  životu,  druhým 

lidem a světu.“20 Nezisková organizace PŠL je také největším zdrojem metodiky pro 
13 NEUMAN, J. 2000, str. 180 
14 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 24
15 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 13
16 KUBALA, P., Gymnasion 6, str. 84
17 NEUMAN, J., HANUŠ, R., Gymnasion 7, str. 54
18 Jan Neuman přednášel na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
19 NEUMAN, J. 2000, str. 189
20 http://www.psl.cz/index.php?submenu=3   
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zážitkovou pedagogiku v České republice.

2.3 Cíle zážitkové pedagogiky

Tato kapitola má poukázat na široké pojetí dílčích cílů zážitkové pedagogiky 

a na její komplexní zaměření na osobu jedince a jeho „fungování“ v rámci kolektivu. 

Již z pojmu zážitková pedagogika je patrné, že pedagogika si klade za cíl výchovu 

a vzdělání. Pedagogika volného času má podle pedagogického slovníku napomáhat 

k autonomnímu a smysluplnému trávení volného času.21 Zážitková pedagogika jde 

však dál. Cílům pedagogiky zážitku by více odpovídal cíl rozvinout tvořivou a své 

odpovědnosti si vědomou osobnost.  Takto uvádí František Singule cíl pro moderní 

pedagogické směry.22 „Jde nám o činorodý a rozvíjející se koncept využití prázdnin 

a volného času vůbec. O harmonické utváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, 

psychické i psychosociální oblasti.“  Autor citace Petr Hora ještě dodává, že plní tři 

funkce:  odpočinek,  zábavu  a  vzdělání.23 Autorka  článku  o metodě  zážitkové 

pedagogiky Petra Drahanská z nejnovějšího, jedenáctého čísla časopisu Gymnasion 

uvádí, že původní snahou bylo nabídnout silné zážitky. Dnes se však těžiště přesouvá 

na pedagogické záměry, které chtějí pedagogové prostřednictvím  programů sledovat. 

Autorka  uvádí  pedagogické  cíle  ve  dvou  rovinách.  První  rovina  je  spíše 

zaměřená na volnočasové aktivity a v nich na mezilidskou komunikaci, spolupráci, 

empatii, schopnost učit se z neúspěchů, přijímat zpětnou vazbu a vytvářet ze zážitků 

zkušenosti. Druhou rovinou jsou pak specifické obsahy oborů, tedy rovina, kde je 

metoda zážitkové pedagogiky užívána čistě pro vzdělání.24 Většina autorů se shoduje 

na tom, že cílem zážitkové pedagogiky je harmonický vývoj osobnosti jedince. Jan 

Neuman uvádí,  že při  růstu osobnosti  jde především o zlepšování  sebepojetí,  růst 

sebedůvěry, pozitivní změny chování i zlepšování schopnosti řešit problémy. Dodává 

však, že tuto koncepci nemůžeme považovat za samospasitelnou.25 Často je také cíl 

zážitkové  pedagogiky  definovaný  ve třech  rovinách.  V  rovině  osobního  rozvoje, 

rozvoje mezilidského, tedy sociálních vztahů a vztahů k životnímu prostředí.26 Pavel 

21 PRŮCHA, J.,WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2009, str. 198
22 SINGULE, F. 1992, str. 13
23 HORA, P a kol, 1984, str. 10
24 DRAHANSKÁ, P., Gymnasion 11, str. 47
25 NEUMAN, J. 2000, str. 43 a 1999, str. 43
26 PRŮCHA, J.,WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2009, str. 346, HANUŠ, R; JIRÁSEK, I. 1996, str. 43
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Kaplan ve své bakalářské práci uvádí i fakt, že výchovná činnost musí mít funkci 

nejen rozvojovou, ale také preventivní.27

2.4 Prostředky zážitkové pedagogiky

V  předchozí  kapitole  jsem  se  věnovala  tomu,  jaké  cíle  si  zážitková 

pedagogika klade. Tato kapitola bude věnována prostředkům, jejichž pomocí výše 

zmiňovaných cílů dosahuje.  Mezi prostředky zážitkové pedagogiky patří především 

zážitek, ale také hra, dramaturgie, motivace, zpětná vazba, dobrovolnost, bezpečnost 

a  v neposlední  řadě atmosféra  a  prostředí.  V poslední  části  této  kapitoly uvádím 

osoby,  které  na  kurzu  participovaly jako  instruktoři  i  jako  účastníci.  V literatuře 

nejsou  osoby  na  kurzu  uváděny  jako  typické  prostředky,  vzhledem  k  jejich 

charakteru a vztahu k zážitkovým kurzům jsem je však do této kapitoly zařadila.

2.4.1 Prožitek, zážitek, zkušenost

Jak již bylo zmíněno a z názvu je patrné, zážitek je jedním z nejdůležitějších 

prostředků, které zážitková pedagogika k výchově a vzdělání používá. Prožitek je 

charakterizován  přítomností.  Pokud  hovoříme  o  zážitku,  je  to  už  jev,  který  se 

vztahuje k minulosti. (Jsou však i autoři,28 kteří tuto problematiku pojímají odlišně.) 

Zkušenost je pak reflektovaný zážitek, který je myšlenkově zpracován.29 „Zkušenost 

můžeme považovat za znalost,  kterou jsme získali vlastním prožíváním a vlastním 

náhledem.“30 Zážitek  má několik  vlastností,  které  ho činí  výjimečným.  Nejčastěji 

jsou uváděny: nenahraditelnost, jedinečnost, nepřenositelnost a komplexnost.31 

Podle Radka Pelánka32 však nemůžeme spoléhat jen na silné zážitky, ale vždy 

musíme  mít  na  paměti,  proč  účastníka  zážitku  vystavujeme,  čeho  tím  chceme 

docílit.33 Zážitek  tedy  není  užíván  samoúčelně,  ale  vždy  jen  jako  prostředek 

k dosažení cíle.  Petr Kubala34  v devátém čísle Gymnasionu ještě uvádí, že zážitky 

27 KAPLAN, P. 2001, str. 7
28 BEDNÁŘ, M. 2008 
29 JIRÁSEK, I., Gymnasion 1, str. 14
30 NEUMAN, J. 1999, str. 38
31 HANUŠ, R., JIRÁSEK, I. 1996, str. 41 
32 Radek Pelánek je dlouholetým organizátorem zážitkových akcí.
33 PELÁNEK, R. 2008, str. 24
34 Petr Kubala absolvoval obor Rekreologie na UP v Olomouci a interkulturní komunikaci a outdoor 

education ve Švédsku
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i zkušenosti jsou živými „bytostmi“, které se vyvíjejí v čase.35 Nezáleží tedy jen na 

situaci, ve které je zážitek získán, na osobnosti a předchozích zkušenostech jedince, 

který zážitek přijímá, ale záleží také na situacích, které zážitku předcházejí i po něm 

následují. Hodnota zážitku se tedy může v čase měnit. 

2.4.2 Hra

Hra má v české zážitkové pedagogice své zcela specifické místo, jak uvádím 

v kapitole 2.2. Je to fenomén, který je vzhledem ke světovému působení zážitkové 

pedagogiky u nás používán mnohem více a originálněji. 

Hra je  od narození  samozřejmou součástí  světa  dítěte,  v minulosti  se  však 

stávalo, že byla chápána právě a jen jako součást dětství. „Hraní je pro nás důvěrně 

známá možnost dočasně uvolněného a přitom uvnitř šťastně povzneseného žití. Jako 

dospělí objevujeme s tichou závistí hru dětí, blažené zaujetí, s nímž se jí oddávají.“36 

S rozvojem zážitkové pedagogiky už hra není považována za ryze dětskou, naopak je 

využívána  dospívajícími,  ale  i dospělými  lidmi,  a to  především kvůli  možnostem, 

které nabízí. Eduard Bakalář ve své knize I dospělí si mohou hrát uvádí definici hry 

podle Johana Huizingy, holanského kulturního historika: „Hra je dobrovolná činnost, 

která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle 

dobrovolně  přijatých,  ale  bezpodmínečně  závazných  pravidel,  která  má  svůj  cíl 

v sobě samé a je provázena pocitem napětí a radosti a vědomí „jiného bytí“, než je 

všední život.“37 Tato definice je zcela vystihující, autor pouze nesouhlasí s výrokem, 

že hra má cíl sama v sobě. V úvodu Zlatého fondu her II Ota Holec píše o tom, že hra 

dospělých bývá odsuzována proto, že nevytváří žádnou ekonomickou hodnotu. Což 

je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu hra zvyšuje ekonomickou hodnotu 

tím, že napomáhá rozvoji osobnosti jedince.38 Tak, jak je hra chápána a využívána 

v programech  Prázdninové  školy  Lipnice,  počítá  s dospělým  hráčem  a s jeho 

zkušenostmi. 

Literatura uvádí, že hra bývá přitažlivá právě pro její „jako“ charakter. Tedy 

kvůli  tomu,  že  nejde  o skutečnost.  Hra  poskytuje  hráčům  pocit  jistoty,  protože 

35 KUBALA, P., Gymnasion 9, str. 53
36 FINK, E. 1993, str. 31
37 BAKALÁŘ, E. 1987, str. 81
38 HRKAL, J.; HANUŠ, R. ed. 1998, str.13

17



chování ve hře neovlivňuje realitu.39 Z jiného pohledu je hra „kouzelným prostorem 

s pevnými  hranicemi  danými  pravidly,  ve kterých  se  může  odehrát  i to,  na co 

bychom „v civilu“ neměli odvahu.“40 Jan Neuman hru popisuje také jako modelovou 

situaci, kde je komplikovaná životní realita redukovaná na přehledná pravidla.41 

Hra by tedy měla vytvářet bezpečný a spravedlivý prostor, ve kterém člověk 

může objevovat své skryté síly a možnosti, konfrontovat se s druhými. Jak píše Ivo 

Jirásek, hra učí nejenom vyhrávat a užít si vítězství, ale učí nás také prohrávat, což 

v naší společnosti zdánlivě není výkon hodný ocenění.42 Zážitková pedagogika učí 

pracovat  s hrou  stejně  jak  se zážitkem.  Hra  tedy  není  něco,  čeho  by  zážitkoví 

pedagogové chtěli dosáhnout, ale je to pouze prostředek k dosažení vyššího cíle. 

Existuje mnoho typů her, jež se dělí podle výchovných cílů, podle charakteru 

hry - rozpracovanosti a závaznosti pravidel (podrobná pravidla, málo strukturované 

hry, nestrukturované hry), podle formy hry (zda jde o iniciativní hru, simulační hra, 

závod, představení apod.),  ale mohou se dělit  i podle kritérií  (jako jsou například 

denní/roční doba, psychická/fyzická zátěž, čas na přípravu/ na hru apod.) 43

2.4.3 Dramaturgie

Pojem dramaturgie je  znám spíše z uměleckých oborů jako je divadlo nebo 

film. Zážitková pedagogika tento pojem přejala, aby vyjádřila metodu, kterou jsou 

vybírány a sestavovány zážitkové kurzy a  programy.  Právě dramaturgie  je dalším 

specificky  českým prostředkem zážitkové  pedagogiky.  Není  to  však  jen  seřazení 

programů, které po sobě následují.  Je to jeden z nejnáročnějších úkolů při tvorbě 

programu. Zlatý fond her I popisuje dramaturgii jako umění, při kterém dramaturg 

efektivně vybírá  a kombinuje určité  programové prostředky tak,  aby maximálním 

39 HERMOCHOVÁ, S. 2006, str. 38
Toto pojetí  není  z  mého podledu zcela jednoznačné.  Hra dle  mého názoru neovlivňuje realitu 
přímo. (Například že by zaměstnanec za prohraný zápas nedostal plat.) Přesto však myslím, že vše, 
co člověk ve svém životě koná, budoucnost nějakým způsobem ovlivňuje. (Zmiňuji se o tom také 
nakonci  kapitoly 2.4.1.)  Mé mínění  a  zkušenosti  jsou  takové,  že  hra  může ovlivňovat  realitu 
dvěma způsoby.  První je fyzický vliv. Pokud si  účastník při  hře zlomí nohu, ovlivní  to i  jeho 
realitu  po  skončení  kurzu.  Druhý způsob  je  vnitřní,  psychický.  Zážitková  pedagogika  o  tom 
i hovoří,  jejím cílem je  prostřednictvím her  člověka  vychovávat,  měnit  ho,  čímž  se  ovlivňuje 
i prostor mimo hru.  Ve hře člověk dostává náhled nejen na své chování, ale i na chování druhých, 
a takové poznání často mnoho změní i v realitě.     

40 ZOUNKOVÁ, D. ed. 2007, str. 9
41 NEUMAN, J. 1999, str. 38
42 JIRÁSEK, I., Gymnasion 6, str. 4
43 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 114-120
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způsobem  dosáhl  cíle.44 Můžeme  také  hovořit  o trojím  umění  dramaturgie,  což 

znamená  „namíchat“  program  tak,  aby  uspokojil  všechny  účastníky,  vybrat 

z programu to  nejvhodnější  a nejefektivnější  a nakonec  program předložit  v pravý 

čas.45 Jde tedy i o to, aby jednotlivé hry na sebe správně navazovaly. Radek Pelánek 

dodává, že je třeba se zamýšlet nad tím, v jakém rozpoložení budou po konkrétní hře 

účastníci, a v souvislosti s tím zařazovat hry další.46 

Prací  dramaturga  tak  vzniká  plánovaný  scénář,  který  zahrnuje  přehledně 

rozpis  celého  kurzu,  kdy  se  koná  jaká  aktivita,  kde  se  koná  a  kdo  je  za  ni 

zodpovědný. Vladimír Vecheta47 popisuje dramaturgické zásady tvorby scénáře, tedy 

na co všechno hledět při tvorbě scénáře. Jsou to: intenzita, tempo, rytmus, pestrost, 

vyváženost,  zátěž,  emoce,  kontrast,  oddechový  čas,  návaznost,  začátek,  vrcholy 

a gradace.  Autor  také  dodává,  že  je  vhodné  měnit  a různým způsobem dávkovat 

zatížení jednotlivých složek osobnosti (emoční, fyzické, mentální).48 S ohledem na 

cíl  kurzu  a  všechny  dramaturgické  zásady  a pravidla  vznikne  plánovaný  scénář 

kurzu. 

Tím  však  umění  dramaturgie  nekončí.  Bohuslav  Stránský49 v článku 

o dramaturgii upozorňuje, že „i když máme vytvořený ideální scénář, bylo by velkou 

chybou  držet  se  pevně  plánu  bez  citlivého  sledování  atmosféry  ve  skupině 

účastníků.“50 Úkolem  dramaturgie  je  tedy  i schopnost  aktuálně  reagovat 

na nepředvídatelné  situace,  které  mohou  na kurzu  nastat.  V průběhu  kurzu  tedy 

vzniká  jako  reakce  na  nutné  dílčí  změny  reálný  scénář,  který  je  aktualizovanou 

podobou  plánovaného  scénáře.51 Nejde  tedy  jen  o to,  mít  dopředu  připravené 

alternativy  programů,  pokud  možno  stejně  kvalitní,  ale  také  o schopnost  nelpět 

na všech částech programu a o umění vytvořit aktivitu, která bude pro tu konkrétní 

chvíli tou pravou. Mnoho autorů se shoduje na tom, že dramaturgii účastník vůbec 

nemusí vnímat,  neboť je pro něj podvědomou samozřejmostí,  ale začne ji vnímat 

v momentě, kdy pocítí, že dramaturgie chybí. 

44 Zlatý fond her I, 2002, str. 10
45 HORA, P. a kol, 1984, str. 71
46 PELÁNEK, R. 2008, str. 72
47 Vladimír Vecheta se dlouhodobě zabývá instruktorskými a průvodcovskými aktivitami 

zážitkových akcí. Spolupracuje také s organizací Instuktoři Brno.
48 VECHETA, V. 2009, str. 21
49 Bohuslav Stránský je dlouholetý instruktor PŠL
50 STRÁNSKÝ, B. Gymnasion 9, str. 48
51 VECHETA, V., 2009, str. 26

19



2.4.4 Motivace

Motivace je důležitým prvkem jakékoliv činnosti,  není to specifický prvek 

zážitkové  pedagogiky.  Přesto  si  pedagogika  zážitku  jeho  důležitost  uvědomuje 

a vědomě s ním pracuje.  Motivace  je  uváděna  jako klíčový prostředek k naplnění 

cílů.52 Motivace si klade za cíl získat  účastníka, aby se cíl kurzu stal i jeho cílem. Ivo 

Jirásek v úvodu k prvnímu Zlatému fondu her  píše,  že  motivace  k programu má 

velký význam pro intenzitu prožívání.  Avšak za určitou „zónou“ motivace se pak 

nachází „zóna“ manipulace a hranice mezi nimi není ostrá. Dodává také, že pokud 

víme, proč to  děláme, můžeme dělat cokoliv. V otázce manipulace nám může také 

pomoci  si  uvědomit,  jestli  bychom  chtěli  sami  zažít  to,  co  připravujeme 

pro účastníky.53 Radek Pelánek k motivaci píše, že se nejčastěji snažíme účastníky 

motivovat  co  nejvíce.  Správným  cílem  je  však  podle  něj  adekvátní  motivace 

ke hrám.54 Způsobů motivace je mnoho, nejčastěji jsou mezi ty nejdůležitější řazeny: 

osobnost  pedagoga,  atmosféra  (mnohdy  vyvolaná  úvodem  do  hry),  první  dojem 

a zajímavý  název  her  (atmosféra  podrobněji  viz  kapitola  2.4.8). Autoři  knihy 

Zážitkově  pedagogické  učení uvádějí  devět  zákonů  motivace,  kde  shrnují 

nejdůležitější body při motivaci:

• Chcete-li motivovat, musíte být sami motivováni.

• Úspěch motivuje.

• Motivace má dvě stadia - vytyčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout.

• Uznání motivuje.

• Motivace je nikdy nekončící proces.

• Vlastní účast motivuje.

• Každý pokrok musí být zřetelně viditelný.

• Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit.

• Ztotožnění se skupinou motivuje.55

2.4.5 Reflexe
Reflexe neboli zpětná vazba je, jak jsem psala v kapitole 2.1, jednou z metod, 

kterou  se  kurzy zážitkové  pedagogiky liší  od jiných  akcí  využívajících hru  nebo 
52 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 68
53 Zlatý fon her I, 2002, str. 28
54 PELÁNEK, R., 2008, str. 98
55 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 72
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zážitek. Zpětná vazba není u člověka nic zvláštního nebo neobvyklého, používá ji 

často i nevědomě každý.  Autorka knihy  Cílená zpětná  vazba Eva  Reitmayerová56 

píše, že ji lze nalézt v přírodě u živých i neživých systémů. To, co je však využíváno 

například  na  kurzech  zážitkové  pedagogiky  proto  označuje  cílená  zpětná  vazba, 

protože není zcela přirozená, lépe řečeno je uměle vyvolaná a chtěná.57  Zpětná vazba 

je  ohlédnutí  se  za proběhlou  aktivitou,  její  hodnocení,  hledání  jejího  smyslu.  Jan 

Neuman  uvádí,  že  reflexe  je  „řízený  proces  hodnocení  aktivity  nebo  hry,  který 

využívá zpětnovazebných informací k hledání širších souvislostí a významů. Učí nás 

vidět naše jednání a jeho působení prostřednictvím prožitků a zkušeností.“58 

Zážitková pedagogika využívá reflexe hlavně pro zpracování zážitku a jeho 

převedení do zkušenosti. Zpětná vazba je však důležitá i pro možnost konfrontace 

vlastních poznatků a pocitů s poznatky a dojmy ostatních lidí ve skupině. Často je 

uváděno, že reflexe by měla sloužit jako prostor pro sdílení pocitů a zážitků a naopak 

by neměla být rozborem pravidel nebo provedení hry či programu.59 

Přesto že nejčastější formou reflexe je řízená diskuse, kde je instruktor v roli 

koordinátora, který diskusi řídí a vede nějakým směrem,  existuje mnoho způsobů, 

jak reflexi provést. Radek Hanuš a Lucie Chytilová uvádějí jako možnosti použití 

zpětné  vazby  tyto  techniky:  verbální,  neverbální,  rolové,  výtvarné,  písemné, 

prostřednictvím symbolů  a metafor,  testy  a  hry.60 Eva  Reitmayerová  používá  pro 

přehled technik jiné dělení, částečně se však překrývá s výše uvedeným, mimo ně 

však  popisuje  ještě  zpětnou  vazbu  pomocí  techniky,  například  prostřednictvím 

videonahrávky, či fotografií z programu a vyžádanou zpětnou vazbu. To znamená, že 

sám účastník stanoví oblast, ve které chce od ostatních reflexi přijmout. Dalé Eva 

Reitmayerová odděluje průběžnou a závěrečnou zpětnou vazbu.61  Při vedení jakého-

koliv způsobu by měl instruktor svými reakcemi vytvářet pocit bezpečí. Zvláště pak 

u metody řízené diskuse by měl také ovládat umění používat otevřených otázek, aniž 

by jimi skupinu zahltil.62

56 Eva Reitmayerová je absolventkou psychologie na FF UK, dlouhodobě také pracuje jako 
instruktorka zážitkový kurzů.

57 REITMAYEROVÁ, E; BROUMOVÁ, V. 2007, str. 9-10
58 NEUMAN, J. 1998, str. 39
59 PELÁNEK, R., 2008, str. 101
60 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 98-99
61 REITMAYEROVÁ, E; BROUMOVÁ, V., 2007, str.116
62 REITMAYEROVÁ, E; BROUMOVÁ, V. 2007, 52, 43, 56, 61
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2.4.6 Dobrovolnost
Dobrovolnost je typickým znakem zážitkové pedagogiky už proto, že učení 

zážitkem využívá hru a hra je záležitostí svobodného a dobrovolného rozhodnutí.63 

Programy využívající pedagogiku prožitku mají za cíl působit na člověka, ale pracují 

právě  s tím,  že  účastník  s  aktivitou  souhlasí,  čímž  se  působení  stává  často 

efektivnější.  Jan  Neuman  píše,  že  dobrovolná  účast  na programech  bývá  někdy 

důležitější, než program samotný.64 

Jev  dobrovolnosti  na akci  velmi  souvisí  s „motivací“  a „bezpečností“ (viz 

kapitola  předchozí  a  následující).  Přesto že  snahou instruktorů je,  aby se  všichni 

zúčastnili programu, a také je k tomu motivují, nikoho nenutí a v zájmu bezpečnosti 

žádného účastníka nepřemlouvají. Na začátku kurzu a také před náročnou aktivitou 

by instruktoři  měli  zmínit,  že  účast  je  dobrovolná  a že  je  možné bezproblémové 

ukončení  a vystoupení  z  programu.65 Účastníci  tím  také  poznávají  své  možnosti 

a hranice. Před některými kurzy se s účastníky uzavírají smlouvy, které zajišťují, aby 

všichni  účastníci  o dobrovolnosti  věděli.66 Radek  Pelánek  k  tématu  dobrovolnosti 

dodává,  že  mohou vznikat  problémy,  pokud je například součástí  motivace náhlé 

vtažení do hry, účastníci tak nemají čas se rozhodnout, jestli  aktivitu vůbec chtějí 

vykonávat. Zdůrazňuje proto možnost kdykoliv hru bez problémů opustit.67

2.4.7 Bezpečnost
Jak uvádím v kapitole 2.5.1 zážitková pedagogika využívá toho, že vystavuje 

účastníky situacím, které  jsou pro ně nové a neznámé, a ve kterých se teprve učí 

reagovat a zvládat je, což je vždy částečně rizikové. Vzhledem k těmto okolnostem je 

bezpečnost jedním z velkých témat pedagogiky zážitku.  

