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Abstrakt 

 

Název:  Struktura etapových her 

 

Cíle:   Hlavním cílem práce je vypracovat návod na to, jak sestavit etapovou 

hru. Vytvořit určitý postup, který by dokázal pomoci jiným 

organizátorům či instruktorům, ať už táborů nebo škol v přírodě, 

s přípravou úspěšného programu a poradit jim, jakým chybám se 

vyhnout. 

 

Metody:  Práce je charakteru přehledové studie, která vychází z rešerše dostupných 

materiálů. Účelem je nashromáždit informace, následně je utřídit a 

interpretovat ve vztahu k danému tématu. Práce není experimentálního 

typu, jedná se o deskriptivní práci a její struktura není spojena s 

hypotézami ani s kladením vědeckých otázek. 

 

Výsledky:  Výsledky této práce jsou prezentovány formou obecně platných 

doporučení ve vztahu k řešené problematice, čili etapovým hrám. To se 

stalo podkladem návrhu konkrétní etapové hry s názvem „Záchrana 

planety“ uskutečněné během dubna roku 2015. Vzhledem k dostatečné 

literatuře byl vytvořen návod na sestavení etapové hry. 

 

Klíčová slova: etapa, příprava, letní tábor, scénář, organizace 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:   Structure of stage games 

 

Objectives:  The main goal of this thesis is to work out directions about how to put 

together a stage game. To create a certain directions which would help 

others, be they organisers and instructors of camps or residential trips, 

with a preparation of a successful programme and to advise them on 

which mistakes they should avoid. 

 

Methods: The thesis is of a survey study character and it is based on research of 

available materials. The goal is to collect information and subsequently 

organise and interpret them in relation to the given topic. The thesis is not 

of the experimental type, it is rather a descriptive work and its structure is 

not connected to hypotheses and neither is it asking any scientific 

questions.  

 

Results:  The results of this thesis are presented in the form of generally applicable 

recommendations in relation to the issues dealt with that is the stage 

games. That became the base of the proposal of a factual stage game 

called “The rescue of the planet” which was put into practice in April 

2015. On account of sufficient literature directions for formation of a 

stage game was compiled. 

 

Keywords:  stage, preparation, summer camp, script, organising 
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1  ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce nese název „Struktura etapových her“. Toto téma 

jsem si vybrala především ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že jsem velice hravá 

osoba. Ráda hry vymýšlím a ještě raději se jich účastním. V dětství jsem se pravidelně 

každé léto zúčastnila táborů a právě tam jsem propadla kouzlu her, dobrodružství a 

samotným etapovým hrám. Druhým důvodem je, že kromě studia na UK FTVS se také 

aktivně věnuji práci instruktora na školách v přírodě či příměstských táborech. Této 

práci se nyní věnuji druhým rokem. Na takových akcích je mým úkolem sestavit 

program většinou na pět až sedm dní pro děti různého věku. Většinou se jedná o děti 

prvního stupně základní školy. Očekávám, že vypracování této práce pomůže ulehčit 

sestavování programu nejen mně, ale případně i jiným začínajícím instruktorům, 

vedoucím táborů či nadšencům etapových her. 

Ze zkušeností, které jsem doposud získala, si troufám tvrdit, že samotný 

program je velice náročné připravit. Vymyslet program tak, aby se stal úspěšným, není 

vůbec jednoduchý úkol. Je to úloha, která zabere poměrně hodně času. A čím je pobyt 

delší, tím více obtížnějším se tento úkol stává. Člověk či skupina lidí, kteří tento 

program připravují, by se měli v dostatečném času před zahájením hry scházet, 

vymýšlet a promýšlet detaily, bez nichž by se pobyt či tábor nemohl uskutečnit. 

Například při přípravě tábora, který obvykle trvá dva týdny, se oddíloví vedoucí schází 

pravidelně během celého roku. Důležité je přijít s vynikající myšlenkou na přípravu 

etapové hry. A to tak, aby zaujala a bavila veškeré věkové kategorie.  

Sama jsem si už vyzkoušela sestavit pár etapových her. Při vymýšlení a 

realizování jsem se zezačátku dopustila několika chyb a narazila na spoustu problémů. 

Většina těchto omylů vyplývala z mé nedostatečné zkušenosti a také nedostatku času, 

který mi organizace pořádající školu v přírodě poskytla. Poprvé jsem si řekla, že na tom 

není nic složitého vymyslet několik her na pár dní. První škola v přírodě mě však ihned 

přiměla k opačnému názoru. Přípravu a samotnou strukturu nesmíme podcenit.  

Tato práce se skládá ze dvou částí. První část nás seznámí s teoretickými 

východisky, které by měl každý instruktor mít v paměti. V druhé se zaměřím na 

konkrétní příklad struktury etapové hry, kterou jsem společně s jedním instruktorem 

vytvořila a praktikovala na škole v přírodě v dubnu 2015. Tato kapitola odkryje 
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jednotlivé části programu, harmonogram jednotlivých dnů, dále časovou náročnost 

přípravy nejen programu, ale i pomůcek potřebných k realizování her a problémy, které 

vznikaly v důsledku nedostatku času na přípravu. 
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2  CÍLE, ÚKOLY  

 

2.1  CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vypracovat takovou práci, kterou by bylo 

možno použít jako návod pro přípravu etapové hry. Vytvořit postup, jak takovou hru 

navrhnout a úspěšně realizovat.  

 

2.2  ÚKOLY PRÁCE 

Plánované dílčí úkoly nutné pro úspěšné naplnění cíle jsou tyto: 

● provést rešerši dostupných materiálů ve vztahu k tématu etapové hry 

● definovat etapovou hru, popsat její dělení a význam 

● popsat a rozebrat stavbu etapové hry od jejího vzniku až po samotný závěr 

● upozornit na časté chyby související s tvorbou etapové hry 

● navrhnout vlastní etapovou hru  

● sestavit jednotlivé etapy a podrobně je vypracovat. 
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3  METODIKA PRÁCE 

Jedná se o práci neexperimentálního charakteru, nejsou zde tedy použity žádné 

výzkumné metody a její struktura není spojena s hypotézami ani s kladením vědeckých 

otázek. Je to teoretický typ práce, kde se navrhují a rozvíjejí teoretická vysvětlení určité 

problematiky. Jejím základem je prostudování mnoha literárních zdrojů. V tomto 

případě se jedná o literární zdroje se zaměřením na etapové hry, jejich přípravu, 

strukturu, realizaci a zhodnocení. Čerpala jsem z odborných knih a publikací z knihoven 

a internetových zdrojů. Jako další zdroj posloužily též vlastní zkušenosti. 

Účelem práce je nashromáždit informace, utřídit je a interpretovat. Má práce je 

založena na analyticko-syntetické metodě. Analyzovala jsem problematiku na základě 

literární rešerše a syntetizovala poznatky do ucelené formy. To se stalo také podkladem 

pro návrh etapové hry nesoucí název „Záchrana planety“, která byla uskutečněna na 

pětidenní škole v přírodě, které jsem se zúčastnila na konci dubna 2015. 
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4  TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část práce se vyjadřuje k definici a atributům etapových her, jejich dělení, 

zásadám tvorby programu, struktuře.  

 

4.1  ETAPOVÁ HRA 

„Název etapová hra se používá jako vžitý terminus technicus pro jednotný, 

uzavřený programový systém, spojený centrální motivací a dělený do několika etap“ 

(Čadová, 1981, s. 3). 

„Dlouhodobé hry, hry na pokračování, etapové hry, celotáborové hry, herní 

cykly, etapovky. Tak bývají souhrnně nazývány složitější, vícedílné seriály her“ (Chour, 

2000, s. 15).  