Je možné rozlišit několik typů rizik. Nejčastěji se uvádí nebezpečí fyzického 

a  psychického  zranění.  Rizika  však  mohou  být  posuzována  i z hlediska  vnímání 

subjektivního  a objektivního  nebezpečí.  Někteří  autoři  se  přiklánějí  k tomu,  že 

povinností instruktora je udělat vše pro to, aby bylo zranění vyloučeno68, jiní autoři 

přiznávají, že zraněním se nelze zcela vyhnout, je však nutné být vždy (na poranění) 

63 ŠIMANOVSKÝ, Z; MERTIN, V., 1996, str. 8 
64 NEUMAN, J. 2000, str. 38
65 HYŤHA, P., Gymnasion 7, str. 166
66 NEUMAN, J. 1998, str. 29
67 PELÁNEK, R. 2008, str. 36
68 NEUMAN, J. 1998, str. 37
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připraveni - umět v situacích zranění reagovat, umět poskytnout první pomoc apod.69 

Většina autorů se však shoduje na tom, že zážitková pedagogika by měla pracovat 

hlavně se zdánlivým nebezpečím,  tedy aby si  účastník myslel,  že vykonává něco 

velmi nebezpečného, ale instruktor si byl jist, že je v bezpečí.  Zuzana Paulusová70 

píše,  že to, co vypadá na pohled velmi dobrodružně a nebezpečně,  musí být o to 

bezpečnější.71 

Petr  Lebeda,  který  se  dlouhodobě  věnuje  bezpečnostním  standardům 

outdoorových programů, se zabývá prostorem mezi výzvou a bezpečností. Správný 

program podle něj hledá místo, kde je výzva ještě dostatečně silná, ale je to stále 

bezpečné. Dodává, že při hledání té správné míry musíme mít vždy na paměti, co je 

cílem prožitku, čeho tím chceme dosáhnout. Důležitým faktorem je také, jaké jsou 

důsledky  případného  neúspěchu,  zda  jde  o „odřené  koleno“  nebo  „o život“.72 

„Primárním  cílem  není  minimalizace  rizika.  Povinností  instruktora  je  hledat 

rovnováhu mezi naplněním cílů při zachování přijatelné míry rizika.“73 

Zvláště  z hlediska  nebezpečí  fyzického  zranění  má  organizace  Outward 

Bound  vytvořen   specifický  „bezpečnostní  systém“ (viz  příloha  1).  V příloze  2 

uvádím závěry z článku Pavela Hyťhy o psychickém nebezpečí na kurzu. Všeobecně 

se uvádí, že psychicky náročný program nepatří ani na začátek ani na konec kurzu.74 

Na  závěr  ocituji  Aleše  Pokorného,  bezpečnostního  garanta  organizace  Outward 

Bound - Česká cesta: „Žádná pevně stanovená pravidla a školení nedokážou rizika 

odstranit.  Jedinou  možností  je  práce  s rizikem  jako  s všudypřítomným  faktorem 

zážitkového programu.“75

2.4.8 Prostředí a atmosféra

V závislosti  na  výše  popsaném se  prostředí  může  jevit  jako  nepodstatný 

detail.  Zážitková  pedagogika  však  i s tímto  „detailem“  pracuje  a  využívá  ho. 

Vladimír Vecheta naopak píše, že atmosféra je pro účastníky klíčovou skutečností.76 

Nejde tedy jen o to, v jakém místě se akce koná, ale důležité je především vytvoření 

69 HORA, P. a kol. 1984, str. 137
70 Zuzana Paulusová je šéfinstruktorkou v organizaci Outward Bound - Česká cesta.
71 PAULUSOVÁ, Z., Gymnasion 3, str. 105
72 LEBEDA, P., Gymnasion 3, str. 133-135
73 ZOUNKOVÁ, D. Ed, 2007, str. 28
74 ZOUNKOVÁ, D. Ed, 2007, str. 27
75 ZOUNKOVÁ, D. Ed, 2007, str. 25
76 VECHETA, V. 2009, str. 16
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atmosféry vzájemné důvěry.77 S tím souvisí i první dojem, zvláště pokud se účastníci 

neznají a na akci tohoto typu jsou poprvé. Radek Pelánek uvádí, že kvůli dobrému 

prvnímu dojmu máme dát přednost začátku s tajemnou, ale příjemnou atmosférou, 

nejlépe v podvečer.78 Pokud jde o prostředí jako o místo, pedagogika zážitku často 

využívá přirozeného prostředí, kontaktu s přírodou, dovednosti a důsledky plynoucí 

z pobytu  v přírodě.79 Autoři  textů  o zážitkové  pedagogice však připomínají,  že  je 

potřeba  využívat  prostředí  přírody,  ale  stejně  tak  je  nutné  přírodu  zanechat 

pro budoucí časy i hráče,  pokud možno v nezměněném stavu.80 S přírodou souvisí 

i cíl zážitkové pedagogiky, který je zaměřen na tři oblasti: na člověka samotného, na 

skupinu  a  sociální  vztahy a na přírodu či  životní  prostředí  (viz  kapitola  2.3).  Při 

výběru prostředí hraje svojí roli i cíl akce, podle něhož bychom měli místo vybírat. 

Naprosto zřetelné je to v případě, že nám jde např. o horolezecký výcvik. 

Pokud hovoříme o prostředí a atmosféře, na jedné straně myslíme místo, kde 

se kurz koná a jaká je zde celková atmosféra, na druhé straně můžeme mít na mysli 

i atmosféru před programem. Tento jev velmi souvisí s motivací (viz kapitola 2.4.4). 

„Při  uvádění  her  se  snažíme o navození  atmosféry,  která  pomůže vtáhnout  hráče 

do hry  a vytvořit  tak  virtuální  svět,  ve kterém  účastníci  hru  prožijí.“81 Pokud  se 

instruktorům podaří oddělit např. napjatou atmosféru před hrou od atmosféry, která 

panuje mezi programy, mohou tak účastníci získat nevšední zážitky, ale zároveň je 

následně v klidné atmosféře zpracovat. 

2.4.9 Zúčastněné osoby kurzu
Ať už jsou na kurzu používány jakékoliv metody, konečná podoba akce je 

vždy především o lidech, a tedy nejen o instruktorech, kteří akci připravují, ale také 

o účastnících, kteří vytvářejí průběh samotné akce. Vladimír Vechta uvádí že, „lidský 

faktor  realizace  každého  projektu  je  jak  velkým  potenciálem,  tak  jeho  klíčovou 

slabinou.“82 V této kapitole se zaměřím na dvě skupiny,  které se účastní  každého 

zážitkového projektu. Jsou jimi instruktoři a účastníci. V části o týmu instruktorů se 

77 STRÁNSKÝ, B. Gymnasion 9, str. 49
78 PELÁNEK, R. 2008, str. 68

Pro zážitkovou pedagogiku jsou typické ceremoniály, zvláště na začátku a na konci akce, které 
mají mimo jiné oddělit reálný svět a svět her ve kterém se účastníci nacházejí na kurzu.

79 JIRÁSEK, I., Gymnasion 1, str. 12
80 Zlatý fond her I, 2002, str. 14
81 ZOUNKOVÁ, D. ed., 2007, str. 19
82 VECHETA, V., 2009, str.24
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zmíním o kritériích zážitkového pedagoga, ale také o skupině instruktorů jako týmu. 

Uvedu, jaké jsou v literatuře popisovány role, které by tým měl obsahovat a které 

může samovolně vytvářet.  Budu se zabývat  také prací,  kterou skupina vedoucích 

zastává.  Z  hlediska  účastníků  popíši,  s  jakými  skupinami  zážitková  pedagogika 

pracuje a jaké skupiny se vzhledem k přípravě projektu vytváří.

Tým instruktotů

Tým  instruktorů  je  skupina  lidí,  kteří  vymýšlejí  a připravují  podobu 

a program celé akce a také ji realizují. Dobře fungující tým je podle Allana Gintela, 

dlouholetého  předsedy  Prázdninové  školy  Lipnice,  veledůležitým  předpokladem 

úspěšnosti  akce.83 Radek  Hanuš84 hovoří  už  o sestavování  kvalitního  týmu,  jako 

o nutném předpokladu úspěchu.85 Vzhledem k náročnosti dobře provedené zážitkové 

akce,  jsou  vysoké  nároky  kladeny  i  na instruktory  a  to  především  v  oblasti 

dovedností,  vědomostí  a  zkušeností.86 Kromě  toho,  že  by dobří  instruktoři  svým 

jednáním a komunikací v týmu měli jít účastníkům příkladem a měli by podřizovat 

své  potřeby  skupinovým  cílům,87 měli  by  dohromady  vytvářet  tým,  kde  jsou 

zastoupeny,  nebo  alespoň  částečně  pokryty  všechny  týmové  role.  Autoři 

instruktorského slabikáře rozdělují role do tří skupin: 

• Typové skupinové role  (v jiné literatuře  uváděné jako týmové)  -  obsazení 

všech  těchto  rolí  umožňuje  efektivní  a  výkonné  působení  týmu.  Do  této 

skupiny  patří:  iniciátor,  pokračovatel,  koordinátor,  kritik,  povzbuzovatel, 

harmonizátor a veselá kopa.

• Výkoné  funkce  -  jsou  vyžadovány  pro  realizaci  projektu88 (lipnického 

charakteru) např. ekonom, zdravotník, hudebník, desinger, řidič auta, technik.

• Individuální role - jsou role,  do kterých se v průběhu přípravy i realizace 

dostávají  všichni  vedoucí.  Mohou  to  být  role  psychologa,  pedagoga, 

rozhodčího, diplomata, organizátora a jiné.89

83 HORA, P.  a kol., 1984, str.95
84 Radek Hanuš je v současné době odborným asistentem na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci 
85 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 140
86 HOLEC, O. , a kol., 1994, str. 41 

Ota Holec dodává že vedoucí instruktor má dvě možnosti: Poskládat tým vedoucí tak, aby jeho 
členové  svým  potenciálem  naplnili  stanovený cíl  kurzu,  nebo  stanovit  cíl  kurzu  tak,  aby  ho 
členové týmu byli schopni naplnit. 

87 HERMOCHOVÁ, S. 2006, str. 25 a str. 31
88 Jde o techničtější stránku realizace.
89 HOLEC, O., a kol., 1994, str. 97-99
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Často  jsou  týmové  role  popisovány  také  podle  typologie  R.  M.  Belbina 

(inovátor,  vyhledavač  zdrojů,  koordinátor,  usměrňovač,  monitor-vyhodnocovač, 

týmový  pracovník,  realizátor,  kompletovač-finišer,  specialista)90.  Radek  Pelánek 

mezi funkce (výkoné funkce viz výše) řadí ještě například kuchaře a zmiňuje, že 

funkce je nutné, na rozdíl od týmových rolí jasně rozdělit.91 

V  obecnější  rovině  jde  u  instruktorů  také  o to,  aby  zcela  samozřejmě 

a bezpodmínečně přijímali každého účastníka, a aby se snažili zmenšovat rozdíl mezi 

vychovatelem a vychovávaným. Pokud instruktoři  jednají  s účastníky s respektem, 

umožňují jim uvědomovat si vlastní hodnotu a vážit si sami sebe.92 Radek Pelánek 

k instruktorům dodává, že mají nad účastníky velikou moc, často větší než si sami 

uvědomují, a upozorňuje na možnost manipulace. Připomíná, že v souvislosti s mocí 

by mělo jít současně i o odpovědnost.93 

Co se týká práce týmu, je v literatuře nejčastěji rozdělovaná na práci před 

kurzem, v půběhu kurzu a po jeho skončení. Počet a délka přípravných schůzí závisí 

na  typu  a  délce  projektu,  ale  také  na  tom,  nakolik  je  realizační  tým  sehraný.94 

Příprava projektu, tedy práci týmu lze vymezit ve dvou rovinách, které však nejsou 

vzájemně oddělitelné. Jde o rovinu programovou a materiální.95 

Účastníci

Zážitková pedagogika pracuje téměř se všemi věkovými skupinami, avšak její 

specifikou jsou dospívající a lidé v období mladé dospělosti. 96 Narozdíl od skupiny 

instruktorů  se  vytvoření  skupiny  účastníků  neřídí  tak  jasnými  pravidly.  Většinou 

záleží  na typu projektu.  Zda  jde  např.  o školní  akci,  kde je  skupina  dána  jednou 

třídou  nebo  ročníkem,  nebo  zda  jde  o  akci,  na kterou  se  přihlašují  různí  lidé 

z různého prostředí,  kteří  se  navzájem neznají.  Typ  akce  a to,  jaká  bude  skupina 

účastníků, hraje vždy velkou roli při tvorbě programu. Vladimír Vecheta uvádí, že 

instruktory především zajímá počet osob, míra koedukace, věkové složení a věková 

a osobnostní specifika.97 

90 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 148
91 PELÁNEK, R. 2008, str. 44 - 45
92 KAPLAN, P. 2001, str. 19
93 PELÁNEK, R. 2008, str. 35
94 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 132 a str. 174
95 HOLEC, O. , a kol., 1994, str. 100
96 Instruktorský slabikář za zabývá pouze věkovou skupinou od 15 do 30 let 

viz.  HOLEC, O., a kol., 1994, str. 32 a str. 39.
97 VECHETA, V. 2009, str. 17
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2.5 Metody zážitkové pedagogiky

 Místo pojmu metody, který je někdy používán i pro výše popsané prostředky, 

bychom  mohli  použít  i pojem  teorie.  Zážitková  pedagogika  využívá  několika 

postupů, procesů a jevů, skrze něž naplňuje cíle. Já se v této kapitole zaměřím na tři 

metody. První metodou je aplikace teorie komfortní zóny, která popisuje prostor, ve 

kterém se člověk nachází  většinu  času,  ale  také  prostor,  do kterého se  zážitková 

pedagogika snaží účastníka kurzu dostat. V tomto prostoru dochází k učení. Druhou 

popisovanou teorií je Kolbův cyklus učení, který zaznamenává fáze zkušenostního 

učení,  které  je  pro  zážitkovou  pedagogiku  typické.  Poslední  metoda  ovlivňuje 

skladbu programu zážitkového kurzu a zajímá se o plynutí a vývoj emocí v průběhu 

kurzu.

2.5.1 Komfortní zóna 

Teorie  Komfortní  zóny  je  jedna  ze  základních  teorií,  kterou  zážitková 

pedagogika využívá a na které staví. Podle této teorie si každý člověk během života 

kolem  sebe  vytvoří  individuální  abstraktní prostor.  Tento  prostor  je  tvořen 

ze zkušeností,  vědomostí a situací,  které má již člověk zvnitřněné, nepřipadají mu 

tedy nové nebo nebezpečné,  a  také v nich umí  adekvátně reagovat.  Tato zóna se 

v životě člověka vyvíjí, rozšiřuje nebo zmenšuje podle toho, ve kterých oblastech se 

člověk rozvíjí a kde  stagnuje.98 Setrvání v této zóně je bezpečné a pohodlné, avšak 

z dlouhodobého  hlediska  nudné  a  především  nerozvíjející.99 Za hranicí  komfortní 

zóny se nachází další abstraktní prostor s individuální hranicí. Tento prostor obsahuje 

situace, které jsou pro jedince neznámé. Na první pohled vypadají nebezpečně, proto 

se  jedinec  do této  zóny sám často  nepouští.  Tato  zóna  růstu však  nabízí  člověku 

možnost rozvoje. Na pomyslném okraji této „zóny růstu“ se však nachází ještě jeden 

prostor, který má s prostorem rozvoje velmi neostrou hranici, je to zóna ohrožení. 

Tedy prostor, kde může dojít k fyzickému i psychickému zranění člověka. 

Zážitková  pedagogika  pracuje  s oblastí  rozvoje.  Jejím  cílem  je  dostávat 

člověka za hranice komfortu.100 Vladimír Svatoš, dlouhodobý ředitel Outward Bound 

- Česká cesta v Gymnasionu píše, že účastníci, kteří se ocitnou za hranicí komfortu, 
98 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 85
99 SVATOŠ, V., Gymnasion 8, str. 49  
100 ZOUNKOVÁ, D. ed.,2007, str. 28
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mohou reagovat dvěma způsoby. Buď se s novou situací vyrovnají a jejich komfortní 

zóna se rozšíří, nebo situaci nezvládnou, pak může nastat zklamání, ztráta sebejistoty 

a jejich  komfortní  zóna  se  zmenší.  Proto  je  důležité  zadávat  přiměřené  úkoly101 

a především  účastníky  psychicky  podporovat,  a to  i v případě,  že  selžou.  Radek 

Pelánek  dodává,  že  pokud  bude  náročnost  příliš  malá,  člověk  zůstane  ve své 

komfortní zóně a nic se nenaučí.102 Pokud však bude náročnost příliš vysoká, může 

dojít  ke zranění.  Proto  jsou  v zážitkové  pedagogice  tak  důležitými  prvky 

dobrovolnost, motivace, bezpečnost ale i reflexe (viz kapitola prostředky 2.4).  Aleš 

Pokorný k tématu komfortní zóny ještě píše: „Pokud chci vést účastníky za hranici 

jejich komfortní zóny, potřebuji nutně zkušenosti z návštěvy té vlastní.“103 

Obrázek 1. Komfortní zóna104

101 SVATOŠ, V., Gymnasion 8, str. 49 -50
102 PELÁNEK, R., 2008, str. 22
103 POKORNÝ, A., Gymnasion 6, str. 112
104 Zdroj: HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 86 (Individuální zóny komfortu, stresu    

 a možného růstu v oblasti základních inteligencí.)
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2.5.2 Kolbův cyklus učení

Kolbův  cyklus  je  součástí  teorií  zkušenostního  učení,  které  jsou  odlišné 

od teorií  založených  na poznávání  skutečnosti.  Jsou  to  metody,  které  stavějí 

na rozumové nebo racionální teorii  poznávání.105 Kolbův cyklus učení představuje 

pomyslný kruh, který můžeme rozdělit na čtyři části: 

• Bezprostřední konkrétní zkušenost - tedy aktivita nebo hra, kterou účastník 

prožívá.

• Aktivní přemýšlení - přemýšlení o prožitku a jeho významu.