Jak uvádí Juřen (1989), jsou to hry, které mají společný námět a který je 

postupně rozvíjen v etapách hry tak, že výsledek předcházející etapy navazuje na tu 

další. Požadavky a úkoly by se měly postupně stále upevňovat a sílit, aby hra měla 

vyvrcholení až v samotném závěru. 

Zapletal (1995) dokonce tvrdí, že dlouhodobé etapové hry se tak trochu podobají 

velkému cyklistickému závodu. Skládají se z mnoha úseků, ve kterých jednotlivci i 

družstva bojují o první místo. 

Už od čtyřicátých let se dlouhodobé hry staly oblíbenými. Hlavní zásluhu na tom 

mají romány skautského spisovatele Jaroslava Foglara, a to Hoši od Bobří řeky, 

Devadesátka pokračuje a Poklad Černého delfína. V těchto knihách je hlavním dějem 

velká hra na pokračování. Především Royův příběh v knize Hoši od Bobří řeky nadchl 

statisíce mladých čtenářů tak, že podle něj začali lovit bobříky (Foglar, 1997). 

Nejvíce mne zaujal výrok Choura (2000, s. 15), který tvrdí, že etapová hra není 

skutečný život. Je to zvláštní svět a prodloužený čas dětství. „Je optimistická, aniž by se 

vzdávala možnosti prožít také chvíle, kdy duše skutečně zabolí. Umí přivolat vzpomínku 

na dny modré oblohy, smaragdově zelené trávy, večerních ohňů.“  

 



15 

 

4.1.1  ETAPA 

Jak jsem se již zmiňovala výše, etapová hra se skládá z jednotlivých etap. Ty by 

na sebe měly navazovat a sledovat děj příběhu. Od ostatního programu bychom je měli 

nějakým způsobem odlišit. Například vytvořit si speciální obleky, které budeme 

používat pouze na ně. Etapy na sobě často závisí, a proto zde není velká možnost jejich 

přesunu (Pelánek, 2008).  

Jako etapu lze použít jakoukoliv hru, které pouze vhodně přizpůsobíme 

motivaci. Cílem je vytvořit dojem, že jde o něco výjimečného. Mezi vhodné hry pro 

etapy dle Pelánka (2008) patří: 

● cesta s úkoly a překážkami 

● noční plížení a loupení (průnik na určené místo a něco tam sebrat) 

● boj (většinou mezi týmy) 

● tajemné hry se silnou atmosférou 

● tvořivé aktivity. 

 

4.1.2  VÝZNAM ETAPOVÝCH HER 

„Odvahu, rychlost, přemýšlení, zručnost, sebeovládání. Dobrá celotáborová hra 

rozvíjí všechny tyto vlastnosti. Není pouhým běháním po lese, ale velkou školou“ 

(Lukášek, 2003, s. 9). 

Dle Pelánka (2008) tkví hlavní význam celotáborové hry v tom, že by měla 

vyvolat zážitky. Nemusí tedy směřovat přímo k výchovným cílům. Pokud je hra 

úspěšná ve vyvolávání zážitků, pak tím napomáhá akci jako celku, a tudíž i naplňování 

cílů. 

Foglar (1997) tvrdí přesný opak, i když výsledek je nakonec stejný. I když víme, 

že hra je určená k pobavení, má také určitý smysl. Tím, že je hra podložená příběhem, 

probouzí v dětech zájem a často je dokáže silně motivovat, a tak využíváme hru pro své 

výchovné cíle. Některá etapová hra může mít obsah převážně naukový, učíme se při ní 

například nové tábornické praktiky nebo poznáváme přírodu. Jiná vede ke zvýšení 

všestranné tělesné zdatnosti. Dnešní děti jsou proti dřívějším generacím lépe živené, ale 

současné životní podmínky je značně oslabují. Nechají se vozit autem, výtahem, 

několik hodin prosedí před televizní obrazovkou nebo počítačem, než aby šly ve městě 
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jednu zastávku pěšky, raději si počkají 15 minut na tramvaj nebo autobus. Právě proto 

se stala pohybová výchova v přírodě ještě důležitější složkou než v minulosti. 

Všestranná tělesná zdatnost rozvíjí u chlapců a děvčat rychlost, sílu, obratnost a 

vytrvalost. Právě tak hravou formou upevňujeme a zlepšujeme charakterové vlastnosti. 

To je na dlouhodobých hrách asi nejcennější. Tento výchovný záměr je v nich skrytý. 

Pro děti je to především báječná hra. Foglar jako další význam také zmiňuje, že 

zkušenosti nasbírané při etapových hrách se mohou využít někdy i v civilním povolání 

nebo životě. 

Foglarova slova podporuje také Jirásek, Martin a Turčová (2009) v článku 

Games and Play. Tvrdí, že hra není pouhým prostředkem k vyplnění volného času, ale 

je to i obrovská událost.  

Další významy uvádí Čadová (1981). Dle jejího tvrzení zanechává etapová hra 

v dětech trvalou vzpomínku, poskytuje jim možnost dobrodružství, romantiky a 

fantazie, vede děti ke spolupráci a v neposlední řadě nenásilnou formou učí a prověřuje 

znalosti. 

  

4.2  TYPY ETAPOVÝCH HER 

Etapových her existuje celá řada a lze je hrát kdekoli a kdykoli. Tedy třeba i 

v zimě v Praze. Účelem této kapitoly není vyčerpávající popis, ale snadnější orientace 

pro potřebu příštích tvůrců etapové hry. Můžeme je rozdělit dle několika kritérií. Uvedu 

celkem 4 kategorie dělení. 

 

4.2.1  DLE DOBY TRVÁNÍ 

Jsou zde hry, kterým bychom s jistou dávkou nepřesnosti mohli říkat celoroční 

etapové hry, neboť doprovázejí činnost oddílu po dlouhé měsíce. Na druhé straně jsou 

pak hry, které na táboře začínají a zároveň končí. Ty nazýváme táborové etapové hry 

(Chour, 2000).  

Chmura (2006) zařazuje ještě jednu skupinu, a to celotáborovou hru s předehrou. 

To je etapová hra začínající během roku a pokračující na letním táboře, kde nás čeká i 

její vrchol. Jedná se tedy o kombinaci obou výše zmíněných typů. 
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4.2.2  DLE HRÁČSKÉ JEDNOTKY 

Podle počtu hráčů lze etapové hry rozdělit do 5 skupin. Etapová hra pro 

jednotlivce, pro stan, pro družinu, pro oddíl a kombinace předchozích skupin. Etapová 

hra pro jednotlivce je na realizaci velice pracná, ale umožňuje přesné a přehledné 

bodování a vyhodnocování. Etapová hra pro stan je určena pro dvojice či čtveřice. Zde 

je velkou nevýhodou nesouměřitelnost ve vyhodnocení pro rozdílné schopnosti dětí. U 

etapových her pro družinu máme dvě možnosti. Buď přirozenou družinu, která funguje 

po celou dobu tábora v rámci oddílu, nebo herní družinu, která je postavená pouze pro 

jednu hru. Tu je možno sestavit z jednoho či více oddílů. Velikost družiny by neměla 

přesáhnout 10 dětí. Ideální je pět až šest dětí. Čtvrtá skupina je etapová hra pro oddíl. 

Zde je výhodou uchování pocitu příslušnosti k oddílu a snazší zachování 

bezpečnostních pravidel. Nevýhodou však je, že oddíl může být příliš velký, nesoutěží 

všichni a některé děti se jen „vezou“. V poslední skupině lze zkombinovat předchozí 

čtyři typy. Například jednotlivec přináší své body ještě do družiny či oddílu (Čadová, 

1981). 

U této kapitoly uvedu příklad, jak by mohla vypadat etapová hra pro dvojice. 

Jedná se o etapovou hru s názvem Robinson Crusoe. Ta proběhla v roce 1991 na letním 

táboře v Uhříněvsi. „Etapovka“ dokonale rozehrála soutěž stanových dvojic, jejichž 

obyvatele tvořil starší a mladší chlapec, tedy Robinson a Pátek. Motivace vycházela 

z knihy Robinson Crusoe, kterou napsal Daniel Defoe (Švrček, 2011). 

 

4.2.3  DLE VĚKU 

 Pokud při tvorbě etapové hry vycházíme z věkových kategorií, pak mohou nastat 

následující čtyři situace. Zaprvé hra, které se zúčastní pouze jedna věková kategorie. 

Zadruhé nejmladší děti mají vlastní hru a zbývající kategorie hru společnou. Zatřetí 

každá kategorie hraje jinou hru a začtvrté hraje celý tábor jednu hru, která je 

organizačně a obsahově upravená podle náročnosti věkových kategorií. Z mnoha 

důvodů hraje mnohdy jen část dětí. Ideální je, aby hrál celý tábor (Čadová, 1981). 
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4.2.4  DLE MOTIVACE 

 Toto dělení se vyznačuje většinou jednotnou linií příběhu, neboli motivací, která 

je podporována řadou detailů, například rekvizit. Většinou i graduje velký vrcholem na 

závěr hry (Háp, 2014). 

Dle motivace se nabízí velké množství témat. Například pohádky (Lotrando a 

Zubejda, Harry Potter, Ferda Mravenec), historie (Cesta do Egypta, Keltové, Husité), 

western (Tenkrát na západě, Zlatá horečka, Léto s Buffalo Billem), fantasy (Hobit, Pán 

prstenů) a spousta dalších (Kačer, 2010). 

 

4.3  TVOŘÍME ETAPOVOU HRU 

Kdo někdy dlouhodobou hru připravoval, ví, kolik úsilí je nutné stále 

vynakládat, aby děj neškobrtal a neztratil spád. Tato osnova poslouží jako vodítko pro 

autora, zpracovatele hry. Je nutné dát si pozor, aby popis hry byl jasný nejen autorovi, 

ale i ostatním. 

Zamýšlíme-li se nad etapovou hrou, vyplývá nám rozdělení úkolů do tří údobí: 

● údobí přípravy 

● údobí vlastního provedení 

● úkoly po ukončení EH. 

 Do přípravy EH patří výběr námětu, název hry, počet etap, organizace účastníků 

hry, dramaturgie, podrobné zpracování, hodnocení (bodování, odměny) a náhradní 

program. Vlastní provedení EH zahrnuje zahájení hry, průběh etap, oznámení výsledků 

(vyhodnocení, odměňování) a závěr. Po ukončení EH zjistí autor odezvu účastníků hry 

a zaznamená vše do deníku (Juřen, 1989). Jednotlivým údobím se budu podrobněji 

věnovat v následujících kapitolách. 

 

4.4  PŘÍPRAVA ETAPOVÉ HRY 

 Příprava každé hry je tvořivý proces. Na počátku každé etapové hry stojí námět, 

idea, motivace, které vytvoří celkový rámec hry. Pro další přípravu je nutné pevně 

stanovit rámec, ve kterém se bude hra rozvíjet, tedy prostorové a časové ohraničení, 

charakter skupiny, počet a stáří hráčů (Neuman, 2000). 
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Dobrý vedoucí by si neměl tvorbu programu přespříliš usnadňovat. Je si vědom 

toho, že žádná hra není použitelná pro jakoukoliv příležitost. Každá má své místo a čas. 

Úlohou tvůrce her je správně vyhodnotit vstupní údaje a z mnoha množství vybrat tu 

optimální (Kačer, 2010). 

Dobrá příprava se vyplatí. Co se dá udělat před pobytem, udělejme. Na táboře 

tím pak ušetříme spoustu času a můžeme se věnovat hlavně dětem (Lukášek, 2003).  

 

4.4.1  CÍL 

Než začneme samotnou hru připravovat, je důležité si nejprve ujasnit cíl hry. 

Někdo klade důraz na získání tábornických dovedností a znalostí, jiný na rozvoj 

tělesných sil, samostatnosti, kladných morálních vlastností, sociální vazby nebo 

sebepoznání. Co vedoucí, to názor (Kačer, 2010). 

Za dobré cíle považuje Pelánek (2008) ty, které jsou „SMART“: specifické, 

měřitelné, akceptované všemi, realistické a termínované. Specifický znamená, že čím 

více je cíl konkrétnější, tím je lepší. Mezi cíle akceptované všemi patří takové, které 

všichni instruktoři přijmou za své. Termínované znamená, že akce má omezenou délku, 

během níž se cíle pokoušíme naplnit. Pro realistické je typické, že toho nemůžeme chtít 

příliš mnoho najednou. 

Cíle si na začátku příprav akce napíšeme velkým písmem a během příprav je 

máme stále na očích. Především ve chvíli, kdy narazíme na nejasnosti ohledně skladby 

programu, se na ně podíváme a zamyslíme se nad vztahem nejasností k vytyčeným 

cílům (Pelánek, 2008). 

Nesnažíme se o vytvoření obří show, která by nakonec nebyla dotažená a 

vyzněla rozpačitě. Určíme si skromnější cíle a ty řádně vypilujeme. Máme velmi 

omezené množství času a je tedy dobré tento čas využít uvážlivě (Pelánek, 2010). 

 

4.4.2  NÁMĚT 

Výběr námětu je nejdůležitější částí v přípravě etapové hry, a to proto, že určuje 

hlavní motiv, což je souhra podnětů, které vedou účastníky hry k určitému jednání. 

Námět může být příběh zcela vymyšlený, nebo vybraný z dětské dobrodružné literatury. 
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Může jím být i oblíbený film, skutečná dramatická událost, historická epizoda. Vhodně 

zvolený námět má pak silný motivační účinek a pomáhá účastníkům hry podat ve hře 

lepší výkon, než by podali bez něho. Námět by měl být přitažlivý nejen pro děti, ale i 

pro vedoucí, které bude rovněž podněcovat k vytvoření dalších variant hry (Juřen, 

1989). 

Pro nejmladší, tak do 11 let, jsou velmi vhodné pohádky. Chtějme neomleté, 

nápadité kusy, děj nemá otrocky kopírovat původní předlohu. Aby vznikl skutečně 

nosný celek, lze spojit i několik motivů. Děti od 10 do 14 let si nejlépe vychutnají 

klasická dobrodružství, zejména z pera pana Foglara a Zapletala. Přerůstají-li sladcí 

kocourkové do podoby výrostků, je třeba se přizpůsobit. Téma rozverné, parodické, 

lehce ironické, bere posměváčkům vítr z plachet. Aby se hra neminula účinkem, je třeba 

přihlédnout nejen k fyzické a duševní vyspělosti, ale i k mentalitě a herní zkušenosti 

aktérů (Kačer, 2010). 

Při výběru si musíme dát velký pozor, aby námět byl poutavý. Jak píše Pelánek 

(2008), pokud si tématu skoro nikdo z účastníků nevšimne, tak něco není v pořádku. 

Námět musí být zajímavý a aktuální pro naši cílovou skupinu. Uvádí také příklady často 

používaných příběhů: 

● civilizace (pravěk, antika, Egypťané, Vikingové, indiáni) 

● historické události (bitvy a války, objevitelské výpravy, křižácké výpravy) 

● fantasy a sci-fi (Zeměplocha, Středozemě, cesty do vesmíru, budoucnost) 

● imaginární příběhy (Cimrman) 

● příběh podle konkrétní knihy, filmu, seriálu (Harry Potter). 