• Zobecnění - generalizování na základě předchozí zkušenosti, hledání příčin, 

vymýšlení teorií.

• Aktivní experimentování - testování myšlenek a teorií v nových situacích.106

Obrázek 2. Učení se zkušeností, Kolb, 1976,
 upraveno Outward Bound - Česká cesta, 2000, 2005107

V tomto modelu učení má velmi významnou roli reflexe, během které probíhá 

polovina  cyklu.  Radek  Pelánek  ještě  dodává,  že  v praxi  se  Kolbův  cyklus  často 

zredukuje na zkušenost a reflexi. V ideálním případě jde spíše o spirálu než o kruh.108

105 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L.,2009, str. 42
106 REITMAYEROVÁ, E; BROUMOVÁ, V.,2007, str. 45 - 46
107 http://www.ceskacesta.cz/profil-1/procesburger/metoda
108 PELÁNEK, R., 2008, str. 21
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2.5.3 Gradace
Metoda  gradace  souvisí  s dramaturgickým  procesem.  Snahou  zážitkové 

pedagogiky je v průběhu akce zvyšovat nároky. Celá akce by měla mít určitý vývoj 

a gradování je jednou z metod, kudy vývoj směřovat. Dle metody gradace směřuje 

průběh  k  emocionálnímu  vrcholu  (ke  konci  akce).  Radek  Pelánek  uvádí,  že 

dlouhodobá gradace je neudržitelná, proto by zvláště u déle trvajících akcí měl přijít 

jeden „předvrchol“,  po kterém se průběh akce lehce zvolní,  aby mohl vygradovat 

k závěrečnému  vrcholu.109 „Závěr  ať  je  pak  symfonií,  happy endem či  vrcholem 

rockového koncertu speciálně vybranou směsí nejrůznějších programů.“110

Obrázek 3. Emocionální křivka kurzu111

109 PELÁNEK, R., 2008, str. 70
110 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 162
111 Zrdoj: HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 154.

 V předmětu zážitkové pedagogiky na Jaboku se vyučuje, že emocionální křivka kurzu by neměla 
 mít svůj vrchol na samotném konci akce, ale měla by během posledního dne lehce klesnout. Tento 
 přístup tak dá účastníkům možnost ty nejsilnější emoce a zážitky ještě v průběhu akce zpracovat.
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3. Valkounov teen 2009
V této  kapitole  bych  ráda  zaznamenala,  jakým  způsobem  vznikl  a byl 

připravován letní  tábor  pro  mládež  Valkounov teen  2009.  Pokusím se  vystihnout 

hlavní  aspekty,  které  měly vliv  na  přípravu  i průběh  akce.  Chtěla  bych zde  také 

poukázat  na  to,  kde  jsme  si  jako  vedoucí  tábora,  vzali  příklad  ze zážitkové 

pedagogiky,  ale  také  to,  ve  kterých  fázích  a  situacích  jsme  se  od  přípravy 

zážitkového  kurzu  a  metod  zážitkové  pedagogiky  odklonili.  Krátce  představím 

i organizaci, pod jejíž hlavičkou byl tábor organizován a která má dlouholetou tradici 

v pořádání jak aktivit pro mládež, tak činností v přírodě.  V druhé části kapitoly se 

budu zabývat tím, jak celou akci ovlivnil fakt, že byla organizována v křesťanském 

duchu.  Podrobněji  rozeberu  jednotlivé  programy  určené  primárně  k  biblickému 

výkladu a tedy zaměřené na křesťanské působení na účastníky. V závěrečné kapitole 

zreflektuji  také z hlediska zpětné vazby účastníků i vedoucích a  mého hodnocení 

celý průběh přípravy i realizace tábora. V této kapitole budu rozlišovat první osobu 

jednotného a množného čísla. Jde mi o odlišení toho, co se vztahuje pouze k mé 

osobě, od toho, co se vztahuje k celému týmu vedoucích.

3.1 Představení tábora

V roce  2009 proběhl  první  ročník  tábora  pro  „náctileté“  Valkounov.  Jeho 

realizaci  podnítily  dvě  hlavní  skutečnosti.  Prvním podnětem  byla  situace,  která 

nastala  v  místním  sdružení  YMCA  Jindřichův  Hradec  -  organizace,  pod  jejíž 

hlavičkou  byl  tábor  pořádán.  YMCA v Jindřichově Hradci  (dále  jen  YMCA JH) 

nabízí několik letních táborů, ale vždy jen pro děti do 15 let. Během posledních dvou 

let mnoho táborníků dosáhlo právě této hranice, a nemohli již proto na tyto tábory 

jet. Přesto tito mladí lidé velmi stáli o příležitost nějakého letního tábora se zúčastnit. 

Druhým  důvodem  bylo  absolvování  čtyřsemestrálního  semináře  zážitkové 

pedagogiky  na  Jaboku.  Moje  spolužačka  a  já  jsme  chtěly  zužitkovat  metodu 

a dovednosti,  které jsme se naučily.  Rozhodly jsme se tedy uspořádat letní  tábor, 

který bude inspirován metodami zážitkové pedagogiky.
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3.1.1 Organizace YMCA

Pro  lepší  představu  organizačního  zázemí  si  dovolím  představit  naši 

mateřskou  organizaci,  která  významným  způsobem ovlivnila  přípravu  i  realizaci 

tábora.   YMCA  je  křesťanské sdružení  mladých lidí112.  Jedná se o celosvětovou 

organizaci založenou v roce 1844 v Anglii, která se brzy rozšířila do celého světa. 

Dnes je YMCA největší celosvětovou mládežnickou organizací. U nás začala působit 

především díky T.  G.  Masarykovi   za  1.  republiky.  V době  okupace  nebyla  její 

činnost povolena. V České republice byla její činnost opět obnovena až po roce 1990 

a v dnešní době zde čítá přes 4600 členů.  YMCA v ČR je v současné době také 

uznána  Ministerstvem školství,  mládeže  a  tělovýchovy  pro  oblast  práce  s  dětmi 

a mládeží113 a působí v jedenácti krajích.

„YMCA  je  křesťansky  orientované  dobrovolné  nepolitické  a  neziskové 

sdružení,  které  usiluje  o  plnohodnotný život  mladých lidí.  (...)  YMCA je  hnutím 

služby  a  pomoci.  Harmonickým  rozvojem  tělesné,  duševní  a  duchovní  stránky 

člověka  chce  přispívat  ke  zdravému,  odpovědnému  a  radostnému  životu  lidí  ve 

společnosti.“114 

S místním  sdružením  YMCA  JH  jsem  se  seznámila  již  jako  dítě 

prostřednictvím  letních  táborů  a  pokračovala  jsem  zde  i  jako  vedoucí.  Mezi 

nejčastější aktivity YMCA u nás patří právě letní tábory,  kde děti zažívají pohled 

křesťanů na svět, učí se životu v přírodě, s přírodou, s druhými lidmi a v neposlední 

řadě i se sebou samými, to vše během sportu, her i duchovních programů. Radek 

Hanuš, přednášející na fakultě tělesné kultury UP v Olomouci a autor mnoha textů 

o zážitkové  pedagogice, uvádí  sdružení  YMCA jako  jednu  z  organizací  působící 

v oblasti pobytu a výchovy v přírodě.115 

3.1.2 Materiální a personální zajištění

V  nedávné  minulosti  YMCA  JH,  již  jednou  proběhla  vícedenní  akce 

pro „náctileté“ vedená v duchu zážitkové pedagogiky. Jako vedoucí nového tábora 

jsme na tuto akci chtěli navázat a vytvořit snad i novou tradici. Rozhodli jsme se116 

112 Původně Křesťanské sdružení mladých mužů. Existuje i sesterská organizace Křesťanské sdružení 
 mladých žen (YWCA), v současné době je více známá YMCA a používá se výraz „mladých lidí“. 

113 http://www.ymca.cz/info-o-ymca/
114 http://www.ymca.cz/info-o-ymca/poslani/
115 HANUŠ, R.; JIRÁSEK, I., 1996
116 Pokud v kapitole dále uvádím tento plurál, mám na mysli stále realizační tým tábora.
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tedy  využít  vznikající  tábořiště  nedaleko  obce  Moraveč  na  Pelhřimovsku 

u opraveného rybníka Valkounov, odtud tedy i název tábora. 

Prostředí

 Moraveč je malá obec, kterou většina z týmu instruktorů dobře znala. Znalost 

prostředí  i  obyvatel  vesnice  a  spolupráce  s  místním  evangelickým  sborem  byla 

pro tábor  začínající  na  „zelené  louce“  velkou  pomocí.  Dalším  určujícím  rysem 

pro přípravu, ale i průběh akce bylo to, že tábor byl první akcí na nově vybudovaném 

tábořišti. Táborové zázemí nebylo zpočátku ještě zcela hotové, ale v průběhu tábora 

se zařizovalo. Budování tábořiště spolu s účastníky však bylo plánovitě zařazeno do 

programu.

Materiální zajištění

Přestože se jednalo o nový tábor, většinu materiálního vybavení jsme měli 

k dispozici  z  vybavení  pořádající  organizace.  (Teepee,  plachty,  celty,  nářadí, 

kancelářské potřeby, sportovní vybavení - míče, luky apod., lanové vybavení - lana, 

karabiny,  sedáky,  úvazy atd.,  a  jiné.)  Chybějící  materiál  jsme doplnili  z vlastních 

zdrojů a také díky kontaktům s obyvateli vesnice (nářadí, kamna, brutar, kuchyňské 

vybavení, stan a jiné). 

Tým vedoucích 

V neposlední řadě byl pro tábor zásadní tým vedoucích. Vzhledem k tomu, že 

tábor byl organizovaný pod záštitou YMCA, musel splňovat kritéria proškoleného 

hlavního  vedoucího117 a  zdravotníka118.  Další  složení  týmu  bylo  libovolné. 

Po několika změnách se celkový počet vedoucích včetně kuchaře a duchovního119 

ustálil na počtu sedmi vedoucích. Každý z týmu měl již s podobnou akcí alespoň 

minimální zkušenost. Vedoucí tábora se poprvé sešli pět měsíců před akcí, kde se 

dohodli mimo jiné na přijetí nového instruktora. Kompletní tým byl tedy přítomen až 

na druhé přípravné schůzi čtyři měsíce před akcí. Určujícím rysem spolupráce týmu 

před táborem byly dva faktory. Prvním faktorem bylo to, že se všichni lidé v týmu 

vzájemě neznali. Každý z týmu však dobře znal minimálně jednoho kolegu. Tento 

aspekt způsobil i to, že skupina instruktorů neměla touhu trávit delší čas společnou 

přípravou. Následkem toho se kompletní tým potkal až těsně před samotnou akcí. 

117 Držitel osvědčení ze školení pro hlavní vedoucí akreditovaného MŠMT a starší 21 let
118 Lékař, student medicíny po 3. ročníku, nebo držitel osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí.
119 Shodou okolností jím byl farář místního sboru ČCE v Moravči.
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Přesto  však  příprava  probíhala  a  pracoval  na  ní  celý  tým,  avšak  v  menších 

podskupinách.  Druhým faktorem byla velká vzdálenost míst  bydliště jednotlivých 

členů týmu, a tedy i problém s výběrem místa schůze. Během přípravy proběhla také 

jedna  schůze  prostřednictvím internetové  komunikace  po  Skypu,  které  se  ovšem 

neúčastnil kompletní tým, a to i kvůli technickým problémům. Jak uvádím v kapitole 

2.4.9, mnoho autorů textů o zážitkové pedagogice píše, že dobře fungující tým je 

základem  úspěchu  akce.  Tento  aspekt  předpokládá,  že  se  tým  instruktorů  zná 

a využívá  předností  jednotlivých  členů.  Přes  plánované  snahy  seznámit  tým 

vedoucích tábora proběhlo lepší poznání až během samotné akce.

V kapitole  2.4.9  o  týmu  vedoucích  a  2.4.8  o  prostředí  uvádím důležitost 

správného sestavení týmu a výběru prostředí podle zaměření akce. Příprava tohoto 

tábora probíhala jiným způsobem. První byla myšlenka vytvořit  akci pro mládež, 

souběžně s  ní  vznikalo tábořiště,  následovalo budování  týmu vedoucích,  které  se 

však neřídilo pravidly, která jsou uváděná u zážitkové pedagogiky,120 ale omezovalo 

se  na  podmínky  mateřské  organizace  (hlavní  vedoucí  a  zdravotník),  představy 

iniciátorů (duchovní)  a nutnosti  akce (kuchař,  hospodář).  Ambicí týmu vedoucích 

nebylo  vytvořit  zážitkový  kurz,  ale  uspořádat  akci,  která  bude  zážitkovou 

pedagogikou inspirovaná. Vznikl tedy tábor, který využíval dostupných prostředků 

a možností včetně potenciálu vedoucích.

3.1.3 Účastníci

Jak jsem již výše zmiňovala, cílovou skupinou byla mládež ve věku od 15 

do 17 let, a to především z řad odrostlých táborníků YMCA JH, ale i další mládež. 

Maximální počet lidí byl stanoven na 16 účastníků, přes očekávaný velký zájem se 

přihlásilo a zúčastnilo jen deset „náctiletých“.  Tento malý počet účastníků se však 

ukázal  jako  optimální. Skupina  účastníků,  která  vznikla,  byla  také  ideálně 

koedukovaná - pět chlapců a pět dívek.  Navzájem se všichni neznali, v tak malém 

počtu však proběhlo seznámení velmi rychle. 

120 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. 2009, str. 140 
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3.2 Cíle tábora

I  cíle  tábora  byly  inspirovány zážitkovou  pedagogikou  (viz  kapitola  2.3). 

Hlavním cílem,  ze  kterého  se  vycházelo  při  sestavování  programu,  bylo  osobní 

sebepoznání a spolupráce ve skupině. Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla na 

podobné akci poprvé a mnozí se nesetkali například se zpětnou vazbou, mezi dílčí 

cíle  patřil  i  rozvoj  dovedností,  které  se  zpětnou  vazbou  souvisí.  Tedy  hlavně 

schopnost  vnímat  sebe,  své  pocity,  vnímat  ostatní  účastníky tábora,  být  schopný 

o těchto pocitech a vjemech mluvit před ostatními, a také schopnost vyjádřit svůj 

názor  a  přijímat  názory  druhých. Cílem  vedoucích  bylo  také  rozvíjet  vnímání 

prožívání i vnímání odlišnosti v tom, jak danou situaci prožívají různí lidé, ale také 

uvědomování  si  možností  plynoucích  ze  spolupráce. Mezi  menší,  avšak  neméně 

důležité  cíle  patřil  i pobyt  v  přírodě,  seznámení  se  s novými  lidmi,  přemýšlení 

o duchovních a morálních otázkách  a neposledním cílem byla i rekreace.

3.3 Téma tábora

Tématem tábora a současně i prostředkem motivace se stalo samotné místo 

a duch  akce.121 Podle  historických  pramenů  stával  v  okolí  mlýn,  který  spravoval 

mlynář  Valkoun. Právě mlynář  Valkoun a  jeho doba,  tedy doba husitská,  se stala 

příběhem tábora. Hlavní dějovou linku určil odkaz mlynáře Valkouna, který směřoval 

k velikému pokladu. Účastníci měli za úkol navázat s mlynářem kontakt, přesvědčit 

ho o svých schopnostech, dovednostech a o tom, že jsou vhodnými adepty pro to, 

aby se dozvěděli, kde poklad hledat. Nakonec měli dojít k poznání, že ten největší 

poklad mají hledat sami v sobě a ve svých bližních. Příběhy, a tedy i vlastní motivace 

her, byly vymýšleny pro každou hru zvlášť. 

3.4 Program tábora

3.4.1 Ranní a večerní kruhy
Ranní  a  večerní  kruhy  vznikly  ze  snahy  vytvořit  v  průběhu  dne  čas 

pro společné  setkání  všech  účastníků  tábora. Oproti  nástupům často  používaným 

121 Nebo-li Genius loci - jak je nejčastěji uváděno v souvislosti se zážitkovou pedagogikou místo  
 a okolí Prázdninové školy Lipnice
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při letních táborech měl tento způsob již rozesazením do kruhu demonstrovat rovnost 

všech  přítomných  a  kromě  organizačních  záležitostí  umožnit  vzájemné  sdílení 

účastníků i vedoucích.122 Tento vymezený čas byl také určen jako místo v programu, 

kam zařazovat reflexi (pokud neproběhla hned po aktivitě). 

3.4.2 Dramaturgie

Inspirace  zážitkovou  pedagogikou  se  projevila  i  v  touze  vytvořit  určitou 

dramaturgickou  strukturu  (viz.  kapitola  2.4.3)  Jak  se  zmiňuji  v  kapitole  2.2 

dramaturgie je specificky česká záležitost, stejně tak o táborech by se dalo říci, že 

jsou jedinečným českým fenoménem. S využitím literatury jsme určili sedm typů her 

(seznamovací,  ledolamky,  ekohry,  hry  na  důvěru,  na spolupráci,  problémové  hry 

a ceremoniály),123 ze kterých byla vytvořena kostra programu. 

Chtěli  jsme  také  zachovat  určitou  emocionální  gradaci  programu,  tak  jak 

uvádím  v kapitole  2.5.3. S  přihlédnutím k délce tábora  byl  však stanoven pouze 

jeden  hlavní  vrchol  programu  a  to  na  čtvrteční  noc.  Jednotlivé  úseky programu 

(dle tabulky 1)  byly  rozděleny  jednotlivým  členům  týmu.  Každý  vedoucí  měl 

na přidělené úseky připravit více možností her, které je schopen a ochoten realizovat. 

Z  možností  jsme  vybírali  také  podle  prvních  dvou  zásad  z  „trojího  umění 

dramaturgie“  (Viz  kapitola  2.4.3)  Při  výběru  jsme  se  snažili  zohledňovat 

i dramaturgické zásady dle Vladimíra Vechety jak je uvádím v kapitole 2.4.3.

Tabulka 1- Struktura programu tábora124

122 Pavel Kaplan píše o tom, že pedagogové na zážitkových kurzech mají také za cíl snižovat rozdíl  
 mezi vychovatelem a vychovávaným. KAPLAN, P. 2001, str. 19

123 SÝKORA, J. 2006, str. 28 
124 V příloze 5 uvádím slovníček her, kde vysvětluji, co jednotlivé typy her znamenají.
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9:15 dopolední aktivita 14:45 odpolední aktivita 20:00 večerní aktivita

neděle večerní bohoslužby v kostele

pondělí

úterý spolupráce II,  důvěra I problémovka I (noční hra)

středa problémovka II noční ztišení

čtvrtek problémovka IV –(sportovka)

pátek ekohra III závěrečný ceremoniál

sobota rozloučení se s místem loučící ceremoniál

uvítací ceremoniál, cesta do tábora  
seznamovací hry I

seznamovací hry II, 
ledolamky I 

                 spolupráce I –                  
(lanové překážky) 

            ledolamky II            
(drobné hry v teepee)

             ekohry I,                
ledolamky III

          spolupráce III,           
důvěra II

      problémovka III,         
ekohra II 

problémovka - spolupráce 
(noční hra)

    spolupráce IV – klidovka,      
příprava na závěrečný ceremoniál



3.4.3 Plánovaný scénář 
Jak  jsem  již  výše  psala,  cílem  našeho  působení  byl  rozvoj  spolupráce 

ve skupině a v sebepoznání. Programy byly vybírány nejen podle cíle, ale také podle 

toho, aby byly pro účastníky nové, nevšední a zajímavé. Volili jsme tedy takové hry, 

které  budou  pro  účastníky  výzvou,  které  budou  předem hodnotit  jako  nemožné, 

při kterých se dotknou hranic svých možností. Z pohledu zážitkové pedagogiky lze 

hovořit o rozšiřování komfortní zóny účastníků (viz kapitola 2.5.1). Snažili jsme, aby 

program obsahoval i takové hry,  kde jeden člověk sám úkol nezvládne, pokud se 

však  spojí  více  lidí  dohromady  mají  šanci  na  úspěch.  V  plánovaném  scénáři 

nechybělo ani poznávání přírody prostřednictvím ekoher.  Snahou týmu instruktorů 

bylo, aby si účastníci vyzkoušeli velké množství možností spolupráce při různých 

činnostech. Aby bylo docíleno spolupráce v různých skupinách, nevytvářela se pevná 

družstva, ale na každou hru byli hráči rozděleni jinak. Účastníci tak v konfrontaci 

s různými lidmi mohli lépe odhalovat i své postoje. 

       Tabulka 2 - Plánovaný scénář

Konkrétní plánovaný program uvádím v tabulce 2. Hry které byly uváděny 

v podobě,  v jaké  je  nacházíme  v literatuře,  jsou  v  tabulce  uvedeny  v  původním 

názvu.  Některé  z  těchto her  měly vzhledem k tématu upravený název i  motivaci 

(libreto125). Ostatní hry popisuji v příloze 6, některé vznikly pro potřebu tábora, jiné 

125 Libreto je popisované jako ideový nástin, myšlenka, událost nebo příběh zaměřující se na hru  
 a navazující potřebnou atmosféru. viz. HRKA, J., HANUŠ, R. ed. 1998, str. 33
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9:15 dopolední aktivita 14:45 odpolední aktivita 20:00 večerní aktivita

neděle večerní bohoslužby v kostele

pondělí

úterý Mlynářova první zkouška Boj o mlýn Vodníkovy bolavé klouby

středa Pecen chleba Putování k mlynářovu hrobu

čtvrtek Mlýnské kameny Den trifidů (Zlatý fond her I, s. 43)

pátek  Boj o ostrov Poslední večeře

sobota Domeček pro skřítka společná cesta na vlak

        Lidské bingo (NEUMAN 1998,s.62)         
 První večeře

    Tanec na kládě (NEUMAN, 1998, s.56)       
              Kontakt(NEUMAN, 1998, s.82)           

        Dračí souboj(NEUMAN, 1998, s.104) 
masážní techniky

                Pašování po mlynářsku:                  
      Vysoké břevno (NEUMAN, 1998,s.186)   
        Divoké véčko (NEUMAN, 1999,s.132)     
Mohaw kův přechod (NEUMAN, 1999,s.130)

                    Parlament,                       
                      Nervíky,                         
                  Hádání písně,                    

 Předávání řemesla 

        Cesta tmou (NEUMAN, 1998,s.142)         
               Pendl (NEUMAN, 1998,s.148)           
         Ulička důvěry (NEUMAN, 1998,s.150)    

    Běh důvěry (NEUMAN, 1998,s.152)    
Rodenův závod (Zlatý fond her I, s.112) 

       Skalní golf (Zlatý fond her I, s.118)       
The Fashion (Zlatý fond her II133) 

Evoluce II (http://herka.deka.cz)



jsou  přejaté, jejich zdroj však týmu vedoucích nebyl znám.

3.4.4 Reálný scénář

Jak uvádím v  kapitole 2.4.3 reálný scénář vzniká v důsledku nutných změn 

v průběhu realizace. Reálný scénář tábora se od plánovaného lišil především v počtu 

realizovaných her. Důvodem bylo uvádění i takových her, se kterými nikdo z týmu 

vedoucích  neměl  předchozí  zkušenosti.  Tento  fakt  způsobil mylný  předpoklad 

potřeby  času  na aktivitu  a  v  případě  prodloužení  jedné  aktivity  musela  být  ta 

následující  pozměněna  či  vypuštěna.  Druhý  důvod  změny  programu  byl  špatný 

odhad sil účastníků. V průběhu akce jsme pozorovali u účastníků větší únavu, než 

jsme  čekali,  proto  jsme  některé  programy  zjednodušili.  Při  úpravě  scénáře  byly 

vypuštěny  hry  méně  důležité  vzhledem  k  cíli,  efektivitě  zážitku,  zajímavosti, 

náročnosti  a  tématu.  Velkou  roli  v úpravě  scénáře  hrál  pohodový  průběh  tábora 

a nenásilné zařazování her. To neznamená, že nebyly neuváděny náročné programy, 

kde  mnoho  účastníků  překonávalo  své  možnosti.  (viz  komfortní  zóna  v  kapitole 

2.5.1) Zásoba většího množství her, než je nakonec realizováno, je z hlediska metody 

zážitkové pedagogiky a dramaturgie  (viz kapitola 2.4.3) doporučována.  Výsledný 

reálný  scénář  ovlivnila  i neznalost,  nesehranost  a  malá  připravenost  členů  týmu 

vedoucích (viz kapitola 3.1.2).

Tabulka 3 - Reálný scénář
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9:15 dopolední aktivita 14:45 odpolední aktivita 20:00 večerní aktivita

neděle večerní bohoslužby v kostele

pondělí

úterý Mlynářova první zkouška Mlynářova první zkouška Vodníkovy bolavé klouby

středa Pecen chleba Putování k mlynářovu hrobu

čtvrtek Boj o ostrov Mlýnské kameny Den trif idů (Zlatý fond her I, s. 43)

pátek Dospávání předchozího programu Poslední večeře

sobota Domeček pro skřítka společná cesta na vlak

        Lidské bingo (NEUMAN 1998,s.62)        
První večeře

     Tanec na kládě (NEUMAN, 1998, s.56)  
        Dračí souboj(NEUMAN, 1998, s.104)  

    masážní techniky

                Pašování po mlynářsku:                   
  Vysoké břevno(NEUMAN, 1998,s.186)   

Divoké véčko(NEUMAN, 1999,s.132) 
Mohaw kův přechod (NEUMAN, 1999,s.130)

                      Parlament,                  
                         Nervíky,                   
                    Hádání písně,               

       Předávání řemesla 

  Cesta tmou (NEUMAN, 1998,s.142)          
        Pendl (NEUMAN, 1998,s.148)              
  Ulička důvěry (NEUMAN, 1998,s.150)       
    Běh důvěry (NEUMAN, 1998,s.152)        
Rodenův závod (Zlatý fond her I, s.112)   

       hry na louce: Hraničky, Panelák,         
příprava závěrečného ohně



3.5 Reflexe křesťanského vlivu

V této podkapitole bych se ráda zamyslela nad tím, jaký vliv měl na tábor 

fakt, že byl veden v křesťanském duchu. Pokusím se vystihnout, jakým způsobem 

tím byla ovlivněna příprava, realizace i prožívání jednotlivých her i programů, ale 

také  jak  působil  křesťanský přístup  na  tým vedoucích,  účastníky,  ale  i  na  okolí. 

V neposlední řadě bych se chtěla věnovat i  tomu, kde biblický program využíval 

metodu  zážitkové  pedagogiky.  Tématu  se  budu  věnovat  z  hlediska  organizování 

tábora,  programů,  které  byly  v  první  řadě  zaměřené  na  křesťanské  působení 

a působení  křesťanského  vlivu  mimo  zmíněné  programy.  Jednotlivé  biblické 

programy popíši a poukáži na jejich záměr a případnou odezvu. Na závěr kapitoly 

celý křesťanský vliv zhodnotím.

3.5.1 Křesťanské vedení tábora

Jak jsem již výše zmínila, tábor byl pořádán v rámci organizace YMCA. Již 

z poslání   organizace  je  zřejmá  péče  o  duchovní  rozvoj.  Také  ze  stanov  YMCA 

vyplývá,  že  pořádané  akce  mají  být  vedeny  v  křesťanském  duchu.126 Vzhledem 

k tomu, že tábor navazoval již na dlouholetou tradici pořádání táborů YMCA JH, ale 

i YMCA v ČR, při organizování se postupovalo podle osvědčeného vzoru.  Například 

přítomnost faráře a biblické programy byly pro většinu týmu vedoucích naprostou 

samozřejmostí. Je pravděpodobné, že tento předpoklad souvisel i se skutečností, že 

všichni  vedoucí  byli  aktivní  křesťané.  Ani  pro  účastníky  nebyla  přítomnost 

biblických programů neobvyklá.  Vzhledem k tomu, že na „Ymkařské“ tábory jezdí 

i děti  z nevěřících  rodin,  jsou  rodiče  prostřednictvím  přihlášky127 o  křesťanském 

zaměření  táborů  informováni  a  při  jejím  podpisu  ho  akceptují.  V průběhu  akce 

nedošlo  v souvislosti  s duchovními  programy  k  žádným  problémům  ze  stran 

účastníků ani instruktorů. Přístup účastníků k biblickým programům byl spíše vážný.

Z hlediska osobního přesvědčení vedoucích i křesťanského organizování byly 

křesťanské prvky zařazovány do programu každého dne. Kromě času vyhrazeného 

přímo pro biblické programy to byly především písně užívané jako budíček,  jako 

modlitby před jídlem, ale i pro vyplnění volného času mezi jednotlivými programy. 

126 http://www.ymca.cz/info-o-ymca/dokumenty/stanovy/
127 Přihlášku přikládám do přílohy.
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Součástí duchovních programů nebyla krátká zamyšlení s písní a modlitbou v rámci 

ranních a večerních kruhů (viz kapitola 3.4.1).  V případě společného večerního ohně 

se zamyšlení večerního kruhu posunulo až na samotné zakončení dne.

3.5.2 Biblické programy

Biblické programy byly částí programu, kde mělo křesťanské působení zcela 

plánovaný vliv. Pomocí otázek a zamyšlení se programy snažily oslovovat účastníky 

a pomoci jim porozumět, jak k nim různé biblické texty hovoří, a co pro ně mohou 

znamenat.  Některé  programy počítaly s  reakcí  účastníků,  jiné byly spíše  pasivní. 

Byly  však  i  situace,  kde  jsme  jako  vedoucí  reakce  čekali,  ale  žádné  jsme 

nepozorovali. 

Výše  zmiňované  důvody pro  úpravu  scénáře  programu  (v  kapitole  3.4.4) 

ovlivnily i  duchovní  programy.  Z původně plánovaných každodenních biblických 

programů se jich uskutečnilo jen pět. Vzhledem k zadání této kapitoly krátce uvedu, 

o čem duchovní programy pojednávaly, jaký byl jejich předpokládaný vliv a kde se 

jejich autoři inspirovali zážitkovou pedagogikou.

   Nedělní bohoslužby

Vzhledem ke křesťanskému zaměření tábora bylo využití  neděle  k slavení 

bohoslužby  přirozené,  na  druhé  straně  tím  však  byla  znázorněna  důležitost 

křesťanství v programu tábora.  Kvůli příchodu účastníků do tábora v odpoledních 

hodinách byla  zvolena varianta  večerních bohoslužeb.  K vlastní  bohoslužbě jsme 

využili evangelický kostel v Moravči. Večerní prostředí vesnice i kostela vytvořilo 

shodou  okolností  atmosféru,  která  je  popisovaná  Radkem Pelánkem,  jak  uvádím 

v kapitole  2.4.8,  jako  vhodná  pro  začátek  kurzu.  Tajemnou  atmosféru  dotvářelo 

i osvětlení kostela a předměty (běžecké boty a sekyra) položené na zemi uprostřed 

kruhu zúčastněných.  Kromě křesťanského vlivu měly večerní  bohoslužby působit 

i motivačně.

Kázání na text z Markova evangelia 8, 27-33 pojednávalo o chápání osoby 

Ježíše jako Mesiáše a o řešení konfliktní situace128. Možnosti řešení takovéto situace 

byly znázorněny pomocí předmětů v kruhu (viz výše), tedy útěk nebo boj. Kázaní 

128 Podkladem pro řešení byl oddíl z  Ježíšova kázání na hoře (Mt 5,38-42). Tento text i text kázání 
 přikládám do přílohy.
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mělo za cíl posluchačům nabídnout novou možnost, a to cestu Ježíše Krista, která 

však byla popsána jako cesta nelehká, cesta služby, jako cesta, kde se na se první 

pohled nevítězí,  a ze které  se neutíká.  Motivační aspekt spočíval  v tom, že farář 

zmínil  možnost  vyzkoušet  si  řešení  situací  v  průběhu  tábora  právě  podle  tohoto 

příkladu.

   Petr kráčející po moři

Další  biblický  program  přišel  na  řadu  v  pondělí  dopoledne,  ještě 

před začátkem  her.  Jeho  základem  byl  příběh  uvedený  v  Matoušově  evangeliu 

14, 22-31. K přiblížení příběhu a jeho aktualizaci do současnosti byla použita scénka, 

která  pracovala  především  s  atmosférou  a  pocity  aktérů  a  byla  prokládaná 

myšlenkami. Ústřední myšlenka programu se týkala strachu, důvěry a záchrany. 

Je  zcela  běžné,  že  se  biblické  příběhy zpracovávají  divadelně129,  inspirace 

zážitkovou  pedagogikou  tu  však  byla  patrná  v  detailní  práci  s  atmosférou 

a s aktuálními prožitky (viz kapitoly 2.4.8 a 2.4.1). Myšlenky, které vzešly z tohoto 

programu korespondovaly s odpolední hrou (viz tabulka 3.), kde účastníci zažívali 

strach  z pohybu  na  lanech  a  ve  výšce,  důvěru  ve  spoluhráče,  i záchranu,  kterou 

poskytovali vedoucí.

   Slova žalmu 

V  úterý  se  dopolední  aktivita  prodloužila  až  do  odpoledního  bloku,  kdy 

následoval  další  program.  V  tento  den  samostatný  biblický  program  neproběhl. 

Následující  biblický  program  byl  zařazen  až  na  středeční  odpoledne.  Z  důvodu 

aktivnějšího  programu  v  průběhu  celého  dne  byl  vybrán  program klidnější.  (viz 

sestavování her z hlediska dramaturgických zásad jak uvádím v kapitole 2.4.3) 

Úkolem skupin složených z účastníků i vedoucích bylo z obdržených slov 

sestavit  vlastní  žalm.  Na  konci  programu  se  skupiny  dozvěděly,  že  při  tvorbě 

používaly slova z žalmu 32. Cílem programu bylo umožnit lidem zažít, že i slova, 

která  jsou  hodnocená  jako  nábožná  či  posvátná,  mohou  být  jejich  slova,  nebo-li 

slova, která používají a mohou jimi vyjádřit něco ze sebe.130 Mezi dílčí cíle tohoto 

programu patřila i snaha, umožnit účastníkům zažít, že biblický program je možné 

uvést jako zábavnou hru. 

129 Příručka katechetické motedy uvádí divadelní hru jako možnost katecheze viz GROM, B.,  
 FRIEMEL, F.,G., 1990, str. 103- 136

130 I zde lze najít inspirace metodou zážitkové pedagogiky. V kapitole 2.1 se zmiňuji o tom, že 
 pedagogika zážitku pracuje s tím, že účastvík ze sebe něco vydává, otevírá se.
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 Na tomto  místě  krátce  rozeberu  nově  vytvořené  žalmy,  které  mohou být 

odrazem křesťanského působení a vnímání křesťanství účastníky. 

• První  skupina  si  dala  velmi 

záležet  na grafické  úpravě  žalmu 

a  také  na  tom,  aby  použila  co 

nejvíce  slov.  Přesto  je  i v mnoha 

momentech  patrné,  že  se  úplně 

neodklonila  od  náboženského 

pojetí. Některé části tohoto žalmu jsou záhadné a pravděpodobně jim rozumí 

jen  autoři,  nebo  nemají  žádný  smysl 

Jiné  části  jsou  však  slova  věřícího 

člověka, i když podaná s jistou dávkou 

humoru a nadsázky.

• Druhá  skupina  vytvořila  kratší  žalm, 

který na první pohled nemá s vírou nic společného. Marek, uváděný v žalmu, 

není myšlen jako evangelista, nýbrž jako jeden vedoucí. Nevím přesně, jak 

skupina pracovala, je možné, že byla tvořena 

účastníky,  kteří  pocházejí  z  prostředí  bez 

křesťanského  tradice a že si tedy nebyli jisti 

v tom, jak tvořit nábožensky zaměřený text. 

• Třetí skupina zpracovala podobný žalm, jako 

byl ten původní. Z části to bylo dáno typem 

slov,  která  měla  skupina  k dispozici.  Slova 

však vybírala záměrně i proto, že se nacházela 

v podobném  rozpoložení,  o  jakém  žalm 

vypovídal. 

• Čtvrtá  skupina  vytvořila  něco,  co 

bychom  mohli  nazvat  antižalmem.  Ze 

složení a práce skupiny však bylo patrné, 

že  žalm  nebyl  myšlen  protikřesťansky. 

Spíše  se  jednalo  o svérázné  vyjádření  mladých  lidí,  kteří  se  za  křesťany 

považují. Z tohoto důvodu si dovolili při tvorbě použít sarkazmus a parodii.
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   Uzdravení ochrnutého

V pořadí  čtvrtý  biblický  program proběhl  plánovitě  ve  čtvrtek  odpoledne. 

Tématem byl příběh o uzdravení ochrnutého.131 Program byl členěn do několika fází. 

První měla za cíl uvědomit si, jaký je život člověka, který se nemůže hýbat, v další 

fázi  byla  několika  lidem  přidělena  role  ochrnutého,  a  během  svačiny  skupina 

zažívala  situaci,  kdy je  potřeba  se  o  ochrnuté  postarat.  Hlavní  myšlenka  celého 

programu směřovala k připodobnění ochrnutí ke hříchu. Poslední fází byla reflexe. 

Zde byl  biblický program opět inspirován metodou zážitkové pedagogiky.  Zpětná 

vazba nebyla po biblických programech běžná. Tento program částečně navazoval 

i na následující  hru,  kde  hrála  zásadní  roli  starost  jednoho  o  ostatní,  kteří  jsou 

postiženi, tím že nevidí (viz tabulka 3).

Na  tomto  duchovním programu  bylo  zajímavé  sledovat  reakce  „zdravých 

účastníků.“ Jako vedoucí a organizátoři jsme vzhledem ke křesťanskému zaměření 

očekávali větší zapojení účastníků do péče o „ochrnuté“. Projevilo se to hlavně při 

jídle, kdy se všichni „zdraví“ účastníci sami najedli, ale nakrmením „ochrnutých“ se 

nikdo nezabýval.

   David a Goliáš132   

Poslední  biblický  program  byl  kvůli  změnám  v  pátečním  programu 

uskutečněn v den odjezdu, v sobotu. Tento fakt však upozornil na to, že zaobírání se 

biblí a vírou se neomezovalo pouze na tématický táborový program. 

Základním tématem tohoto programu byl strach z obecného nepřítele, kterým 

pro účastníky  mohla  být  například  smrt,  a  její  přemožení  -  Davidem  v  příběhu 

a Ježíšem pro posluchače. Program měl spíše pasivní charakter. Pro ilustraci příběhu 

byl  jeden  účastník  oblečen  ve  dvojí  zbroj,  která  měla  naznačovat  zbroj  lidskou 

a božskou (viz příloha 9). Cílem programu bylo také vyjádření nadějného poslání do 

života po skončení tábora.

3.5.3 Působení mimo vyhrazené programy
Přístup k účastníkům

Vedoucí  se  snažili  projevovat  křesťanský  vliv  i  prostřednictvím  svého 

přístupu  k účastníkům.  Zmiňovaný  přístup  se  zakládal  především  na  důvěře, 

131 Mk 2, 1-5
132 1.Sam. 17.

43



otevřenosti,  na tom,  že  účastníci  byli  vnímáni  jako  dospělé,  svobodné  a  myslící 

osoby,  které  byly  včetně  myšlenek  a  názorů  respektovány.  Tato  skutečnost  se 

projevila  například  v tvoření  rámcových pravidel  tábora  spolu  s  účastníky.  Dávat 

účastníkům najevo, že právě oni jsou nenahraditelnými bytostmi, bylo také součástí 

cíle a tématu tábora  (viz závěrečný ceremoniál - Poslední večeře v příloze 6). Ze 

zpětné  vazby  účastníků  bylo  patrné,  že  mnozí  tento  přístup  velice  vnímali 

a oceňovali. Kladné hodnocení přístupu vedoucích se projevovalo i touhou účastníků 

s se  instruktory  sdílet,  svěřovat  se  jim  i  při  společném  trávení  času  mimo 

organizovaný program. 

Snahou  vedoucích  bylo  působit  osobním  příkladem  nejen  ve  vztahu 

k účastníkům, ale i ke kolegům vedoucím, k věcem a přírodě. Zajímavým příkladem 

mohly  být  pro  účastníky  dobré  vztahy  mezi  několika  rodinnými  příslušníky 

v instruktorském týmu (sourozenci, rodič - dítě).

   Příprava

Plánovaný program zahrnoval odděleně programy k tématu tábora a biblické 

programy, obě složky však od sebe nebylo možné zcela oddělit. Stejně tak nelze říci, 

která hrála významnější roli. Snahou vedoucích bylo vytvoření uceleného programu, 

kde  bude  zdánlivě  nesouvisející  biblický  program přirozenou  součástí  celku  (viz 

kapitola 2.4.3). Vzhledem k výše popsanému je patrné, že i přes uvádění „světských 

her“ od nich křesťanský vliv  nebyl zcela oddělen. Kromě toho jedna plánovaná hra 

počítala s prvky křesťanské církve, neboť jednou z rolí ve skupinách účastníků byl 

farář. Účastníci vybráni pro tuto roli, měli plnit úkoly, které jsou s tímto povoláním 

spojené (viz příloha 6). 

3.5.4 Zhodnocení

Pokud mám zhodnotit působení křesťanského vlivu na tábor, pak myslím, že 

křesťanství  mělo  vliv  zásadní.  Už  jen  proto,  že  pro  tým  vedoucích  je  víra 

samozřejmou  součástí  života,  by  tábor  vypadal  zcela  jinak,  pokud  by  nebyl 

křesťansky veden. Křesťanství se odrazilo nejen v programech pro ně vyhrazených, 

ale ve všem, co táborový program obsahoval. 