Jak by měl takový námět ve finále vypadat? Jako příklad nám poslouží námět 

z etapové hry Cesta do pravěku od Foglové (2008, s. 54): „Příběh několika chlapců 

žijících v Dolních Věstonicích, kteří se pomocí záhadného úkazu přenášejí do doby 

předvěkého člověka. Dostávají se do tlupy rodu Medvědů a postupně se učí žít s jejími 

členy a stejně jako oni. Chlapci jsou pro tlupu důležití, a to pro své schopnosti i 

znalosti. Rada starších rozhodne o založení šesti nových rodů. Chlapcům jsou proto po 

několik dnů ukládány zkoušky, ve kterých musí prokázat, že se budou umět o svůj rod 

postarat. Do moderního světa se vracejí stejným záhadným úkazem, díky kterému se 

ocitli v Pravěku. Nikdo jim prožité dobrodružství nevěří, proto se rozhodli sepsat 

svědectví o tehdejší době a životě v ní. Toto svědectví se nám dostalo do rukou a stalo se 
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pro nás výzvou. Uspěli bychom v podobných zkouškách, které museli podstoupit chlapci 

z Věstonic?“ 

 

4.4.3  NÁZEV 

Název hry musí být výstižný pro zvolený námět hry, stručný a lehce 

zapamatovatelný. Dáme si pozor na použití cizích slov a slov, kterým by děti nemusely 

rozumět (Juřen, 1989). 

I dle ostatních autorů je dobrý název důležitý. Podle Pelánka (2008) by měl být 

krátký, úderný, zajímavý a vystihující podstatu. Měly bychom upřednostňovat 

jednoslovné či dvojslovné názvy, protože při používání se název většinou zkrátí na 

jedno až dvě slova. Název používáme dlouhou dobu při přípravě akce, píšeme si ho do 

diáře, je na složce s materiály a po vydařené akci ho používáme ještě dlouho při 

vzpomínkách. 

Současně s názvem volíme logo akce. Může jít o graficky ztvárněné logo. To 

pak používáme na všech souvisejících materiálech (propagační letáky, dopisy 

účastníkům, materiály použité na akci). Pomáhá nám vytvářet ducha akce (Pelánek, 

2008). 

 Pro inspiraci uvedu příklady názvů dle Foglové (2006): Ztracené pohádky, Staré 

pověsti české, Neptun a piráti. A dle Pelánka (2008): Civilizace, Křižáci, Archa, 

Kaleidoskop, Tvrz, Zimní odyssea. 

 Výběr je neomezený a jak je vidět, inspiraci a nápady můžeme najít všude kolem 

sebe. 

 

4.4.4  POČET A POŘADÍ ETAP 

Juřen (1989) uvádí, že počet etap se řídí délkou hry, počtem dnů a obsahem.  

Etapová hra začíná většinou příjezdem a končí jeden až dva dny před koncem 

akce. Pokud sestavujeme hru na dvoutýdenní pobyt, počítáme přibližně se zařazením 12 

nebo o něco málo více etap. Na jeden den nám tak připadá jedna až dvě etapy (Chour, 

2000). Pokud plánujeme celodenní etapu, je vhodné zařadit ji na celodenní výlet. 

Celodenní etapy však zařazujeme výjimečně (Juřen, 1989). 
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Důležité je také uspořádání jednotlivých úseků hry. Chour (2000) vymezuje dva 

základní typy. Prvním je románový příběh, kde je pořadí etap pevně dané a jednotlivé 

etapy na sebe logicky navazují. Splnění jedné podmiňuje zahájení té druhé. Takové 

rozvržení bývá velmi motivující a napínavé. Nevýhodou se může stát, pokud nám do 

hry nečekaně vstoupí překážka, například špatné počasí. To může negativně ovlivnit 

celý průběh hry. Druhým typem uspořádání je systém dominových kostek. Z hlediska 

organizace je snazší než románový příběh, jelikož umožňuje volnější řazení etap. Pevně 

určená je pouze první a závěrečná etapa. 

 

4.4.5  ORGANIZACE ÚČASTNÍKŮ 

Mám potřebný počet instruktorů pro realizaci hry? Zvládnu vše sám? To jsou 

otázky, které si musíme položit při tvorbě etapové hry. Ty jsou náročnější na realizaci a 

je dobré mít za sebou dostatečně velký tým alespoň dvou, v lepším případě čtyř lidí. 

Musíme vycházet z předpokladu, že se nemůžeme nacházet všude. Zvláště máme-li 

zajistit bezpečnost dětí při hře (Chmura, 2006). 

Pelánek (2008) uvádí, že složení instruktorského týmu by mělo být pestré a 

vyvážené. Měl by být vyvážený jak mužský, tak ženský prvek a mělo by být komu 

přidělit důležité funkce. Pokud tým doposud neorganizoval žádnou etapovou hru ani 

jinou podobnou akci, měli by se všichni členové týmu vzájemně představit a ujasnit si, 

komu vyhovuje která role a jaké typy her rádi vedou. Dále by si měli ujasnit osobní 

motivaci všech členů týmu. V této fázi příprav pracuje tým výhradně společně a všichni 

mají přehled o všem dění. 

Velmi důležitý je i počet účastníků. Optimální množství je do třiceti dětí. Za 

horní hranici považujeme skupinu padesátičlennou. Platí zde přímá úměra: čím větší 

máme skupinu, tím větší nás čekají komplikace (Chour, 2000). 

Když víme, kolik účastníků se hry zúčastní, je dobré si děti rozdělit do menších 

skupin (družstev, oddílů, týmů, posádek). Počet členů v družstvu se nejčastěji pohybuje 

okolo 8 až 14 dětí. V čele každého celku bude stát vždy vedoucí. V každé skupince by 

měli být nejen chlapci a dívky, ale i ti nejmladší se staršími. Vzájemně si tak budou 

muset při hrách a úkolech pomáhat (Foglová, 2006).  
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Pro účely etapových her je vhodné řízené rozdělení, kdy složení oddílů určíme 

sami. Čím lépe budeme děti a jejich osobnosti znát, tím lépe se nám podaří rozdělit je 

tak, aby byly týmy co nejvyrovnanější. Pokud však jede dítě na tábor poprvé, je velice 

obtížné odhadnout, jak se bude v pro něj zcela neznámém prostředí chovat (Hanuš, 

2009). 

Činčera (2005) uvádí nejméně vhodný způsob. Tím je, když družstva dělíme až 

na místě a to formou, kdy určíme kapitány, kteří si vybírají členy sami. Tento způsob 

může posílit soutěživost mezi družstvy, ale na druhou stranu děti, které zbydou na výběr 

jako poslední, mohou výběr špatně snášet a odmítat hrát.   

Dle námětu si také připravíme jednotlivé funkce pro účastníky hry. Funkce je 

vhodné přiřadit každému účastníkovi, včetně instruktorů. Děti to pak více vtáhne do 

samotného děje. Příkladem je etapová hra Zlaté údolí od Zoubka (1998). „Šerif je 

vedoucí tábora, jeho zástupce je zástupce šerifa. Družiny jsou družiny farmářů, které 

mezi sebou soutěží o získání Zlatého údolí. Ve zlatém údolí byla ustanovena jako 

poradní orgán šerifa táborová rada sestávající se ze zálesáků, které si jednotlivé 

skupiny farmářů najali, aby je provázeli jim neznámou divočinou (instruktoři), předáků 

jednotlivých farmářských skupin (vedoucích družin) a státních zástupců, které do oblasti 

poslala vláda, aby dozírali na zákonné rozdělení pozemků (vedoucí oddílů), šerifa a 

jeho zástupce. Nejvyšší rozhodovací pravomoc má vedení tábora, které se skládá 

z šerifa a jeho zástupce, státních zástupců, místního doktora (zdravotník) a zástupce 

obchodníků (hospodář).“ 

 

4.4.6  DRAMATURGIE 

Nyní můžeme přistoupit k výběru a skládání her. Skladbě je potřeba věnovat 

velkou pozornost. I dokonale připravená hra může vyznít do ztracena kvůli tomu, že 

byla dramaturgicky nesprávně zařazena. Naopak nejjednodušší hra, zařazená ve 

vhodnou dobu, může mít silný dopad (Pelánek, 2008). 