Účastníci  křesťanský  přístup  očekávali,  nevyskytly  se  proto  žádné 

nepřiměřené  reakce,  ani  náhlé  obrácení  a  vstoupení  do  církve.  Tým  instruktorů 
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takovéto  situace  nepředpokládal  a  ani  nebyly  jeho  cílem.  Pravděpodobně  i  díky 

dospívajícímu  věku,  byli  účastníci  vůči  duchovním  otázkám  vnímavější  a  bylo 

patrné, že o nich přemýšlí a projevují o ně zájem. 

Vliv na okolí (věřící i nevěřící) by se podle reakcí dal zhodnotit jako příznivý, 

přestože nebyl nijak výrazný. Velikost obce způsobila, že místní obyvatelé o akci 

věděli, mnozí se na přípravě i realizaci podíleli (zapůjčením nářadí apod.). Několik 

her proběhlo i v centru obce, do jejichž dění byli někteří obyvatelé plánovaně, ale 

i náhodou zapojeni.

Zážitková  pedagogika  při  tvorbě  programů  nehrála  tu  nejdůležitější  roli. 

Přesto  jí  byly  programy  ovlivněny,  především  z  hlediska  pestrosti,  použití 

jednotlivých  způsobů  práce,  návaznosti  na  následující  programy,  ale  i  využitím 

reflexe.  Vzhledem  k  metodě  zážitkové  pedagogiky  a  programů  křesťansky 

zaměřených bylo také využito úvodních a závěrečných ceremoniálů133.  Celý tábor 

začínal  i  končil  programy založenými  na  křesťanství.  Křesťanství  tedy  vytvořilo 

určitý „rámec“ do kterého byl zasazen ostatní program.

3.6 Reflexe přípravy a realizace tábora

 Vzhledem k  přípravě  je  nutné  podotknout,  že  jsme  jako  vedoucí  tábora 

podcenili několik skutečností. Tou první byla vzájemná neznalost vedoucích, jak se 

o tom zmiňuji  v  kapitole  3.1.2.  Tento fakt  měl  za  následek i  to,  že  téma tábora, 

nebylo dostatečně využito, stejně tak nebyl uspokojivě využit potenciál vedoucích, 

možnosti místa ani možnosti vybavení. Na nedostatečném využití potenciálu místa se 

podepsal  i  fakt,  že  neproběhla  schůze  vedoucích  v místě  konání  akce.  Do plánu 

jednotlivých  programů  tak  nebyl  zařazen  systém,  který  by  pamatoval  na  využití 

širšího okolí tábora. (Tento fakt se negativně projevil i v hodnocení akce samotnými 

účastníky.) 

Druhou  skutečností  byla  připravenost  instruktorů.  Jak  jsem  výše  uvedla, 

příprava  programu  probíhala  v  menších  skupinách,  přesto  však  vedoucí  nechali 

především materiální přípravu programů až na samotný tábor.134 Předchozí příprava 

by  usnadnila  mnohé  uvádění  programů  a  způsobila  i  klidnější  průběh  akce. 

133 Viz příloha 5 a příloha 6.
134 Přestože většina příruček o tvorbě zážitkových pogramů zdůrazňuje, že všechno, co si mohou  

instruktoři připravit předem, mají mít připraveno viz HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str.164 
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Vzhledem k  počtu  vedoucích  a  účastníků  (7  x  10)  však  byla  příprava  na  místě 

zvládnutelná.

Dalším faktem přípravy,  který  se  podepsal  na průběhu akce,  byly nepříliš 

velké zkušenosti celého týmu se zážitkovou pedagogikou. Přestože při přípravě byly 

patrné  snahy o zvládnutí  a  zachování  určité  dramaturgie,  s  blížícím se  termínem 

projektu dramaturgie ustupovala do pozadí. Ačkoliv se i v průběhu tábora objevovaly 

tendence  upravující  program  dle  dramaturgických  zásad,  konečný  výstup  měl 

k dobré dramaturgii daleko.   

Jako dobrý prvek se ukázaly ranní a večerní kruhy. Splňovaly účel, pro který 

byly vytvořeny. Kladné hodnocení od účastníků i instruktorů získala skutečnost, že 

v programech, kde to bylo možné, se do aktivity zapojili i vedoucí. Tento fakt měl 

pozitivní  vliv  i  na  skupinovou  dynamiku.135 Podobně  kladně  účastníci  hodnotili 

i skutečnost, že jim byly předloženy situace, které zvládli, ačkoli je předem hodnotili 

jako nesplnitelné.  Mnozí  tak získali  zkušenost,  že  jsou lepší  a  dokáží  víc,  než si 

o sobě  mysleli.  Ze  závěrečné  reflexe  bylo  také  patrné,  že  po  týdnu  používání 

zpětných  vazeb  neměla  většina  účastníků  problém  se  sdílením  svých  pocitů 

a hodnocení. V neposlední řadě z reflexe účastníků vyplynulo, že si celý tábor velmi 

užili a jsou rádi, že se ho zúčastnili.136 Přes všechny chyby byl z těchto hledisek cíl 

tábora naplněn. A z celkové zpětné vazby všech zúčastněných osob bylo patrné, že 

tábor hodnotili velmi kladně.

V hodnocení přípravy se kladně projevila i  skutečnost,  že zvolená metoda 

korespondovala se založením pořádající organizace. Cílem zážitkové pedagogiky je 

harmonický  rozvoj  člověka  (viz  kapitola  2.3),  o  tomtéž  pojmu  hovoří  poslání 

organizace YMCA (viz kapitola 3.1.1), která si však nad cíle zážitkové pedagogiky 

klade za cíl i rozvoj duchovní stránky člověka. 

135 Mimo jiné se tím snižovaly rozdíly mezi vedoucími a účastníky, což si dává pedagogika zážitku
 také za cíl. Píši o tom v kapitole 2.4.9.

136 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 80 - autoři uvádějí, že přesto, že je možné, aby  
 motivace měla i negativní náboj, na konci celého projektu musí být nutně náboj pozitivní.
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4.  Optimalizace přípravy tábora
V této kapitole se budu věnovat přípravě tábora z hlediska hodnocení 

teoretické části  z kapitoly 2 a zhodnocených zkušeností  z praxe ze třetí  kapitoly. 

Pokusím se vytvořit nástin toho, co lze z metod zážitkové pedagogiky využít pro 

letní neziskový tábor pro dospívající.  Mou snahou je vytvoření optimálního modelu 

přípravy tábora, který akceptuje možnosti vedoucích letního tábora, ale na druhou 

stranu  je  připravovaný  podle  metod  zážitkové  pedagogiky. Pro  přehlednost  budu 

uvádět  ze  kterých  kapitol  vycházím,  postupovat  však  budu  podle  logického 

uspořádání,  které  mi  vyplynulo  ze  zkušenosti  přípravy  popisovaného  tábora.  Za 

výchozí nastavení považuji, že již existuje iniciátor s myšlenkou vytvořit tábor pro 

mládež, který bude inspirovaný metodami zážitkové pedagogiky.137 U každé kapitoly 

stručně shrnu přístup zážitkové pedagogiky a v souvislost s reflexí praxe vyvodím 

závěry pro použitelnost přístupu, případně uvedu podněty pro změnu přístupu nebo 

potřebná opatření. Při hodnocení budu vycházet ze skutečností uváděných v kapitole 

2 a 3 z mých zkušeností a z použité literatury. V závěru kapitoly navrhnu optimální 

průběh přípravy letního tábora.      

4.1 Přípravný a realizační tým 
V této části textu vycházím z kapitoly 2.4.9 a 3.1.2, zvláště z části o týmu 

vedoucích.  V literatuře  o  zážitkové  pedagogice  je  sestavování  realizačního  týmu 

často uváděno až po stanovení cílů kurzu. Z praxe vyvozuji, že pokud sestavuje cíle 

již kompletní tým, je to sice namáhavější a zdlouhavější, ale mnohem lépe se s ním 

ztotožňuje a pro potřebu tábora je tento způsob postačující. V kapitole 2.4.9 uvádím, 

že  zážitková  pedagogika  připisuje  správnému  sestavení  týmu  a  obsazení  všech 

týmových rolí velkou důležitost. Nejčastěji jsou jako kritéria pro výběr vedoucích 

uváděny znalosti a schopnosti instruktorů, ale také motivace.138 Pro realizaci akce, 

která chce využívat všech možností zážitkové pedagogiky, je dobré a pestré složení 

týmu potřebné. V praxi se však ukazuje, zvláště pokud jde o neziskové organizace, 

že shánění kvalitních vedoucích, kteří nebudou za svou práci finančně odměněni, je 

137 Autoři knihy Zážitkově pedagogické učení uvádějí cílování a tvorbu základní myšlenky jako 
první část fáze příprav. Viz HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L.,2009, str. 130

138 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L.,2009, str. 130
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velmi náročné. Pokud se také jedná o pracující osoby, většinou si dobře rozmyslí, jak 

naloží se svou dovolenou. Z toho vyplývá, že pokud iniciátor tábora shání realizační 

tým a  získá  lidi,  kteří  budou ochotni  věnovat  přípravě  i  realizaci  svůj  čas  i  sílu 

a budou sdílet myšlenku tábora, bylo by lehkovážné  určovat si požadavky na to jaké 

dovednosti dotyčný má mít a jaká kritéria splňovat. 

Týmové  role  (například  iniciátor,  pokračovatel,  koordinátor,  kritik, 

povzbuzovatel nebo harmonizátor), které používá zážitková pedagogika pro složení 

realizačního týmu, hodnotím jako dobré, i když ne zcela nutné, mohou však sloužit 

pro kontrolu a inspiraci. Pokud danou roli spontánně nikdo nesplňuje, je možné, že ji 

někerý člen týmu přijme, i kdyby se v souvislosti s ní měl něco učit. Tým se bez ní 

případně  musí  obejít.  Funkční  role,  které  uvádím  v  kapitole  2.4.9  odpovídají 

potřebám reality.

Pro potřeby organizace typu tábora,  který jsem popisovala,  shledávám pět 

týmových rolí, které jsou podle mého názoru nezbytné: 

• „vůdce“, který bude jak přípravu, tak realizaci řídit a rozdělovat úkoly 

• „tvůrce“,  který  bude  schopen  vytvořit  programy,  či  upravit  programy 

z literatury 

• „motivátor“, který účastníky přesvědčí a nadchne

• „reflektátor“, který bude schopen vést zpětnou vazbu 

• „realizátor“, který program zrealizuje  

Zkušenosti ukazují, že zvláště první dvě role jsou z větší části dány nadáním 

člověka, nedají se tedy snadno naučit. Přesto, co jsem výše uvedla, že si iniciátor 

tábora nemůže tým vedoucích příliš vybírat, je nutné, aby zajistil takové instruktory, 

z nichž někdo bude schopen zmiňované role zastat. 

Jak uvádí literatura a praxe dosvědčuje, na týmu instruktorů je nejdůležitější 

schopnost  spolupráce  a  schopnost  využít  nadání  členů  týmu.  To  předpokládá 

vzájemnou znalost mezi instruktory.  S tím souvisí i  schopnost řešit konflikty a to 

i účastníků. 
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4.2 Cíle projektu 

V této kapitole vycházím z části o cílech, které si klade zážitková pedagogika 

(kapitola 2.3) i které si zadal popisovaný tábor (kapitola 3.2). Mezi ně lze zařadit 

rozvoj komunikace, spolupráce, empatie nebo uvědomování si vlastních hodnot. Jak 

uvádím  v  kapitole  2.3  cíle  zážitkové  pedagogiky  jsou  velmi  široké  a postihují 

všechny  oblasti  osobnosti  člověka.  Cíle  jsou  zaměřeny  především  na  osobnost 

člověka, mezilidské vztahy a vztahy člověka k přírodě. Vzhledem k dospívajícímu 

účastníkovi  a  prostředí  (tábory  jsou  konané  především  v  přírodě  a často  bez 

civilizačních vymožeností) shledávám tyto cíle ideálními i pro letní tábor. 

4.3 Prostředky zážitkové pedagogiky

Pro přehlednost zachovám řazení prostředků zážitkové pedagogiky tak, jak je 

uvádím ve druhé kapitole.  Jak v úvodu této kapitoly předestírám, mojí  snahou je 

vyhodnocení  jednotlivých  prostředků  vzhledem  k  použitelnosti  na  letním 

neziskovém táboře.  V této  kapitole  vycházím tedy ze  stejnojmenné  kapitoly 2.4, 

z kapitoly 2.5 a také z kapitoly 3.4.

4.3.1 Zážitek
Zážitková pedagogika staví na získávání zážitků a pomocí zpětné vazby jejich 

převedení  do zkušenosti  (viz  kapitola  2.4.1).  V praxi  se  ukazuje,  že  tento proces 

probíhá neustále i bez vnějšího přičinění, ačkoli ne tak efektivně, jako když je s ním 

vědomě  pracováno.  Úskalí  táborů,  kde  instruktoři  nemají  pedagogické  či 

psychologické vzdělání, nacházím v tom, že mohou vytvářet pouze takové zážitkové 

situace, jejichž výsledky či důsledky dokáží zpracovat. (K tomuto tématu se vrátím 

ještě  v  kapitole  4.3.5  a  4.3.7.)  Pokud  však  bude  chtít  tábor  využívat  metody 

zážitkové pedagogiky,  nevyhne se  vědomé práce se  zážitky.  I  přes  výše zmíněné 

úskalí je to však prostředek, který je letním táborem velmi dobře využitelný. 

4.3.2 Hra
Hra,  kterou  užívá  zážitková  pedagogika  (jak  popisuji  v  kapitole  2.4.2)  je 

dobře použitelná i při letním táboře. Specifikem hry je podle zážitkové pedagogiky 

jsou, že každá hra má určitý cíl, který má splnit. I tento fakt je pro potřeby tábora 

49



vhodný,  avšak  zkušenosti  ukazují,  že  hry,  které  mají  za  cíl  rozvoj  osobnosti  či 

spolupráce, jsou stejně důležité a potřebné jako hry, které mají za cíl pouze zábavu či 

relaxaci.

4.3.3 Dramaturgie
Jak uvádím v kapitole 2.4.3 dramaturgie je metoda, pomocí které se vytvoří 

struktura programu tak,  aby se co nejrozmanitějším způsobem co nejlépe dosáhlo 

cíle. Literatura podotýká, že vytvoření dobré dramaturgie je záležitost velmi náročná. 

Z  mých  zkušeností  je  patrné,  že  vytvoření  dramaturgie  souvisí  i  s  možnostmi 

a prostředky, které mají vedoucí tábora k dispozici. A právě pojetí dramaturgie bude 

podle  mého  názoru  nejvíce  odlišovat  kurz  zážitkové  pedagogiky  od  tábora 

zážitkovou pedagogikou jen inspirovaného. Metoda dramaturgie však může být i pro 

letní  tábor  příkladem.  V  tomto  ohledu  je  možné  pracovat  s  dramaturgickými 

zásadami o kterých se zmiňuji v kapitole 2.4.3, s různými typy her (viz kapitola 2.4.2 

a 3.4.2) ale také s metodou gradace, tedy postupného zvyšování náročnosti a zařazení 

vrcholu tábora (kapitola 2.5.3). 

Inspiraci  metodou  zážitkové  pedagogiky  spatřuji  také  v  tom,  že  se  tým 

vedoucích  rozhodne,  které  části  dramaturgie  je  schopen  realizovat,  které  pomine 

a které  si  přizpůsobí.  Radek  Pelánek  uvádí  že,  „dodržování  logické  skladby 

programu  je  důležitější  než  dodržování  logiky  příběhu.“139 Vzhledem  k  letnímu 

táboru však tuto zásadu neshledávám relevantní, a přesto, že dospívající účastníci 

budou ochotni mnohé nesrovnalosti příběhu odpustit140, dodržování logiky příběhu 

mi  připadá důležitější  nebo alespoň stejně důležité  jako přesné dodržování  všech 

dramaturgických pravidel.

4.3.4 Motivace
Přesto, že na tábory tohoto typu se přihlašují účastníci především z vlastní 

vůle,  je  motivace  k  činnosti  velmi  důležitá.  Zážitková  pedagogika  nabízí  mnoho 

možností a typů motivace, které jsou pro tábor velmi dobře využitelné. V kapitole 

2.4.4  se  podrobněji  nerozepisuji  o  jednotlivých prostředcích  motivace,  které  jsou 

například uvedeny v knize  Zážitkově pedagogické učení.  (Jednotlivými prostředky 

motivace  mohou  být:  film,  kniha,  rozhlasová  hra,  legenda,  přednáška,  divadelní 

139 PELÁNEK, R.,2008,  str. 67
140 Nebudou na nich lpět tak, jako by tomu bylo pravděpodobně u mladší účastníků.
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scénka a pod.)141 Teorie radí, že je dobré střídat jednotlivé prostředky motivace, praxe 

tuto  myšlenku  potvrzuje.  Dodám  k  tomu  jen  to,  že  je  třeba  plánovat  motivaci 

s ohledem na prostředí a dostupné prostředky tábora (i finanční). 

4.3.5 Reflexe
Jak vyplývá z kapitoly 2.4.5, reflexe je pro zážitkovou pedagogiku jedním ze 

základních  kamenů.  Právě  pomocí  zpětné  vazby  se  ze  získaných  zážitků  stávají 

zkušenosti. Proto ji tábor inspirovaný zážitkovou pedagogikou nemůže opomíjet. Její 

využívání je i pro táborové účely přínosné. Přesto na základě zkušeností, shledávám 

v tomto aspektu (podobně jako u dramaturgie viz kapitola 4.3.3) velký rozdíl mezi 

táborem  a  kurzem.  Pokud  beru  v  úvahu  to,  že  vedoucí  letních  táborů  nemají 

pedagogicko-psychologické vzdělání a nemají se zpětnou vazbou velké zkušenosti, 

není  možné  dosáhnout  takových  výsledků,  kterých  se  dosahuje  při  profesionálně 

připravených zážitkových kurzech.  Literatura  přiznává,  že  vedení  reflexí  je  jeden 

z nejtěžších úkolů instruktora. Vladimír Svatoš provádění zpětných vazeb i u laiků 

doporučuje: „Dělejte rozbory. Budete se jimi zároveň učit, zdokonalovat se, získávat 

jistotu. Ale buďte opatrní a hlavně pokorní.“142 

Zkušenosti  ukazují,  že  na  reflexi  na  táboře  nejsou  připraveni  často  ani 

vedoucí, ani účastníci. Vzhledem k oběma skupinám se ukazuje jako vhodné začínat 

zvolna od „popovídání si“ až po sdílení niterných pocitů. Vedoucím by v této situaci 

mohlo pomoci i studium literatury143 a seznam otázek, které je možné klást. Nejvíce 

však pomáhají vlastní zkušenosti, což naznačuje i předchozí odstavec.

4.3.6. Dobrovolnost
Dobrovolnost je jednou z metod, která si neklade příliš velké nároky ani na 

prostředí  ani  na vedoucí,  a  proto je  pro potřebu letního  tábora  dobře  využitelná. 

V souvislosti s dobrovolností je náročnost kladena pouze na motivaci (viz kapitola 

4.3.4). Pokud nebudou účastníci dostatečně motivováni k činnosti, mají větší snahu 

využít dobrovolnosti a aktivity se nezúčastnit.    

141 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009, str. 73-79
142 SVATOŠ, V., Gymnasion 6, str. 58
143 Vzhledem k zaměstnanosti přípravného týmu pro tábor Valkounov 2010 plánuji vytvořit manuál 

 reflexe, který bude na několika stranách shrnovat cíle a postupy reflexe. Měl by přehledně uvádět
 využitelné typy reflexí a přehled nejčastěji kladených otázek.
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4.3.7 Bezpečnost
Ať už jde o bezpečnost fyzickou, či psychickou, je pro letní tábor důležitá, 

i kdyby se metodou zážitkové pedagogiky neinspiroval. A je důležitá o to více, když 

tuto  metodu  používá.  Zážitková  pedagogika  doporučuje  využívat  především 

subjektivní  nebezpečí  (viz  kapitola  2.4.7).  I  v  praxi  se  tento  aspekt  potvrzuje. 

Z hlediska bezpečného uvádění her je z praxe patrné, že vedoucí jsou omezeni svými 

možnostmi, schopnostmi, dovednostmi ale i znalostmi. Z tohoto důvodu také mnohá 

literatura upozorňuje na to, aby tým vedoucích, ve kterém nikdo nemá psychologické 

vzdělání, neuváděl příliš psychicky náročné hry.144 Tento fakt je velice důležitý pro 

letní tábory, které se zážitkovou pedagogikou inspirují.

4.3.8 Prostředí a atmosféra
Přestože  program  a  cíle  zážitkových  kurzů  podmiňují  výběr  prostředí, 

Vladimír Vecheta uvádí, že „prostředí a další okolnosti realizace projektu představují 

zpravidla  technické  limity,  se  kterými  musí  dramaturgie  projektu  počítat 

a přizpůsobit  se  jim.“145 Vzhledem ke  zkušenostem a  k  možnostem  neziskového 

tábora  musím  s  autorem  citace  souhlasit.  Sehnat  tábořiště,  které  by  splňovalo 

všechny  podmínky  (finanční,  hygienické  apod.),  a  jeho  okolí  současně  nabízelo 

dostatek terénních rozmanitostí (lesy, louky, řeku, rybník, skály...) není jednoduché. 