Paulusová (2004, s. 87) ve svém článku Smysl a význam dramaturgie na 

přípravě akcí zážitkové pedagogiky píše: „Pokud je výběr programů víceméně 

náhodný a jejich sestavení do celkového scénáře spíše intuitivní či mechanické, akce 

může mít sice úspěch, ale těžko lze v takovém případě hovořit o detailně promyšlených, 

podrobně propracovaných a vědomě naplňovaných cílech.“ 
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Dramaturgii lze znázornit za pomoci křivky akce. Ta nám zobrazuje celkovou 

atmosféru. Křivka akce by měla být rostoucí, to znamená postupně gradovat. Jelikož 

dlouhodobou gradaci nelze udržet po celou dobu, zařazujeme vrchol přibližně 

v polovině akce. Po vrcholu následuje zvolnění a závěr by měl opět stoupat vzhůru do 

dalšího vrcholu (Pelánek, 2008). 

 

 
      obr. 1: Křivka akce (Pelánek, 2008) 

 

Při tvorbě dramaturgie se držíme důležitých zásad (Pelánek, 2008): 

● držet se principu od jednoduššího ke složitějšímu 

● od konkrétního k abstraktnímu 

● ze začátku vybírat kolektivní hry, které stmelují kolektiv 

● uprostřed zařadit soutěživé týmové hry 

● ke konci lze naplánovat hry méně strukturované či komplikované, upřednostňujeme 

spolupráci 

● psychologicky zaměřené hry nezařazovat až na samotný závěr, u nich je potřeba 

nechat čas na dozvuk. 

Nejprve určíme, jaký typ hry by měl přijít na řadu, jak by měla být hra zaměřena 

a co by mělo být jejím cílem. Když máme program tímto způsobem postaven, začínáme 

teprve hledat konkrétní hry. Stále myslíme také na cíle pobytu. Nejprve se zabýváme 

hrami, které směřují ke splnění zvolených cílů. Dalším hrami se zabýváme až ve chvíli, 

kdy máme vytvořenou kostru (Pelánek, 2008). 
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Pro výběr vhodné hry je dobré mít co nejvíce informací o skupině. Hra musí 

odpovídat úrovni skupiny (věk, zdatnost, zkušenosti), čehož lze dosáhnout například 

úpravou pravidel. Má-li splnit svůj účel, je nutno ji zasadit do správného prostředí ve 

správný čas (Neuman, 2009). 

 

4.4.7  SCÉNÁŘ 

Cílem naší dramaturgické práce je sepsání scénáře. V této fázi přípravy je nutno 

vytvořit si detailní popis jednotlivých etap. Vypracujeme si příběh a i způsob, jak 

budeme etapy hrát (Juřen, 1989). 

Tvorba scénáře je umění. Ukáže se zde především zkušenost, instinkt, dovednost 

analýzy a interpretace obsahu. Posloupnost jednotlivých her je velice podstatným 

bodem. Nelze vytvořit jednotný recept na správné uspořádání her a stále musíme myslet 

na to, že i přes všechnu přípravu by měl zůstat prostor pro možnost změny či 

nepředvídané události (Neuman, 2009). 

 

4.4.7.1  OBSAH 

Pelánek (2008) uvádí, že scénář zahrnuje hlavní informace o všech důležitých 

hrách, které během akce proběhnou. Ke každé z her potřebujeme znát název hry, kdy a 

na jakém místě by se měla konat, co je prioritou. Dále je nutné vzít v úvahu doplňující 

informace, které nemusí být přímo v scénáři: čas, který budeme potřebovat na přípravu, 

množství účastníků potřebných na hru a množství instruktorů na přípravu nebo potřebný 

materiál. 

Jak moc detailní scénář napíšeme, zcela závisí na typu akce. Pokud pořádáme 

víkendovou etapovou hru, pohybujeme se v řádu hodin. Pro delší hry (jeden až tři 

týdny) používáme pojmy formu dopoledne, odpoledne a večer (Pelánek, 2008). 

 

4.4.7.2  HARMONOGRAM INSTRUKTORŮ 

Do scénáře je vhodné zahrnout kromě rozpisu her i harmonogram práce 

instruktorů. Zaznamenáme do něj, kdo kdy co dělá, průběh her, ale také přípravu. 
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Harmonogram ztvárníme například jako tabulku, do které jsou ve sloupcích zapsána 

jména instruktorů a v řádcích časové údaje. 

 

  Karel Bóža Franta Pepa Máňa 

Pá večer 

úvodní 

blok úvodní blok 

chystá 

trasu 

chystá 

trasu vaří 

So 

dopoledne hraje 

chystá 

Colourmaz 

uvádí 

závod 

chystá 

sklep vaří 

So 

odpoledne uvádí kvíz 

uvádí 

Colourmaz 

chystá 

sklep 

chystá 

sklep vaří 

So večer pomáhá motivačka pomáhá uvádí sklep motivačka 

   Tabulka č. 1: Harmonogram instruktorů (Pelánek, 2008) 

 

Harmonogram vypracujeme již při přípravě. Pomůže nám tak zjistit, zda máme 

dostatek instruktorů a pomocníků na realizaci toho, co jsme naplánovali. Pokud si 

rozpis připravíme předem, ušetří nám to na akci čas při domluvách. Velkou výhodou 

takového harmonogramu je, že pokud někdo z týmu bude potřebovat náhlou výpomoc, 

stačí, když se jen podívá do rozpisu a zjistí, kdo má kdy volno, a domluví se s ním. Při 

sestavování časových plánů nesmíme zapomenout, že všichni potřebují jíst a spát. 

Započítáváme také čas na přesuny, nástupy a oblékání (Pelánek, 2008).  

 

4.4.7.3  ZMĚNY VE SCÉNÁŘI 

Ke změnám ve scénáři dochází zcela běžně. Mezi hlavní důvody patří: 

● nepříznivé počasí 

● špatně odhadnutá délka hry 

● technické problémy (nedostatek materiálu, rozbitý materiál) 

● onemocnění dětí nebo instruktorů 

● vnější události (například v místě konání hry je momentálně někdo jiný).    

Předem si ujasníme prioritu her. Určíme si, které hry jsou důležité pro dosažení 

vytyčených cílů a které by bylo možné v případě problémů vypustit (Pelánek, 2008). 

 

4.4.7.4  TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

Pro technickou realizaci scénáře existuje několik možností. Lze použít 

počítačové programy, které nám umožní změny ve scénáři. Na druhou stranu platí, že 
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tužka a papír nejsou k zahození. Při vymýšlení první verze scénáře mohou dostatečně 

posloužit samolepicí lístky, které lze jednoduše přemisťovat (Pelánek, 2008).  

Před začátkem akce scénář namnožíme tak, aby každý instruktor měl jeden kus. 

Jednu kopii vyvěsíme na místě, ke kterému mají přístup pouze instruktoři. Scénář by 

měl být stále na očích. Ke scénáři se však nesmí dostat účastníci (Pelánek, 2008). 

 

4.4.8  LEGENDA, LIBRETO 

Dle Hápa a kolektivu (2014) se uvádí, že libreto je motivační prvek, který 

spojuje jednotlivé etapy. Hlavním úkolem libreta či legendy je vtáhnout děti do hry. 

Každý příběh je třeba přizpůsobit cíli, kterého chceme v určité etapě dosáhnout. Pokud 

máme dostatek času na přípravu hry, dostane se nám tak i spousta času na hledání 

informací ohledně tématu naší hry. To je velice důležité především ve chvílích, když se 

děti dožadují nějakého vysvětlení. Nepůsobí profesionálně, když vyprávíme o nějakém 

tématu a ve skutečnosti o něm nic nevíme. Informace navíc nás mohou také inspirovat 

k dalším nápadům či námětům. 

Lze si vymyslet vlastní příběh nebo například spojit příběhy z různých knih. 

Jeden autor může mít dokonalou ideu, ale pokud ho nikdo nekoriguje, mohou se objevit 

slabiny a autor zabloudí do slepé uličky. Takový problém většinou vypluje na povrch až 

při samotné realizaci a celá etapa se tak může pokazit. Proto je lepší, když si takový 

autor samotář alespoň najde nějakého kritika. Ten po přečtení může upozornit na slabá 

místa a legendu upraví do lepší podoby. Jak je známo, víc hlav víc ví. V tomto případě 

bychom se tohoto motta měli držet. Avšak nesmíme přehánět. Nejproduktivnější tým je 

dvou až tříčlenný. Vyšší počet znamená větší hluk a ten nám může narušovat debatu o 

tématu (Foretníková, 2012). 

Výsledek libreta by měl být přehledný, děj by měl mít spád, musí se neustále 

něco dít. Foglová (2006) upozorňuje, aby se instruktor snažil legendu ke každé etapové 

hře zapamatovat a poutavě ji převyprávěl dětem. Poutavý způsob je například hraná 

scénka v kostýmech. Pokud jsme zapomnětliví, je možno si připravit tahák, který 

určitým způsobem zapadá do hry. Například kniha kouzel, svitky v lahvi, moudrá kniha. 

V těchto pomůckách můžeme mít schovaný text či jiné připomínky. 
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4.4.8.1  NEPTUN A PIRÁTI 

Abychom si dokázali představit, jakou má legenda finální podobu, uvedu úryvek 

úvodní legendy z etapové hry Neptun a piráti od Foglové (2006, s. 155): „Jmenuji se 

John Tablok a žiji na těchto ostrovech již řadu let. Osud chtěl, abych zde složil svůj 

život. Dnes mohu s klidem říci, že je mé svědomí konečně čisté. Abych k tomu mohl 

dojít, musel jsem těžce vykoupit své skutky, vskutku zlovolné a hanebné. To vím dnes 

velmi jistě, avšak tenkrát jsem tomu nerozuměl. Slyšte můj příběh. Byl jsem velmi mlád, 

bez rodičů a přátel. Žil jsem v Londýně na periferii města mezi lupiči, zloději a jinou 

lidskou spodinou. Nebyl jsem jiný a dostával jsem od těchto lidí odmalička výbornou 

školu. Loupil jsem a podváděl tak dlouho, až mě chytili. Odsoudili mě a já měl jít na 

velmi dlouhou dobu do vězení. Za žádnou cenu jsem do studené páchnoucí kobky 

nechtěl. Ztratit svobodu bylo pro mě zcela nepředstavitelné. Při převozu do vězení se mi 

podařilo uprchnout. Moje kroky vedly přímo k přístavu - na loď, pryč z města a snad i 

ze země. Bylo mi to úplně jedno, jen pryč od vězení. Měl jsem štěstí. Právě v přístavu 

najímali na jednu loď. Muži, kteří si námořníky vybírali, vypadali značně podezřele. 

Znal jsem tyto typy lidí. Určitě měli co do činění se zákonem. Cítil jsem, že z jejich 

strany mně udání rozhodně nehrozí, a tak jsem se nechal najmout. Kdybych však věděl, 

co vše mě s nimi čeká za dobrodružství, raději bych seděl v hrozném vězení. Stal se ze 

mě pirát. Ano, byl jsem najat na všemi obávanou pirátskou loď. Rychle jsem se sžil 

s jejich zákony a celým způsobem života. Dokonce se mi to líbilo. Stal se ze mě člověk 

bez skrupulí. Klidně jsem zabil jen proto, že se na mě někdo špatně podíval. Dostal jsem 

pro svou krutost příznačné jméno Kruťák. Ostatní piráti se mě báli a dělali vše, co jsem 

po nich chtěl. Postupem času jsem se stal jejich vůdcem. Přepadávali jsme obchodní i 

cestovní lodě. Okrádali jsme lidi na nich a vykrádali náklady bez výběru. Vše jsme 

vyměňovali za zlato nebo drahé kameny. Když jsme zjistili, že je na lodi někdo 

významný nebo velmi bohatý, jeho život byl vyměněn za zlato nebo stříbro s jeho 

rodinou. Všechno bohatství jsme pečlivě střádali a schovávali na svém pirátském 

ostrově, o kterém jsme věděli pouze my. Tento ostrov byl pro všechny piráty útočištěm. 

Ačkoliv jsme byli zlotřilí, vždy jsme dodržovali zákony platné mezi všemi piráty. Jedním 

z nich byl zákon o nedotknutelnosti pokladu uschovaného v obrovské truhle v jeskyni 

pod vodopádem. Všichni piráti o ní věděli, avšak klíče měli jen pirátští vůdci. Pokud 

někdo chtěl z truhly vzít nebo přidat do zásob, vždy se muselo sejít všech osm tlup a osm 

vůdců. Truhla se otevírala společně osmi klíči. Každý vůdce měl jeden klíč a žádný 
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z nich nemohl truhlu otevřít samostatně, vždy jen společně a najednou. Tak se 

zabezpečovalo zlato proti případnému vykradení z našich řad. Ten, kdo se domníval, že 

poruší náš zákon a okrade ostatní, dostal velmi tvrdý test. Pirát, který byl přistižen, a to 

bylo téměř vždy, dostal černou známku. Z druhé strany známky byl napsán ortel jeho 

provinění. Černá známka se stala mezi piráty nejobávanějším trestem. Velmi často 

znamenala pro provinilce smrt…“ 

 

4.4.9  MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Etapová hra se musí zabezpečit i z finanční stránky. Nesmíme zapomenout, že 

na téměř všechny hry potřebujeme nějaké pomůcky a místo, kde akce proběhne. Pokud 

máme hry promyšlené, pořídíme si seznam materiálu, který je potřeba připravit (Juřen, 

1989). 

V přípravné části jde většinou o nahromadění co největšího množství financí, 

výstroje a výzbroje. Tyto položky hrají podstatnou roli ve finále etapových her (Kačer, 

2010). 

 

4.4.9.1  OBJEKT 

 Pokud vybíráme objekt, měl by být vhodný pro naši hru. Dáváme přednost 

místům, které nám doporučí někdo známý, objekty, se kterými už má někdo zkušenost. 

Ještě než si místo konání zarezervujeme, měli bychom si zjistit několik základních 

informací: 

● kapacita objektu 

● způsob spaní (pokoje, chatky, potřeba spacáku) 

● vaření (plná penze, polopenze, vlastní vaření) 

● prostory k dispozici (hřiště, prostory pro hry při nepříznivém počasí) 

● hygienické zázemí, pitná voda, elektřina 

● cena 

● okolí (hledáme místo v přírodě s pestrým okolím a izolované od staveb) 

● přístup k objektu (Pelánek, 2008). 

Místo konání je dobré znát předem, a to kvůli přípravě jednotlivých etap. Je tedy 

vhodné objekt předem navštívit. Pokud to ale není možné, zařadíme ihned na počátku 
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pobytu vycházku do okolí. S prostředím se tak seznámí nejen vedoucí, ale i děti 

(Foglová, 2006). 