Letní neziskový tábor proto může efektivně využívat prostředí a atmosféru, je však 

omezen  především  finančními  možnostmi  a  možnostmi  prostředí,  které  má 

k dispozici. (Tvoření atmosféry před hrou se vztahuje spíše k motivaci, jak se o tom 

zmiňuji v kapitole 2.4.4. V této části o tématu motivace píši v kapitole 4.3.4.)

4.3.9 Zúčastněné osoby
O týmu instruktorů sem se již zmiňovala na začátku této kapitoly. Proto se 

zde  zaměřím už  jen  na  účastníky.  Zážitková  pedagogika  pracuje  téměř  se  všemi 

věkovými  skupinami.  Přesto  je  věk  dospívání  a  mladé  dospělosti  její  nejčastější 

cílovou  skupinou.  Mé  zkušenosti  dosvědčují,  že  věk  dospívání  je  pro  metodu 

zážitkové  pedagogiky  ideální.  Ukazuje  se,  že  účastníci  v  této  věkové  fázi  mají 

o přemýšlení  o sobě,  o  druhých i  o  smyslu  života  opravdový zájem a  jsou hrám 

s tímto zaměřením nakloněni. V mé praxi se to projevilo i ve zpětných vazbách, ze 

144 V příloze 2 uvádím k tomuto tématu výtah ze článku o psychickém nebezpečí na kurzu.
145 VECHETA, V., 2009, str. 16 
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kterých vyplynulo, že účastníci kladně hodnotili možnost vyjádřit se k uplynulému 

programu. 

Profesionálně vedené kurzy zážitkové pedagogiky si někdy vybírají skupinu 

účastníků, tak aby se s nimi dobře pracovalo (ve smyslu počtu a koedukovanosti). 

Letní tábory mají nevýhodu v tom, že stejně jako vedoucí, ani účastníky není možné 

si  příliš  vybírat  a pokud  je  přihlášených  více  „dětí“,  vybírá  se  tradičně  podle 

dřívějšího  data  přihlášení.  Pokud  bereme  kromě  toho  v  úvahu,  že  pořádající 

organizace je křesťansky zaměřená, nebylo by příliš vhodné si bez odůvodnitelných 

podmínek (například zdravotní stav) vybírat,  kdo se může tábora zúčastnit.  Mimo 

jiné má např. organizace YMCA (viz kapitola 3.1.1) i metoda zážitkové pedagogiky 

(kapitola 2.4.9) za cíl přijímat účastníky projektů bez výhrad. 

4.3.10 Metody zážitkové pedagogiky

O metodách zážitkové pedagogiky se zmiňuji v kapitole 2.5, pro potřebu této 

kapitoly  jsem  je  zařadila  pod  prostředky.  Jejich  vztah  k  prostředkům 

a nejednoznačnost pojetí názvů uvádím v uvedené kapitole. 

Komfortní zóna, první metoda o které v kapitole 2.5 hovořím, je založená na 

získávání  nových  zážitků  prostřednictvím  abstraktního  prostoru146 za  hranicí 

komfortu. Je to metoda, která je jedním ze základních kamenů zážitkové pedagogiky. 

Letní tábor, který bude pedagogiku zážitku využívat, musí nutně využívat metodu 

komfortní  zóny.  Pro  vedoucí  tábora  může  být  tato  metoda  dobrou  kontrolou  při 

zamýšlení  se,  jestli  připravované  hry  opravdu  účastníky  donutí  opustit  „oblast 

komfortu“ (viz kapitola 5.2.1)

Teorie  Kolbova  cyklu  učení  prakticky vysvětluje,  jaký  způsobem dochází 

k získávání zkušeností a k učení. Pokud teorii omezíme na dvě fáze (jak se v praxi 

často děje - zmiňuji se o tom v kapitole 2.5.2), zachováme prožitek a reflexi, což jak 

jsem výše  popsala,  je  i  pro  tábor  inspirovaný zážitkovou pedagogikou  nezbytné. 

Z tohoto důvodu neshledávám pro přípravu a realizaci letního tábora nutné, aby se 

vedoucí teorií příliš zabývali. 

Zhodnocení metody gradace se již částečně věnuji v kapitole 4.3.3. Zážitkové 

pedagogice jde o to, aby se během kurzu zvyšovaly nároky a emoční naladění. Tato 

metoda  je  pro  letní  tábor  dobře  využitelná  s  podmínkou,  kterou  uvádím  jako 

146 Dyskomfortní zóna, nebo -li zóna růstu viz obrázek 1.
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poznámku již v kapitole 2.5.3.  Z praxe vyplývá požadavek neukončovat tábor na 

vrcholu, ale před odjezdem zařadit ještě nějaký program na zklidnění. Jde o to, aby 

účastníci  odjížděli  plni  dojmů,  ale  ne  vybuzení  k  aktivitě  a  s  nezpracovanými 

emocemi.147

4.4 Téma tábora
O tématu projektu zážitková pedagogika samostatně nehovoří,  spíše na něj 

odkazuje vzhledem k cílům projektu a dramaturgii. Někteří autoři textů o zážitkové 

pedagogice jsou toho názoru, že je nutné si zvolit nejprve cíl a teprve pak přemýšlet, 

jak cíle dosáhnout.148 Zkušenost mě však poučila, že pokud si vedoucí vytyčí přesný 

cíl,  kterého chtějí  dosáhnout  a  následně pro něj  hledají  téma,  může to  být  velmi 

náročné a v konečném důsledku neefektivní. Na druhou stranu se ukazuje, že dobře 

funguje systém, kdy vedoucí navrhnou několik témat a společně hledají cíle, kterých 

mohou  prostřednictvím  tématu  dosáhnout.  Výběr  tématu  se  pak  může  řídit 

i kritériem, jestli jsou možné cíle vhodné a chtěné pro konkrétní skupinu. (Vycházím 

však také z toho, že vedoucí navrhují témata, která akceptují obecné cíle zážitkové 

pedagogiky, tedy rozvoj osobnosti, mezilidských vztahů a vztahu k přírodě149) 

Kritéria  pro  výběr  tématu  by  měla  operovat  s  možnostmi  vedoucích, 

možnostmi prostředí ale i  s věkovou skupinou. Zkušenost ukazuje,  že dospívající 

jsou schopni  a ochotni  přijmout  i  téma zahrnující  například nadpřirozené bytosti, 

v tomto případě je však u účastníků nutné počítat s jistou rezervou. Tedy např. s tím, 

že  nebudou  nadpřirozenou  postavu  přijímat  tak  vážně  a  spíše  bude  zdrojem 

pobavení. 

Vzhledem k přístupu zážitkové pedagogiky je možné vytvořit i projekt, který 

bude  pracovat  s  tématem jako s  pojmem (např.  svoboda,  láska,  přátelství  apod.) 

nikoli s tématem jako příběhem. S tímto pojetím však nemám příliš zkušeností, proto 

nemohu  posoudit,  zda  by  se  tento  způsob  dal  dobře  aplikovat  i  na  letní  tábor. 

Pravděpodobně by to  neměl  být  problém,  vedoucí  by se  však  museli  podrobněji 

zaměřit na motivaci účastníků. 

147 K tomuto účelu slouží i závěrečné ceremoniály. Z jistého hlediska mohou být emočním 
vyvrcholením, ale měli by celou akci uzavírat a ukončit. Zajistit, aby po tomto programu účastníci 
neměli ještě nedořešené situace a emoce. 

148 VECHETA, V.,2009, str. 12 
149 viz kapitola 2.3
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4.5 Optimální příprava programu v průběhu roku
Jak se zmiňuji v kapitole 2.4.9 autoři příruček o zážitkových kurzech uvádějí 

potřebnou  délku  přípravy  vzhledem  k  délce  a  náročnosti  projektu.  Nepíší  však 

většinou o jako délku se konkrétně jedná. Proto se podle návodu organizace YMCA, 

mých zkušeností  a  použité  literatury pokusím vytvořit  určitý  model  pro  přípravu 

týdenního  tábora.  Uváděný  harmonogram150 se  věnuje  více  technické  stránce 

přípravy, já se zaměřím více na programovou a organizační přípravu.

Vzhledem k tomu, že organizace YMCA žádá o dotace na MŠMT, je potřeba 

již  v září  podávat  žádost.  Od této  chvíle  je  závazně dané,  že  se  tábor  uskuteční. 

Harmonogram přípravy táborů YMCA následně začíná v únoru,  kdy se pořadatel 

s iniciátorem domluví o obecných náležitostech tábora (nejužší vedení, místo konání 

akce apod.). Přesto že harmonogram doporučuje v tomto měsíci také první schůzi 

kompletního  týmu,  vzhledem  ke  zkušenostem  je  reálné,  aby  první  schůze  týmu 

proběhla i později. Vhodné období je tedy leden - březen. V tomto časovém úseku je 

nutné, aby se tým vedoucích domluvil na tématu a cíli tábora a cílové skupině. Na 

toto  období  totiž  plynule  navazuje  propagace,  shánění  a  přihlašování  účastníků. 

YMCA  tuto  činnost  zahrnuje  do  měsíce  března.  V  souvislosti  s  propagací 

a přihláškou je nutné mít v týmu vedoucích ujasněno, co všechno bude účastníkům 

předem sděleno.  Čím bude  tábor  pro  účastníky  atraktivní  a  jaké  jsou  podmínky 

účasti.151 Všechny tyto skutečnosti by měly být zahrnuty do propagačních materiálů, 

případně do přihlášek. Důsledkem toho je, že tým vedoucích už musí mít téma a cíl 

tábora částečně rozpracované. 

První schůze by se měla věnovat, jak sem již zmiňovala, především tématu, 

cíli a účastníkům tábora. Je však vhodné během této schůze zvládnout i rozdělení 

funkcí a rolí, které vedoucí tábora považují za dobré mít specifikované a rozdělené. 

V ideálním případě probíhají schůze každý měsíc. (Čím delší a intenzivnější 

je příprava, tím více je možné dbát na detaily projektu.) Nejpozději během druhé 

schůze  (březen  -  duben)  je  žádoucí,  aby  všichni  vedoucí  tábora  měli  rozdělené 

všechny úkoly ať  už  se  jedná  o  zajištění  organizační,  materiální  či  programové. 

Pokud se tým vedoucích vidí na první schůzi poprvé, je vhodné před druhou schůzi 

zařadit nějakou akci, která umožní vzájemné poznání členů. Je vhodné pokud je to 

150 http://www.tabory.ymca.cz/index.php?str=st0
151 HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L.,2009, str. 132
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činnost,  která  s připravovanou  akcí  plně  nesouvisí  a  která  umožní  členům týmu 

rozhovory  i  nad  jinými  tématy  než  nad  táborem.  (Například  společná  večeře, 

návštěva kina,  výlet - může být i  na místo konání tábora,  osobně bych však tuto 

aktivitu  zařadila  později.  Vzhledem  k  větší  připravenosti  již  bude  moci  tým 

konkrétněji  přemýšlet  o  využití  prostředí.  Také  výlet  na  místo  akce  podle  mého 

názoru spontánně přivádí rozhovor na chystaný tábor a cílem takovéto „schůze“ je, 

aby se  jednotliví  vedoucí  poznali  i  z jiné  stránky než jako organizátoři  tábora152) 

Vzhledem k tomu, že se vedoucí ještě neznají aktivita by měla být vybírána tak, aby 

byla pro instruktory příjemná a motivační.153

V následujících měsících (květen - červen) probíhá příprava na rozdělených 

úkolech více samostatně,154 přesto by neměla ustat komunikace. Vhodné je, pokud je 

zvolena osoba z týmu, která vše koordinuje a sleduje dodržování termínů. Pokud 

nejsou členové týmu vedoucích např. z jednoho města nebo okolí, osvědčila se jako 

dobrý  způsob  komunikace  internetová  pošta.  Jsou-li  vedoucí  schopni  dobře 

komunikovat prostřednictvím emailu, přípravu to velmi usnadňuje. Nehledě na to by 

v  těchto  měsících  měla  proběhnout  obhlídka  místa  konání  akce  a  jeho  úprava 

(například  posekání  trávy  apod.)  Během  společné  prohlídky  místa  je  žádané  se 

v týmu dohodnout na umístění jednotlivých her do prostoru mimo jiné tak, aby byl 

potenciál prostředí efektivně využit (viz. výše) V této fázi příprav by měla být také 

nejaktivnější  materiální  příprava.  (Výroba  a  shánění  pomůcek,  rekvizit,  kostýmů 

apod.) Během tohoto období by také mělo proběhnout vybrání závazných přihlášek 

a záloh od účastníků. Účastníkům by měly být také poskytnuty podrobné informace. 

Vzhledem k  metodě  motivace  (viz  kapitola  2.4.4)  může  s  účastníky  proběhnout 

motivační korespondence. 

152 V případě že jednotliví instruktoři místo akce neznají, mohou si v této fázi udělat výlet na místo
 konání osobně. Předběžně si tak udělají představu, kde by se program mohl odehrávat, který 
 připravují.

153 Vedoucí neziskových táborů nejsou většinou honorováni, často je však zvykem, že organizace 
 proplatí, případně se do táborového rozpočtu zahrne oběd, či večeře jako odměna pro vedoucí po 
 skončení akce. V případě neznalosti týmu vedoucích by mohla podobná tradice vzniknout i před 
 přípravou tábora.

154 PELÁNEK, R.,2008, str. 51
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Ukazuje se, že v měsíci před akcí je vhodné uspořádat kontrolní schůzi. Zde 

si  mimo  jiné  členové  týmu  mohou  představit  finální  verze  programů,  které 

garantují155 ale  mohou  provést  také  simulaci  her,156 při  kterých  je  možné  odhalit 

nedostatky  v materiálním  či  personálním  zajištění.  Díky  takovéto  schůzi  se  také 

vytvoří rozpis a ujasní se,  jaký materiál  a jací vedoucí jsou potřeba na konkrétní 

programy.157 Z takového scénáře pak také vyplývá rozpis volného času vedoucích na 

přípravu  programu,  ale  i  na  odpočinek.  Vytvoření  scénáře  lze  dosáhnout 

i prostřednictvím  koordinátora  a  internetové  komunikace,  osobní  setkání  je  však 

efektivnější  a  výhodnější  i  z  toho  hlediska,  že  všichni  přítomní  jsou  o  něm 

stoprocentně informováni. 

Ze zkušeností vychází, že je velmi vhodné, aby se celý tým vedoucích sešel 

na  místě  konání  akce  již  několik  dní  před  začátkem.  (Aby nedorazil  zároveň  či 

několik  hodin  před  účastníky.)  Tento  čas  je  potřebný nejen na  přípravu toho,  co 

vedoucí nemohli zvládnout doma a sami, ale celý tým si tak na sebe může během pár 

dní zvyknout, lépe se sehrát a připravit atmosféru na příjezd účastníků. 

Jak  vyplývá  z  tvorby  dramaturgie  (viz  kapitola  2.4.3)  příprava  programů 

probíhá až do odjezdu účastníků. Proto je nutné, aby se vedoucí setkávali k přípravě 

i v  průběhu tábora.  Většina  autorů  uvádí,  že  nejvhodnější  je  každodenní  setkání. 

Obsahem  schůzí  na  táboře  by  neměla  být  jen  příprava  následujícího  dne,  ale 

i hodnocení  dne  uplynulého  a  sdílení  i  mezi  vedoucími.158 Pavel  Kaplan  ve  své 

bakalářské práci navíc nabízí nejvhodnější časy pro setkávání vedoucích.159

Setkání týmu vedoucích by však mělo proběhnout i po skončení akce a to 

k vyhodnocení  průběhu  i  přípravy,  sdělení  námětů  a  návrhů  pro  příště  apod.  Je 

vhodné,  pokud  i  toto  setkání  je  pro  vedoucí  příjemné  a  mohou  ho  pokládat  za 

odměnu za vynaložené úsilí. 

155 Radek Pelánek ke garantovi programu uvádí, že je za něj zodpovědný, což však neznamená, že 
musí být jeho ústřední postava, že ho musí vést, kontrolovat pravidla apod. Garant projektu je také 
zodpovědný  za  to,  že  vhodně  využije  ostatní  vedoucí,  kteří  se  budou  podílet  na  realizaci. 
PELÁNEK, R.,2008, str. 91

156 Simulace hry spočívá v tréninkové sehrávce, kdy si tým hru vyzkouší. Některé hry je nutné zkusit 
přesně, například z důvodu ověření uskutečnitelnosti, jiné stačí „projet v duchu“. Ze simulace by 
mělo vyplynout, zda nejsou nějaké nesrovnalosti v pravidlech, či materiálním zajištění, které by 
mohly hru znehodnotit. ZOUNKOVÁ, D. ed, 2007, str. 13

157 Takovýto rozpis zážitková pedagogika zahrnuje do plánovaného scénáře.
158 PELÁNEK, R., 2008, str. 49
159 Uvádí tři možnosti, které jsou jediné prakticky možné, a to ráno před programem, v poledním 

klidu a večer po programu. viz. KAPLAN, P., 2001, str. 44
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5. Závěr 
Cílem  mé  práce  nebylo  komplexní  obsažení  zážitkové  pedagogiky,  ale 

přiblížení toho nejdůležitějšího z její metody se zdůrazněním „aspektů“, kterými se 

může letní tábor inspirovat. Z teoretické části vyplývá, že zážitková pedagogika je 

přístup, který pro výchovu a vzdělání využívá množství rozličných prostředků, teorií 

a metod, a jejím cílem je komplexní pojetí člověka ve společnosti a v prostředí. 

Cílem mé práce bylo popsat přípravu, průběh a zhodnocení tábora, který se 

metodou zážitkové pedagogiky inspiroval, a na tomto základě uvést, které prostředky 

a metody jsou pro laické využití zážitkové pedagogiky možné. Očekávala jsem, že se 

profesionální a laické využití zmiňované metody bude více lišit, tedy že možnosti 

využití zážitkové pedagogiky na letním táboře budou omezenější. Neshledala jsem 

však,  že  by některý uváděný prostředek či  popisovaná metoda nebyla využitelná, 

v některých  případech  však  zkušenosti  ukazují  určitá  omezení  plného  využití. 

Vzhledem k tomu, že jsem vycházela z tábora pořádaného neziskovou organizací, 

jako největší omezení se ukázalo omezení finanční, a to vzhledem k materiálnímu 

vybavení  a  prostředí  (možnosti  ubytování  a  jeho  okolí).  Především  však  šlo 

o omezení z hlediska kvalifikovaných pracovníků. Pokud tedy beru v úvahu, že tábor 

je  připravován  laiky,  vyplývají  z  toho  určité  limity  znalostí  a  dovedností,  které 

některé metody vyžadují. Docházím však k závěru, že ani tato omezení, nemusejí 

znamenat  méně kvalitní  program tábora,  pouze odlišují  letní  tábor  připravený na 

základě zážitkové pedagogiky od profesionálně připraveného zážitkového kurzu. 

Mezi  mé  cíle  také  patřilo  reflektování  vlivu  křesťanského  přístupu  na 

přípravu,  průběh tábora,  ale  především na účastníky a  na  okolí.  Zjistila  jsem,  že 

křesťanství bylo jedním ze základních kamenů tábora a vliv na účastníky se projevil 

nejen v programech pro něj určené, ale i v celém obsahu programu tábora. Z jejich 

zpětné vazby mohu soudit, že byl účastníky očekáván a dobře přijímán. 

Záměrem mé práce bylo také vytvoření textu, který bude moci být využit pro 

přípravu  táborů,  které  se  chtějí  metodou  zážitkové  pedagogiky  inspirovat.  Byl 

zamýšlen jako pomoc a inspirace pro vedoucí příštích ročníků popisovaného tábora. 

Ze závěru vyplývá, že cíle, které jsem si v úvodu vytyčila jsem v práci naplnila.
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1. Systém pro zajištění bezpečnosti kurzů organizace Outward Bound 
Tento systém zahrnuje: 

• bezpečnostní  pravidla  -  v  příručce  pro  každého  instruktora  jsou  základní 
pravidla pro dodržování bezpečnosti 

• zdravotnické vzdělání všech instruktorů 

• zdravotní  zabezpečení  -  informace od účastníků o jejich zdravotním stavu 
a výkonnosti 

• „skoroprůšvihy“ -  formuláře, kam zapisují situace, které dopadly dobře, ale 
během nichž si  instruktor  uvědomil  nezajištěnost  bezpečí,  slouží  pak jako 
ochrana dalších akcí 

• „Safety  review“  -  tedy  pohled  z  venku,  kdy  každé  dva  roky  přijede  do 
organizace zkušený instruktor a „kontroluje“ bezpečnost programů.

Dlouholetý  pracovník  Outward  Bound  v  Austrálii  James  Neill  k  tomu  však 
připomíná,  že  minimalizace  rizik  je  sice  žádoucí,  ale  prevence  všech  rizik  není 
výchovným cílem.160

2. Psychické nebezpečí na kurzu
Absolvent  specializace  dobrodružná  výchova  a výchova  prožitkem  a  člen 

výcvikové skupiny Institutu pro aplikovanou psychoanalýzu Pavel Hyťha se v článku 

sedmého  čísla  Gymnasionu  zabývá  psychickou  zátěží  na  kurzu.  Píše,  že  za 

normálních  okolností  by  se  nemělo  stát,  že  by  si  účastník  způsobil  psychické 

problémy, mnohem častěji se nám však může stát, že nějaký program vyvolá duševní 

poruchu, či vzpomínky na stresovou situaci z minulosti. Větší bezpečnost můžeme 

zajistit  tím, že na kurzu uvádíme programy,  které někdo z instruktorů zažil v roli 

účastníka  a ví  tedy,  jaké  reakce  a emoce  můžeme  očekávat.  Jako  velmi  účinné 

opatření  uvádí,  že  v případě  psychicky  náročných  programů  je  jeden  instruktor 

pověřený  tím,  že  bude  sledovat  atmosféru  mezi  účastníky,  a může  se  věnovat 

účastníkovi, který situaci nezvláde. Právě v tomto ohledu má také velkou důležitost 

dobrovolnost a možnost účast na programu kdykoliv ukončit.161

160LEBEDA, P., Gymnasion 1, str. 79 a NEILL, J., Gymnasion 1, str. 82
161HYŤHA, P., Gymnasion 7, str. 163 -166
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3. Loga uváděných organizací
Logo Prázdninové školy Lipnice

Logo Outward Bound

Logo časopisu pro zážitkovou pedagogiku - Gymasion

Logo YMCA 
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4. Přihláška na tábor Valkounov teen 2009

P Ř I H L Á Š K A
do dětského letního tábora YMCA - Jindřichův Hradec

Dříve než začnete přihlášku vyplňovat přečtěte si důsledně celý text přihlášky. 
(Zvýšenou pozornost věnujte bodům 6, 7, 8 a 9.) Údaje vyplňujte v souladu s 
průvodním dopisem k táborům 2009. Variabilní symbol uvádějte na všech 
dokladech o platbě. Přihlášku vyplňte strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. 

1. Identifikace tábora (viz průvodní dopis):
Název tábora:
                         Valkounov teen  2009

Variabilní symbol:  0908

Specifický symbol: datum narození 
dítěte ve tvaru  DDMMRRRR

Termín od:  9.8.2009 do:  15.8.2009 
2. Osobní údaje dítěte:

Příjmení: Jméno: Rodné číslo:
Ulice a číslo domu: PSČ:
Město, obec (příp. pošta): Je dítě plavec?  

           Ano    Ne

Telefon: Stát. 
příslušnost:

Je dítě poprvé na 
táboře?  
Ano    Ne

3. Osobní údaje rodičů
Příjmení: Jméno:

Trvalé bydliště: PSČ:

Telefon(y) domů: Telefon do zaměstnání:
Email (pravidelně používaný): Email:
Název a adresa zaměstnavatele:

Příjmení: Jméno:

Trvalé bydliště: PSČ:

Telefon(y) domů: Telefon do zaměstnání:
Email (pravidelně používaný): Email:
Název a adresa zaměstnavatele:

4. Zdravotní pojištění dítěte
Zdravotní pojišťovna dítěte:

5. Posouzení zdravotního stavu (ve smyslu vyhlášky č. 185/90 Sb., §6)
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte a jeho věk odpovídá druhu tábora.

Dítě pravidelně užívá – neužívá tyto léky:
Zdravotní stav dítěte vyžaduje – nevyžaduje tato omezení:
Povinné očkování: ano - ne
Datum:  Razítko a podpis lékaře:
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6. Poučení o platbě:
1. Cena pro člena YMCA je  1500,- Kč. Pro ty, kteří se stanou 

členy prostřednictvím této přihlášky ( viz.  bod č.9)  je  cena  1650,-Kč. 
Cena pro ostatní účastníky tábora je 1800,- Kč. Bližší informace najdete 
v průvodním dopise.
              2.  Zaplaťte  na  účet  uvedený v průvodním dopisu  (51-
9619960217/0100 – Komerční banka).  Platbu provádějte  příkazem k  
úhradě (převodem z  účtu) nebo složením příslušné hotovosti v pokladně 
Komerční  banky (vydá  Vám stvrzenku o  zaplacení  na  Vámi  uvedený 
účet).   Zaměstnavatel  (organizace)  obvykle  platí  fakturou.  Používání 
klasické poštovní složenky je zbytečně složité a v minulých letech se nám 
neosvědčilo ! (občas platba nedojde…)  

3. Při platbě musí být vždy uveden variabilní symbol ! 
4.  Platby provádějte samostatně za každé dítě,  označte je jeho 

jménem  – důležité zejména pokud platbu provádí Váš zaměstnavatel ! 
Společnou  platbu  za  sourozence  lze  provést  pouze  v  rámci  jednoho 
tábora (stejný variabilní symbol). 

5. Kopii stvrzenky o zaplacení, příkazu k úhradě, nebo faktury 
proplacené Vaší organizací nalepte na tuto přihlášku. 
Bez kopie potvrzující platbu nepovažujeme přihlášku za závaznou!

Zde nalepte doklad o 
zaplacení poplatku za 
tábor: kopii stvrzenky 
při platbě v hotovosti, 
nebo příkazu k úhradě 

či faktury při 
bezhotovostní platbě.

7. Prohlášení rodičů o přihlášení dítěte na tábor    
”Přihlašuji své dítě závazně do letního tábora YMCA, souhlasím s cíli tábora. Prohlašuji, že 

jsem se seznámil(a) se všemi pokyny pořadatele tábora a budu je respektovat. Beru na 
vědomí, že nekázeň dítěte nebo neuvedení důležitých okolností o zdravotním stavu či špatné 

vybavení může být důvodem vyloučení z tábora.”
V   dne         podpis rodičů

8. Informace o YMCA - výběr ze stanov YMCA - Jindřichův Hradec:
YMCA  je  křesťansky  orientované 

dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které 
usiluje o plnohodnotný život  mladých lidí.  Jméno 
YMCA je zkratkou anglického názvu "Young Men
´s  Christian  Association",  jehož  českým 
ekvivalentem  je  dnes  pro  YMCA  "Křesťanské 
sdružení mladých lidí".

YMCA  vznikla  jako  sdružení  mladých 
mužů, dnes je otevřena všem: muži a ženy, chlapci 
a  dívky  všech  ras  a  národů,  vyznání,  sociálních 
skupin  a  věku  tvoří  celosvětové  společenství 
YMCA.

Vycházejíc  z  Pařížské  báze  chce  YMCA 
především vést mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti 
života v něm. V tom spatřuje své poslání.

Plnění  poslání  YMCA spočívá  zejména v 
péči  o  všestranný  tělesný,  duševní  a  duchovní 
rozvoj  mladých  lidí,  a  to  členů  YMCA  i 
neorganizované mládeže.

Členem YMCA se může stát každá fyzická 
osoba bez rozdílu 

pohlaví,  věku,  vyznání,  politického  a  sociálního 
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Každý  člen  je  povinen  platit  stanovené 
členské příspěvky. Výši členských příspěvků určuje 
valná schůze základní jednotky.

V rámci sdružení YMCA existuje dvojí typ 
členství. 

Běžným členem základní  jednotky  je  ten 
člen,  který  se  chce  účastnit  práce  v  základní 
jednotce, podílet se na aktivitách, které mu členství 
umožňuje a který respektuje poslání YMCA.

Cílem  táborů  YMCA  je  výchova  dětí 
zaměřená na upevnění charakteru, rozvoj vztahů k 
lidem, osvojení nových dovedností, posílení zdraví 
a poznání přírody.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou 
spolupráci  dětí,  respektování  táborového  řádu  a 
pokynů vedoucích.  Opakované  závažné  přestupky 
mohou být řešeny vyloučením z tábora. 

9. Přihláška dítěte za běžného člena YMCA - Jindřichův Hradec
Členství v YMCA není nutnou podmínkou účasti na táboře.

”Znám cíl a poslání křesťanského sdružení mladých lidí. Chci se podílet na aktivitách YMCA, 
respektuji její cíle a poslání.”

V         dne podpis rodičů
Stvrzením této přihlášky se vaše dítě stává běžným členem YMCA - Jindřichův Hradec.

10. Jiná sdělení rodičů:
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5. Slovníček typů her162

Seznamovací hry - slouží k seznámení skupiny.  Jde o to, aby se během krátkého 

časového úseku o sobě účastníci projektu dozvěděli  podstatné informace. V první 

řadě jde o zapamatování  jmen a o  stručný přehled základních informací  o  všech 

přítomných. I u skupiny, která se zná, mohou být seznamovací hry použity, v tomto 

případě se jedná o hlubší poznání.

Ledolamky - (Ice-break aktivity) jsou aktivity, které mají za úkol prolomit počáteční 

ostych. Jsou zařazovány po seznamovacích hrách. Jde především o krátké hry, které 

by měly být nenáročné a veselé. Často se při nich využívá fyzické blízkosti. Kromě 

toho, že si kladou za cíl lepší poznání účastníků a odstranění nepříjemného pocitu 

z blízkého  kontaktu  s  ostatními  účastníky,  jsou  jakýmsi  tréninkem  pro  fyzicky 

i psychicky náročnější aktivity.

Hry na spolupráci - v případě her na spolupráci, jak je využíval tábor, bychom mohli 

použít  i  termín  „team spirit“  (vytvoření  vztahu  k  týmu),  i  když  v  širším pojetí. 

V aktivitách zaměřených na spolupráci  jde především o komunikaci  a  koordinaci 

práce týmu. Někdy jsou pro spolupráci využívány problémové hry, jejichž úkol je 

zadáván podle cíle kurzu. 

Hry  na  důvěru  - jsou  aktivity,  při  nichž  si  účastníci  ve  skupině  zkouší  pozici 

závislosti na druhém i odpovědnosti za druhého. Instruktoři by měli dbát na to, aby 

každý vyzkoušel obě pozice. Jde o jednu z hlavních aktivit budující tým. Cílem je 

vytvořit vztahy, ve kterých si budou účastníci důvěřovat a budou se moci na sebe 

spolehnout.  V těchto  aktivitách  nejde o soutěžení  nebo časové  limity,  cílem jsou 

pocity ohleduplnosti, zodpovědnosti a důvěry.

Problémové  hry  - (Problem  solving)  jsou  hlavní  aktivity  zážitkových  kurzů. 

Instuktoři  předkládají  situaci,  nějaký  problém,  jehož  zvládnutí  vyžaduje  určité 

dovednosti (podle cíle kurzu). Nejde však jen o pouhé zvládnutí zadaného problému, 

ale pomocí zpětné vazby o uvědomění si, jakými dovednostmi byl úkol splněn. 

Ceremoniály  - jde  o  aktivitu  na  závěr  kurzu,  která  rekapituluje  akci  a  umožní 

celkové zhodnocení všem zúčastněným. Jde také o příležitost nechat v účastnících 

162Při popisu her vyhází především z knih SÝKORA, J. 2006, Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga 
volného času a NEUMAN, J., 1998, Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.
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doznít pocity a atmosféru. Z jiného pohledu jde také o uzavření kurzu (v případě 

ceremoniálů na začátku projektu jde o otevření) a jasné ohraničení reality skutečného 

světa a toho, co se odehrává na kurzu. Při úvodním ceremoniálu jde často o slavnost 

přijetí účastníků a při závěrečném o vyhodnocení a ocenění zúčastněných.

Ekohry - jsou pojímány z několika hledisek. Především jde o vzbuzení zájmu o vše 

živé.  Do  toho  spadá  vnímání  a  poznávání  přírody,  přírodních  vztahů  i  života 

v přírodě. Může však jít např. i o meditaci uprostřed lesa. Tyto aktivity jsou převážně 

klidné a tiché.  
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6. Hry, jejichž zdroj nebyl v tabulce 1 uveden

Pouze hry, u kterých to uvádím, vznikly pro potřebu tábora, či byly upraveny. 

Ostatní, které popisuji, jsou převzaté z neznámých zdrojů, často zažité a v minulosti 

již upravované.

První večeře

Cíl: seznámení účastníků (navzájem i s instruktory), překonání prvotního ostychu, 

navázání rozhovoru

Motivace: Dopis od mlynáře Valkouna, ve kterém jsou účastníci přivítáni  a požádáni 

o dodržení tradice při první večeři na místě, kde stával mlýn. Tradice spočívá v tom, 

že si nikdo nesmí vzít sám jídlo, ale musí o to požádat někoho z přítomných.

Pomůcky: večeře formou švédských stolů, kde jsou podávané pochutiny rozděleny 

na malé kousky (např. půlky chleba, čtvrtky rajčat, plátky salámu....)

Zadání:  Každý může sníst,  kolik chce,  ale ze stolu si nesmí pro sebe vzít  jediný 

kousek jídla. O každý kousek pokrmu musí někoho požádat (jménem) a při každém 

kusu vždy někoho jiného (tedy zvlášť o chleba, o sýr, o okurku...). 

Realizace: Přestože před večeří proběhlo formální seznamování, prvním krokem při 

žádosti o jídlo byla často otázka na jméno dotyčného. Následně proběhlo předání 

pokrmu. V tak malém počtu člověk rychle vystřídal všechny přítomné a došlo tak 

k brzkému zapamatování jmen a prolomení bariér.

Masážní techniky 

Masážní techniky byly součástí dopoledního bloku seznamovacích her a ledolamek.

Cíl: odstranění bariér, fyzický kontakt, uvolnění

Motivace: Motivace pro masážní techniky je součástí motivace pro celý dopolední 

blok prostřednictvím dopisu od mlynáře:

Milí mladí lidé, už nikdo zde nebyl tak dlouho jako teď vy, a to jste tu teprve první den. Ale  

pomalu si na vás začínám zvykat, mám pocit, že se začínáte trochu poznávat, ale ještě to  

není dost na to,  abyste byli připraveni na objevení pokladu. Proto je teď před vámi pět  

drobných úkolů, které vás posunou dál na cestě za vaším cílem. Jaké úkoly to budou, vám  

vysvětlí vaše asistentka Bára. Přeji úspěšné pořízení a hodně zábavy.         mlynář Valkoun

70



Zadání:  1) výroba houslí  -  hráči  stojící  ve dvojicích vytvoří  dva kruhy.  Jeden ze 

dvojice je vždy součástí vnějšího a druhý vnitřního kruhu, oba stojí čelem do kruhu. 

Účastníci  ve  vnitřním  kruhu  tvoří  masážní  objekt  a  účastníci  ve  vnějším  kruhu 

maséry.  Podle  zadání  a  ukázky  instruktora,  který  je  jedním  z  masérů  se  záda 

účastníků  vnitřního  kruhu  masírují.  Postupuje  se  podle  návodu:  výběr  vhodného 

stromu, pokácení stromu, osekávání větví, odkorování, řezání prken, broušení prken, 

výřez  tvaru  houslí,  lakování  leštění,  lepení,  nasazení  kolíčků,  natahování  strun 

a rozezvučení.  Na  každou  proceduru  hráči  vnějšího  kruhu  popostoupí  po  kruhu 

o jednoho hráče kruhu vnitřního. Ne vždy se podaří,  aby se hráč-masér dostal  do 

konce hry na své místo k původní dvojici. To však nevadí. Po dokončení se hráči ve 

dvojicích vymění. Každý by tedy měl být masírován i masérem.

2) Mycí linka - hráči vytvoří dvě řady čelem proti sobě. Jeden hráč na začátku 

řady představuje auto,  které vjíždí do mycí linky a objedná si,  které části „svého 

auta“  chce  umýt.  (Například:  záda,  hlavu,  nohy,  ruce...kombinaci,  nebo komplet) 

pomalu  pak  prochází  uličkou  hráčů,  kteří  ho  pohyby  svých  rukou,  stejně  jako 

kartáče,  „umývají“.  Hráč,  který  uličkou  projede,  se  zařazuje  nakonec  a  stává  se 

„kartáčem“.

Pašování po mlynářsku:

Uváděné lanové aktivity byly součástí odpolední hry. Kromě samotných lanových 

aktivit byla hra připravena speciálně pro tábor.

Cíl: spolupráce při překonávání překážek

Motivace:  Skrze  dopis  od  mlynáře  Valkouna.  Mlynářovi  sice  jde  o  trénink 

a prokázání umění spolupráce, za splnění podmínek při překonání překážek jsou však 

účastníkům přislíbeny indicie potřebné pro hru následujícího dne.

Pomůcky:  viz  pomůcky  uváděné  u  lanových  aktivit,  rozstříhaná  mapa  se 

zakreslenými místy pro nalezení surovin k obědu

Zadání:  Po  překonání  překážky  podle  zadaných  kritérií  dostane  každý  hráč  část 

mapy. Každý nejvíce tři části. Hráči jsou rozděleni na dvě skupiny, nevědí však, že 

části pocházejí jen z jedné mapy a úkolem je také přijít na to, že se protihráči musí 

spojit, aby všichni získali potřebné suroviny.
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Parlament

Cíl: trénink paměti, spolupráce, zábava

Pomůcky: kartičky se jmény všech přítomných

Zadání:  Uprostřed  kruhu  jsou  určena  čtyři  místa  pro  parlament.  Po  levé  straně 

parlamentu  je  volné  místo.  Hráči  jsou  rozděleni  do  dvou  skupin,  pokud  možno 

viditelně. V pralamentu jsou rovnoměrně zastoupeny obě strany. Hráči si na začátku 

vylosují každý jednu libovolnou kartičku se jménem. Nikdo jiný kromě hráče nemá 

vědět, jaké jméno se na jeho kartičce zrovna nachází. Hráč, který má po levici volné 

místo, vyvolá jméno někoho z přítomných. Ten, kdo má volané jméno na kartičce, se 

přesune na volné místo a s hráčem, který ho zavolal, si lístečky vymění. Na uvolněné 

místo po hráči, který si přesedl, volá další jméno ten hráč, který má místo po levé 

ruce. Za sebou nesmí být volaná stejná jména. Cílem skupin je pamatovat si, která 

jména který člen skupiny má a plně obsadit parlament členy své skupiny. 

Nervíky

Cíl: pobavení

Zadání: Hráči se posadí do neuzavřeného kruhu. Určí se začátek a konec. Od začátku 

si hráči po kruhu vymýšlejí názvy zvířat tak, aby na začátku bylo nejmenší, postupně 

se zvětšovalo a na konci bylo největší (např. blecha, žába, krysa, veverka, pes, slon). 

Tleskáním do dlaní a do stehen se určí rytmus. Začíná vždy hráč na nejnižší pozici 

tak,  že  na  tlesknutí  do  stehen  vysloví  dvakrát  jméno  zvířete  na  své  pozici  a  na 

tlesknutí do dlaní dvakrát zvíře, které volá (blecha, blecha, krysa, krysa). Hráč na 

pozici volaného zvířete pokračuje stejným způsobem. Pokud někdo hru splete nebo 

vypadne  z  rytmu,  odchází  na  nejnižší  pozici  a  stává  se  zvířetem na  této  pozici 

(blechou),  ostatní  hráči si  poposednou v kruhu tak,  že každý zaujme první  volné 

místo směrem vzhůru. Názvy zvířat však zůstávají na místě (např. na židli), nepatří 

hráčům. Hráči, kteří se posunuli tedy získali „nové jméno“. Cílem všech hráčů je 

dostat se  tímto způsobem na nejvyšší pozici v „kruhu“.

Hádání písně

Cíl: zábava, seznámení hráčů

Zadání:  Dobrovolník  opustí  místnost,  kde  se  ostatní  hráči  rozesazeni  do  kruhu 
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domluví na známé písni a rozdělí si postupně jednotlivá slova písně. Dobrovolník po 

zavolání  přijde  do  místnosti  a  (buď podle  začátku  -  tam kde  píseň začíná,  nebo 

libovolně - těžší  varianta) klade postupně každému hráči libovolnou otázku. Hráč 

může libovolným způsobem odpovědět (i třeba nesmyslně), ale jeho odpověď musí 

obsahovat ve správném tvaru slovo z písně, které mu bylo přiděleno. Podle odpovědí 

by tazatel měl poznat, o jakou píseň jde.

Předávání řemesel

Cíl: zábava, vyjadřování se pomocí pantomimy, chápání pantomimy

Zadání: Ze skupiny se vybere např. 5 dobrovolníků, kteří na chvíli opustí místnost. 

Zbytek  skupiny se  domluví  na  nějakém povolání,  které  prvnímu  dobrovolníkovi 

sdělí. Ten má za úkol ho předvést pomocí pantomimy dalšímu dobrovoníkovi, který 

se  jej  snaží  rozpoznat,  aby ho  mohl  stejným principem předávat  dál.  Stejně  tak 

postupuje i další dvojice dobrovolníků. Poslední má za úkol uhádnout, které povolání 

dotyčný předvádí. Nakonec se může dát prostor všem předvádějícím, aby se vyslovili 

k tomu, co oni předváděli, jak to pochopili.