 

4.4.9.2  POMŮCKY 

Jak uvádí Neuman (2009), pojem pomůcky nám představuje veškeré věci, které 

jsou potřeba pro sehrání hry. 

Nejprve bychom si měli uvědomit, že záruka úspěchu akce nespočívá 

v množství pomůcek. Neznamená, že čím více jich pro hru použijeme, tím se stane hra 

atraktivnější a kvalitnější. Naopak, když použijeme materiálu až příliš, může kvalita 

dokonce klesat. V takovém případě je síla instruktorů vynaložena na shánění a přípravu 

pomůcek, až jim nakonec nezbyde čas na samotnou přípravu programu (Pelánek, 2008). 

Dále Pelánek (2008) píše, že tak jako objekt, tak i o pomůcky by se měl starat 

jeden člověk. Pokud bychom měli materiálu hodně, lze tuto práci rozdělit mezi více lidí. 

Například jeden by měl na starost kostýmy, další techniku. Pro materiál se snažíme najít 

jedno místo, na kterém bude skladován po celou dobu. Pro lepší přehled ho roztřídíme 

do jednotlivých krabic, které si výrazně popíšeme. Je samozřejmé, že během akce 

vzniká v materiálu nepořádek, proto věnujeme i kousek svého času jeho úklidu. 

Pomůcky lze rozdělit do pěti hlavních skupin. Do první patří kancelářské 

potřeby (papíry, psací potřeby, barvy, lepidla, nůžky, špendlíky, provázky, špejle). Do 

této kategorie patří drobné věci, které se velice lehce ztrácí, proto je nutno u nich počítat 

s rezervou a vzít vždy větší množství než je potřeba. Druhou skupinou je sportovní 

vybavení (míče, létající talíře, lana, kužely, pálky). Další jsou textilie, které využijeme 

především na kostýmy nebo tvorbu vlajek. Nejvhodnější jsou prostěradla, staré oblečení 

a různé doplňky jako klobouk nebo kravata. Do čtvrté skupiny řadíme techniku 

(počítač, hudební přehrávač, fotoaparát, vysílačky, GPS). A v neposlední řadě budeme 

také potřebovat osvětlení, které je velmi nápomocné při tvorbě atmosféry. Využíváme 

především svíčky, pochodně, petrolejky nebo baterky (Pelánek, 2008). 
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4.4.9.3  LÉKÁRNIČKA 

Nedílnou součástí materiálu je lékárnička. Ta musí být na každé akci a společně 

s ní i alespoň jeden člověk s dostatečným zdravotnickým vzděláním. Avšak první 

pomoc by měl umět poskytnout každý instruktor (Pelánek, 2008). 

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti a vyhlášky č. 422/2013 Sb., která upravuje 

původní vyhlášku, zahrnuje doporučený minimální obsah lékárničky od 1. ledna 2014: 

● léčivé přípravky (tablety proti nevolnosti, přípravky k užití při průjmu, přípravky proti 

kašli, kloktadlo, oční kapky, mast při poštípání hmyzem, tablety na alergické reakce, 

dezinfekce kůže a povrchových ran, vazelína) 

● obvazový a jiný zdravotnický materiál (gáza, náplast s polštářkem i bez polštářku, 

rychloobvaz, elastické obinadlo, sterilní obvaz, škrtící obinadlo, trojcípý šátek, vata, 

teploměr, resuscitační rouška, pinzeta, sterilní rukavice) 

● různé (nůžky, zavírací špendlíky, baterka, záznamník s tužkou). 

 

4.4.10  HODNOCENÍ, ODMĚNY  

Etapové hry jsou často založeny na soutěživosti. Soutěživost je jedním z 

motivačních prvků, který pomáhá udržovat u dětí napětí a vzbuzovat zájem. Děti chtějí 

vědět, kdo právě vyhrává a porovnávají výsledky mezi sebou (Háp, 2014). Proto k 

přípravě etapové hry patří i způsob hodnocení. Podmínky odměňování si stanovíme 

předem a poté se je snažíme dodržovat. Je nutné vytvořit jednoznačná pravidla, aby děti 

neměly pocit nepoctivé hry. 

Je třeba rozhodnout, zda budeme hodnotit družstva za jednotlivé etapy nebo se 

budou hodnotit i výsledky jednotlivců a zda se budou tyto výsledky započítávat do 

celkového hodnocení družstev. Dále určíme, jestli budeme každou etapu hodnotit zvlášť 

nebo za každou etapu udělíme určitý počet bodů, což je častější. Například pokud 

soutěží pět družstev, bude vítězům přičteno 5 bodů, druhým 4 body, třetím 3 body, 

čtvrtým 2 body a poslednímu družstvu 1 bod (Juřen, 1989). 

Body lze zapisovat do jednoduché a přehledné tabulky. Existuje též možnost 

znázorňovat body jako dílky v postupu po mapě, která je v souladu s námětem hry. 

Například každé družstvo má svou vlajku a tou se po mapě přibližují k vrcholu Mount 
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Everest. Kromě jednoduchého bodování, lze použít i jiné atraktivnější způsoby 

hodnocení. Za splněné úkoly lze vydávat například táborové peníze, odznaky či korálky, 

které mohou následovně týmy směňovat za různé předměty potřebné pro další etapy. Na 

konci akce lze také zorganizovat například bazar, ve kterém si mohou za získané 

poklady nakoupit různé suvenýry a jiné drobnosti (Háp, 2014).  

Podle Foglové (2006) bychom měli u etap, na které děti vynaloží více úsilí, 

odměnit každého. Abychom ale neošidili toho nejlepšího, dáme vítěznému družstvu 

odměnu vyšší. Pokud je některý tým výrazně na posledním místě a začíná ztrácet 

motivaci k dalším hrám, lze do hodnocení zařadit náhodné prvky. Například hod 

kostkou nebo losování karet, což může pořadím pořádně zamíchat. 

Při volbě odměny vycházíme z našich finančních možností, ze schopností 

instruktorů hry a z jejich zkušeností. Odměny můžeme rozdělit na nakupované a 

vyráběné. Volba nakupovaných odměn je jednodušší, ale jejich efekt je méně účinný, 

neboť je děti mohou získat i mimo tábor. Žádanějšími odměnami jsou tedy upomínkové 

předměty, neopakovatelné a vyráběné přímo pro naši hru (Čadová, 1981). 

Nesmíme si zapomenout připravit také diplomy nebo pamětní listy. Ty by měly 

souviset s tématikou etapové hry (Foglová, 2006). 

 

4.4.11  NÁHRADNÍ PROGRAM 

Každá etapová hra musí brát v úvahu, že ne vždy vyjde vše tak, jak jsme si 

naplánovali. Proto je nutné počítat s náhradním programem. Ten se dostane na řadu 

většinou v případě nepříznivého počasí, které nás nečekaně překvapí. Chybou by bylo, 

kdyby se hra z takového důvodu musela přerušit nebo dokonce i zrušit (Juřen, 1989). 

Pokud je ve scénáři vše do puntíku naplánované a vše na sebe navazuje v daném 

pořadí, pak i jen malá nepředvídaná událost celý scénář zcela rozhodí. Proto počítáme 

s rezervami a máme do zálohy připravené další hry, kterými lze vyplnit mezery mezi 

hrami (Pelánek, 2008). 
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4.4.12  DALŠÍ DETAILY 

Pro etapovou hru je také nutno připravit i drobné detaily, které mohou mít na 

výsledek výrazný dopad. 