Mlynářova první zkouška - hra vznikla pro potřebu tábora (autor Jaromír Čašek)

Cíl: spolupráce ve dvojici, vykonání netradičních činností

Motivace:  Skrze  zprávu  od  mlynáře  se  účastníci  dozvídají,  že  jejich  oběd  plave 

v potoce pod rybníkem. Vzhledem k tomu, že mlynář se rybami živil  často,  mají 

i účastníci ukázat svou obratnost při lovení i přípravě pokrmu.

Pomůcky: pstruzi, brambory, pórek, sůl, koření, olej, 

Zadání: Pomocí složené mapy účastníci získají stanoviště, kde se nalézají suroviny 

pro přípravu jejich oběda. V ohraničené části potoka má pak každá dvojice za úkol 

ulovit jednoho prstuha, zabít ho, vykuchat a na ohni upéct. 

Realizace:  Hra  začala  o  něco  později  než  měla,  protože  pstruzi  dorazili  se 

zpožděním, následně byli vypuštěni do ohraničné, ale neprozkoumané části potoka, 

a schovali se pod vymleté břehy. Vedoucí spolu s některými účastníky je následně 

chytali  a  vypustili  do bezpečnější  části  potoka  pro ostatní  hráče (pouze  jednomu 

účastníkovi  se  podařilo  v  původní  části  pstruha  chytit).  Následná  úprava  ryb 

probíhala podle plánu pod dohledem šéfkuchře.
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Boj o mlýn - hra vznikla pro potřebu tábora. (autor: Barbora Čašková)

Cíl: Spolupráce při tvorbě a realizaci bojové strategie, poctivost

Motivace: Prostřednictvím listu z místní  kroniky se hráči dozvídají,  jak mlynářův 

zákazník popisuje průběh událostí, které ve mlýně zažil. List předložený účastníkům 

je opálen tak, aby poslední uvedená věta byla poslední čitelná. Na listu stálo: 

To  bylo  tenkrát,  když  do  mlýna  přiběhl  jeden  udýchaný  farář.  Zrovna  jsem  seděl  já,  Tomáš 

z Vokova, zelinář z Lidmáňky, který si také přijel namlít, a mlynář Valkoun na zápraží u kávy. 

Byl krásný letní den a farář, ještě s někým, nějaký Hájek, přiběhli celí uřícení s tím, že jsou na cestě 

šířit písmo. Byli vysláni z Tábora někam ke Žďárským vrchům. Farář běžel v mundůru a plné ruce 

svitků, kde byly zapsány části Bible. Cestou u Kámena je však zahlídla křižácká hlídka a od té 

doby je jim v patách. Potřebují se někde schovat a případně se jí ubránit. Slyšeli, že zdejší mlýn je 

téměř jako nedobytný hrad a často již poskytl útočiště nejedněm potřebným. Já a zelinář jsme moc 

nevěděli co se bude dít dál, ale mlynář neváhal a nahnal nás dovnitř mlýna a v několika chvílích se 

z mlýnu stala pevnost. I zbraně byli připraveny. Nebylo jich moc, ale bratr farář se na boj stejně 

necítil.  Stihli jsme to právě včas, křižáci dorazili v zápětí. Nejdřív se snažili podobrém vyzvat 

mlynáře, že jen hledají nějaké nebezpečné lupiče, tak aby jim otevřel a pomohl hledat, nebo jestli je 

neviděl. Když však mlynář zakřičel, že neviděl a že má práci, začali tlouc na dveře, dožadovat se 

vstupu a aby vydal ty dva, tedy faráře a jeho druha, jinak že budou bojovat a náš osud je spočítán. 

Bylo to strašlivé. Farář se začal nahlas modlit a křižáci venku začali dělat takový rámus, že to 

vypadalo jako by jich bylo několikrát víc než nás, přitom jich bylo skoro stejně. Nikdy jsem ještě nic 

takového nezažil, strhla se opravdová bitva. Farář začal zpívat bojovné písně, čímž nám trochu 

dodával odvahu a taky sílu bojovat. Nejvíc se oháněl mlynář s fárářovic pomocníkem. Pak byl však 

zelinář zraněn. Z jedné střely do trámu se kus toho trámu odštípl a zabodl se mu do ruky. Já jsem 

celý zkoprněl, ve chvíli byla na zemi kaluž krve, ale farář hned přiskočil a zelináře ošetřil. Nakonec 

jeho zranění něbylo tak hrozné jak vypadalo zpočátku, takže se zachvíli zmátořil a znovu se vrátil 

do bitvy. Byla to dlouhá bitva a podobných zranění bylo ještě víc.

Pomůcky: Srolované kartony (svitky), krepový papír - fáborky na vyznačení terénu, 

papírové koule

Zadání: Hráči jsou rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si ze svého středu zvolí 

postavu  faráře,  který  hned  opustí  skupinu  a  na  určeném  místě  je  prozkoušen 

z teologie. Ostatní hráči z obou skupin mají časový limit na probádání vyznačeného 

terénu, ve kterém si budou budovat svůj „mlýn“. Po časovém limitu se obě skupiny 

včetně farářů sejdou ve výchozím bodě a  vylosují  si,  která  skupina bude začínat 

v roli husitů a která v roli křižáků. Ve skupině křižáků postava faráře nehraje žádnou 

roli. Obě skupiny dostávají stejné množství papírových koulí, pomocí kterých budou 
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bojovat.  Skupina  zastupující  husity  dostane  také  6  velkých  svitků.  Současně  si 

všichni hráči navážou na paži tři pruhy krepového papíru,  které budou označovat 

jejich  životy.  Cílem husitů  je  ubránit  faráře  a  svitky  proti  útoku  křižáků.  Cílem 

křižáků je zajmout faráře a zmocnit se všech svitků Bible. Hráčům jsou vysvětlena 

pravidla,  způsob oznamování časového limitu (píšťalka),  způsob hodnocení a kdy 

nastává  konec  hry.  Skupina  zastupující  husity  má  časový  limit  na  návrat  do 

vyznačeného území a na zbudování opevněného místa. Po skončení hry je čas na 

odpočinek a rozbor tatktiky. Následně si skupiny vymění role. Za stejných časových 

podmínek i pravidel probíhá druhá část hry. Pokud o to hráči mají zájem, může před 

reflexí proběhnout diskuse o taktikách a strategiích.

Pravidla:

1. Boj smí probíhat jen házením papírových koulí, v případě, že kdokoliv hodí 

něčím jiným (šiškou), okamžitě ztrácí všechny životy

2. Při každém zásahu (i od spoluhráče) přichází hráč o jeden „život“, což dá 

najevo tím,  že si  strhne z  paže jeden pruh papíru.  V případě,  že  se hráči 

podaří střelu chytit, se zásah nepočítá.

3. Munici smí kdokoliv sbírat a znovu využít.

4. Pokud kdokoli ztratí i poslední „život“, zakřičí,  v místě posledního zásahu se 

skácí k zemi a zůstává ležet neschopen dalšího boje ani jakéhokoliv pohybu. 

Spoluhráči ho musí dopravit někam mimo centrum bitvy,(např. do bezpečí 

mlýna, pokud jde o husitu), aby neutrpěl smrtelné zranění. Hráč, který nemá 

žádný život se nemůže účastnit boje.

5. Střílet smějí všichni kromě faráře, ten však může pomáhat odnášet raněné, 

sbírat munici, modlit se a zpívat bojovné písně (doporučeno). Úkolem faráře 

je také ochraňovat svitky Písma.

6. K obraně a opevnění se může použít jakýkoliv přírodní materiál (ne oblečení, 

provazy apod.) 

7. Svitky, stejně jako farář, nemohou být schovány na jiném místě než ve mlýně.

8. V případě, že všichni husité (kromě faráře) již nemají žádný život, může se 

farář i se svitky vydat na útěk a do konce časového limitu se skrývat. Nesmí 

při tom však opustit vyznačené území. V případě překročení hranice okamžitě 

ztrácí všechny životy. A zůstává na místě. Pokud je farář na útěku, může být 
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kdykoli  zasažen  křižáky.  Pokud  ztratí  všechny  životy  postupuje  se  podle 

pravidla 4. 

9. Pokud je ještě před dobytím mlýna farář zraněn a nemá již žádný život, musí 

zůstat ve mlýně a může být křižáky kdykoliv zajat.

10. Vše co není v pravidlech uvedeno - zakázano, je povoleno.

Konec hry: 

• po uplynutí časového limitu

• v případě, že křižáci zajali faráře a získali všechny svitky

• když jsou všichni křižáci neschopni boje (nemají ani jeden život)

Bodování:

Křižáci  získávají  jeden  bod za  každý svitek,  kterého se  zmocní  a  deset  bodů za 

zajmutí faráře. Vyhrává skupina s vyšším počtem bodů.

Vodníkovy bolavé klouby - hra vznikla pro potřebu tábora (autoři: Jakub Čašek 

a Jan Souček)  

Cíl: pohyb v noční přírodě, osobní překonání, spolupráce

Motivace: Účastníci  jsou mlynářem požádáni  o pomoc s vodníkem, jehož bolavé 

klouby ho dohnaly ke schování mlýnských kamenů. Bez nich však mlýn nemůže 

fungovat.  Na bolavé klouby potřebuje  vodník bylinu,  která  roste  daleko od vody 

a tam on nechodí.  Kam schoval  mlýnské kameny,  poví  jen v případě,  že  dostane 

dostatek bylin, které ho vyléči.

Pomůcky: kratičky s bylinami, louče, vodníka v neoprénu, tobogán

Zadání: Účastníci jsou krátce po večerce seznámeni se situací a po skupinách vysláni 

směrem do vesnice a hřbitov, kde rostou byliny, které vodník potřebuje. Na loučemi 

osvětleném hřbitově mají za úkol každý najít jednu kartičku s bylinou a ve skupině 

se vydat k rybníku. Cesta k vodníkovi však vede jen skrze tobogán. Po sjetí tobogánu 

a předání byliny vodníkovi (který je až po krk ve vodě), každý účastník uslyší od 

vodníka část zprávy. Části zpráv všech členů skupiny dají dohromady zprávu, kde 

mají hráči mlýnské kameny hledat.  

Realizace: Vzhledem k únavě účastníků se hledání a přinešení kamenů do tábora 
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odložilo až na druhý den.

Pecen chleba - hra vznikla pro potřebu tábora (autor: Jakub Čašek)

Cíl: luštění šifry ve skupině, spolupráce, komunikace 

Motivace:  Poprvé  přichází  za  účastníky  mlynář  osobně  a  vypráví  o  tom,  jak  to 

v mlýně chodilo, a jak není vůbec jednoduché upéci chleba. Vysloví také to, že tuto 

dovednost musí zvládnout každý, kdo chce objevit poklad mlnýře. 

Pomůcky: pšeničné klasy, sůl, koření, mouku, papírové koule, zašifrované texty

Zadání: Úkolem hráčů rozdělených do dvou skupina je upečení chleba. Na začátku 

dostávají první šifru, jejíž obsah prozradí, kde hledat „pšeničné pole“.  Pšeničné pole 

představuje mýtina, kde jsou rozmístěné klasy. Každá družina potřebuje 30 klasů, 

každý člen však může přinést pouze sedm klasů. Pšeničné pole hlídá hajný, který po 

každém, kdo se snaží získat klas, střílí papírovými koulemi. Každý zasažený hráč 

musí podstoupit cestu k potoku, kde si ránu omyje. Získaných 30 klasů mají hráči 

přinést k mlynáři, který jim je namele, výměnou za překlad zašifrovaného textu části 

bible. Do chleba však potřebují ještě sůl a koření. Pro tyto suroviny posílá mlynář 

účastníky do vesnice. Doporučí jim stavení, kde se říká u Přádných, tam bydlí jeho 

známí a výměnou za pomoc na stratku jim sůl a koření zajisté rádi poskytnou. Pokud 

se účastníci vrátí se vším, co měli od Přádných získat, mlynář jim k mouce přidá 

ještě lžíci sádla. Doporučí jim také, jak nejlépe chleba na ohni upéci.

Realizace: Z důvodu prodloužení hry „Mlynářova první zkoušky“ a dlouhého pečení 

ryb, po návratu ze vsi účastníci dostávají od mlynáře již hotový bochník chleba. 

Putování k mylnářovu hrobu - hra vznikla pro potřebu tábora (autor: B. Čašková)

Cíl: přemýšlení o sobě a své budoucnosti, vnímání noční krajiny

Pomůcky:  svíčky ve sklenicích a louče,  čisté papíry,  tužky, zprávy pro účastníky, 

diplomek s veršem z Bible pro každého účastníka jmenovitě.

Zadání:  Instruktoři  nabízí  před  večerkou  účastníkům  procházku  se  zamyšlením. 

Podmínky jsou jen ty, že účastníci chodí sami a za celou dobu nemluví. Cesta do 

nedalekého  lesa  je  osvětlena  svíčkami  a  loučemi.  U některých  svíček  se  nachází 

několik  krátkých  otázek  (např.  Kdo  jsi?  Kam  směřuješ?  Jsi  spokojen  se  svým 

životem?). Na konci cesty čeká účastníky kromě kříže, který označuje hrob mlynáře 

Valkouna, také zpráva, čisté papíry, tužky a obálky.
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Vítejte u hrobu mlynáře Valkouna. 

Začátek i konec života je vždy téma k přemýšlení. Zde jeden život skončil, vy se však  

zamyslete  nad  počátkem.  Zkuste  napsat  dopis  dítěti,  které  se  vám jednou třeba  

narodí. Napište to, co byste mu chtěli o sobě sdělit. Jak se dnes vidíte, co vás trápí,  

z čeho máte radost, co vám dává sílu. Napište to, co byste chtěli, aby o vás vaše dítě  

vědělo. V klidu se tu posaďte a přemýšlejte. Až budete mít dopis napsán, dejte ho do  

obálky, zalepte, napište pro koho je a vezměte si ho sebou. U kříže je jedno psaní  

také pro vás, tak si ho vezměte a naprosto beze slov se vraťte do tábora. I celou 

dobu zde buďte potichu.

Po příchodu do tábora bylo účastníků řečeno, že s dopisem mohou naložit jak chtějí. 

Mlýnské kameny

Předlohou pro hru byla hra známá jako májské pyramidy. Tato hra navazovala na 

noční hru „Vodníkovy bolavé klouby“.

Cíl: spolupráce při fyzické zátěži, strategie, komunikace

Motivace:  Mlynář  přichází  s  problémem,  že  stále  nemůže  mlýt,  protože  vodník 

kameny ještě nevrátil. Prosí účastníky o pomoc.

Zadání:  Účastníci  již  vědí,  kde  mají  mlýnské  kameny  hledat.  Jejich  úkolem  je 

srovnat  kameny  podle  velikosti  na  hrázi  rybníka  a  za  uvedených  pravidel  je 

přesunout na určené místo. Jde o závod dvou skupin. Vyhrává skupina, která dříve 

přesune všech 6 kamenů.

Pravidla:

1) Menší kámen lze položit vždy jen na větší, nikoliv naopak.

2) Kameny se mohou pokládat pouze do tří vyznačených prostorů (počáteční, 
konečný a pomocný), a to vždy podle prvního pravidla.

3) Skupina  může  mít  mimo  vyznačené  prostory  (na  cestě)  vždy  jen  jeden 
kámen.

Boj o ostrov

Cíl: spolupráce, komunikace, strategie.

Zadání: Hráči jsou rozděleni do pěti skupin. Každá skupina dostane v obálce název, 

charakteristiku  a  cíl  skupiny,  peníze  a  barevné  štítky.  Štítky  skupina  použije  při 

označování  svého  území.  Hru  řídí  vypravěč,  určuje  čas  na  domomlouvání, 

obchodování  apod. Skupiny postupně obsazují  jednotlivé části  na plánku ostrova, 

podle toho, jaké číslo hodí kostkou jeden hráč ze skupiny, ale i podle toho, jak drahé 
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území si může skupina dovolit. Skupiny mohou seskupením svých polí (podle počtu 

polí) vytvářet vojenské mocnosti,  které jim umožní nákup vojenských karet a boj 

s ostatními  skupinami,  nebo politické  mocnosti,  které  jim umožní  měnit  pravidla 

(kromě základních pravidel, která jsou nezměnitelná). Samotná hra však více spočívá 

v komunikace jednotlivých skupin a plnění jejich charakteristik. Vyhráva skupina, 

případně skupiny, které v časovém limitu nejlépe naplní svoji charakteristiku.

Poslední večeře - hra vznikala pro potřebu tábora (atoři: všichni členové týmu)

Hra byla pojatá jako závěrečný ceremoniál.  Před večerním závěrečným ohněm se 

celý tábor sešel u malého ohně na břehu rybníka. Postava mlynáře Valkouna měla 

k účastníkům promluvu o pokladu,  který  hledali.  Také  o fámě,  která  se  po okolí 

rozšířila. Poklad, který on nacházel ve svých bližních, se časem proměnil ve zlato, 

které  se  mnozí  pokoušeli  nalézt.  Mlynář  mluvil  také  o  celém  týdnu,  kdy  mohl 

účastníky pozorovat a hodnotil jejich postup. Každému účastníkovi na připomínku 

týdnu na táboře daroval odznak s mlýnem a ke každému měl krátkou řeč o tom, že 

právě on je ten největší poklad země. Ceremoniál pokračoval smybolickou večeří. 

Mlynář roztrhl bochník chleba, kousek podal vedle sedícímu a zbylý bochík podal na 

druhou stranu. Každý v kruhu tak ulomil kousek chleba, ale nesnědl je sám, nýbrž ho 

nabídl bližnímu. Následoval krátká závěrečná reflexe, kdy se měl každý zúčastněný 

vyjádřit k celému táboru. Program večera vrcholil oslavami u velkého ohně zpěvem 

a tancem.   Během oslav  byla  skupina  vyznáva  ještě  jednomu  prodgamu.  Každý 

obdržel  čistý  papír,  ze  kterého  měl  za  úkol  složit  libovolný  origam  (nejčastěji 

lodičku/parník),  který si  podepsal a nechal ho kolovat po kruhu. Každý tedy měl 

možnost  každému  jednotlivě  napsat  na  jeho  „lodičku“  nějaký  vzkaz,  pozdrav, 

hodnocení apod. Vzkazy mohly být i anonymní. Tato část programu fungovala jako 

indivniduální zpětná vazba.

Domeček pro skřítka

Cíl: rozloučení s místem

Zadání: Hráči v tichosti projdou okolím tábora a mají za úkol si najít něco z přírody,

co  by  mohlo  představovat  jejich  kamaráda  (kámen,  větvičku,  houbu...). 

„Kamarádovi“ pak mají během určeného času v okolí tábora postavit „domeček“. 

Celá skupina po skončení časového limitu obchází všchny domečky a nechá si od 

jednotlivých hráčů „kamarády představit“.      

79



7. Biblické texty použité při nedělních bohoslužbách

Markovo evangelium 8, 27 - 33 Základ kázání

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal:  

„Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří  

za  jednoho z  proroků.“ Zeptal  se  jich:  „A za  koho mě pokládáte  vy?“ Petr  mu  

odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je  

učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků,  

být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou  

a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi  

z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ 

Text z kázání na hoře Matouš 5, 38-42

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Já však vám pravím, abyste 

se  zlým nejednali  jako  on  s  vámi;  ale  kdo  tě  uhodí  do  pravé  tváře,  nastav  mu 

i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě  

donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od 

tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. 
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8. 32 Žalm
Davidův; poučující. 

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, 

jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, 

jemuž Hospodin nepravost nepočítá, 

v jehož duchu není záludnosti. 

Mlčel jsem a moje kosti chřadly, 

celé dny jsem pronaříkal. 

Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, 

vysýchal mně morek jako v letním žáru. 

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, 

svoji nepravost jsem nezakrýval, 

řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ 

A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. 

Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, 

kdy lze tě ještě nalézt. 

I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, 

k němu nedosáhne. 

Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, 

nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. 

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, 

budu ti radit, spočine na tobě mé oko. 

Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: 

toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, 

jinak ho u sebe neudržíš. 

Mnoho bolestí postihne svévolníka, 

toho však, kdo doufá v Hospodina, 

obklopuje milosrdenství. 

Radujte se z Hospodina a jásejte, 

spravedliví, plesejte všichni, 

kdo máte přímé srdce! 
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9. Fotografie z tábora

Mohawkův přechod

        Překonávání vysokého břevna     Lovení pstruha k obědu

Noční sjíždění tobogánu při hře Vodníkovy bolavé klouby
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Rodenův závod

         Ulička důvěry        Mlýnské kameny
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    Cesta k ostrovu 

  ve hře Den trifidů

   

   

   Účastník představující Davida 

ve vojenské zbroji

 

       

      Účastník představující Davida 

 ve „zbroji“ pastýře (s prakem a tornou)
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