 

4.4.12.1  NÁZVOSLOVÍ 

 Nejen názvu celotáborové hry věnujeme pozornost. Pojmenování si vytváříme i 

pro jednotlivé hry. Pokud je název zvolen vhodně a zveřejněn předem, funguje jako 

motivační faktor. Lze pojmenovat i místa v objektu (jídelna, toaleta, místo na spaní) 

nebo opakující se činnosti (rozcvička, oběd). Názvy jsou vytvořené jen pro tuto událost 

a to nám pomáhá stmelit kolektiv dohromady.  Pokud však pojmenujeme každou věc, 

kouzlo se rychle vytratí. Proto všeho s mírou (Pelánek, 2008). 

 Krásný příklad takového názvosloví připravila Foretníková (2012) ve své 

bakalářské práci Celotáborová hra jako hlavní program letního dětského tábora. Jedná 

se o celotáborovou hru „Po stopách mamuta“. 

● hlavní vedoucí = šaman 

● vedoucí oddílu = stařešinové 

● zdravotník = ranhojič 

● kuchařky = ohnivé ženy 

● jídelna = ohňová chýše 

● děti = lovci 

● základna = osada 

● WC = kadibudky 

● sprcha = očistný pramen 

● stany a chatky = chýše 

● kolemjdoucí = neandrtálci. 

 

4.4.12.2  NEJISTOTA, OČEKÁVÁNÍ 

 Nejistotu používáme především na úrovni dramaturgické. Děti by měli být 

napjaté z toho, co je bude čekat. Mělo by se tedy jednat o nejistotu příjemnou a nikoliv 

děti napínat ohledně toho, kdy už bude jídlo, kdy budou moci jít spát nebo kdy se budou 
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moci umýt. Očekávání lze vyvolat záměrně a to tak, že zveřejníme část programu 

dopředu a část jim naopak zatajíme až do poslední chvíle (Pelánek, 2008). 

  

4.4.12.3  KOSTÝMY 

Změna vzhledu nám může zařídit úspěch hry a také vytvořit potřebnou 

atmosféru. Někdy stačí probrat skříň a vybrat staré oblečení, které víme, že už 

nepotřebujeme. Často postačí i jen malý náznak jako kravata nebo klobouk. K volbě 

kostýmu přihlížíme již při výběru tématu. Převlek tedy berme jako povinnou součást 

výbavy (Chour, 2000). 

Jakmile máme na sobě nějakou masku, děti nás začínají vnímat spíše jako 

postavu než instruktora. Kostým má význam nejen pro děti, ale i pro samotného 

instruktora. Pomáhá psychicky se vtělit do postavy a stát se někým jiným. Je to 

jednoduché, šaty dělají člověka. Kostýmu přizpůsobujeme nejen chování, ale i řeč. Hra 

pak lépe vypadá a účinkující si jí mnohem více užijí (Pelánek, 2008). 

 

4.4.13  ZÁSADY TVORBY 

V této kapitole shrnu nejdůležitější zásady, které je potřeba při sestavování 

etapové hry dodržet. Dle Choura (2000, str. 17) klademe důraz především na sedm 

zásad, kterými jsou: „Poutavý námět, překvapení a tajnosti, malebnost ve všem, člověk 

mívá pět smyslů, kumulace nápadů, strašíme ve dne, jemný cinkot rolniček.“  

 

4.5  VLASTNÍ PROVEDENÍ 

 

4.5.1  PŘÍPRAVA HRY 

Ne vše lze připravit doma. Část příprav musíme udělat až přímo na akci. I na 

tuto přípravu si necháme dost času. Instruktoři si mohou domluvit předem signály, 

kterými se během programu mlčky domlouvají. Náročnější části programu si raději 

vyzkoušíme nanečisto (Pelánek, 2010).  
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Před samotným zahájením hry musíme zařídit ještě několik věcí. 

Nejdůležitějším je příprava herního území. Musíme ho nejprve najít a poté vymezit a 

vyznačit. Vybíráme takové místo, které je pro hru nejvhodnější a skrývá v sobě určité 

tajemno. Nezapomínáme též na bezpečnost. Pokud se na našem území vyskytují 

nebezpečná místa, je potřeba je odstranit nebo hru přesunout jinam. Například výskyt 

sršního hnízda, prudký sráz nebo výskyt kamenů. Důležitou složkou je také příprava 

materiálu. Do detailů ho zkontrolujeme a rozmístíme po našem hracím poli. Dále se 

musíme ujistit, zda děti dostaly dostatečné informace o tom, kde a kdy mají být 

připravené, jak se mají obléknout a co si s sebou mají vzít. Na závěr se ještě ujistíme, 

zda všichni instruktoři vědí, co mají za úkol (Pelánek, 2008). 

 

4.5.2  ZAHÁJENÍ 

Vstup do hry je nutné dobře promyslet, neboť tato chvíle může mít vliv na její 

celkový úspěch.  

Každý zkušený tvůrce her si je vědom, že základem úspěchu a bohužel často i 

místem ztroskotání je samotný začátek (Čadová, 1981). 

Způsob, kterým každou hru uvádíme, musí odpovídat úrovni a potřebám 

skupiny, ke které promlouváme (Neuman, 2009). 

Etapu lze zahájit například zvukovým signálem, vyvěšením ústředního hesla 

odpovídajícího námětu hry, vyvěšením vlajky, která je poté vyvěšena po celou dobu 

hry. Pokud jsme zvolili jako námět příběh z knihy, je dobré večer před začátkem etapy 

přečíst tu část knihy, která má k etapě vztah. Zkrácený příběh můžeme i zveřejnit na 

nástěnce (Juřen, 1989). 

Do samotného děje hry uvádíme děti dobře volenými slovy. Navodíme tak 

potřebnou náladu a současně i vyložíme pravidla. Přednost dáme zkušeným rétorům, 

protože nesouvislé projevy ničí kouzlo a přivolávají posměch na stranu řečníka (Kačer, 

2010). 

 

4.5.2.1  MOTIVACE 

Přesun do světa hry neboli motivace. Význam je zde velice zásadní. Dobrá 

motivace může i z obyčejné hry udělat hit. Což platí i naopak. Pokud nejsou děti do hry 
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dostatečně vtažené, hra rozhodně nebude mít úspěch. K lepší motivaci pomáhá i 

prostředí, ve kterém se hra odehrává. Dále přispívají výzdoby, kostýmy nebo 

doprovodná hudba (Pelánek, 2008). 

Pelánek (2008) uvádí různé formy motivace. Naším cílem je snažit se o pestrost 

a motivovat pokaždé jiným způsobem. Prvním způsobem je navození atmosféry. 

Nejčastěji používáme sehrání předem připravené scénky. Nejčastěji proto, že je tato 

forma motivace nejúčinnější a jak pro děti, tak instruktory zábavné. Pro navození 

atmosféry dále používáme vyprávění příběhu nebo promítnutí části filmu. Výrazným 

motivačním faktorem může být také slíbená odměna. Tuto formu uplatňujeme 

především u malých dětí. U některých her je motivačním momentem pouze atraktivita. 

Každý v sobě máme určitou dávku soutěživosti a máme potřebu se nějak ostatním 

předvést. V tomto případě jako motivace stačí vyzdvižení výzev a zkušeností, které nám 

hra přináší. Takovou výjimečnou formou je nečekané vhození do hry, kdy na děti čeká 

šok typu „Rychle vstávej, běží ti čas“. Tak nedáme dětem žádný čas přemýšlet nad tím, 

zda se mu do hry vstoupit chce, nebo nechce, a je rovnou vržen do děje. Tento typ 

využíváme málo. Například při noční bojovce. V neposlední řadě je tu motivace ve 

formě čistého nadšení. V nějaké chvíli dostaneme bláznivý nápad, který je velice dobře 

přijat. Využíváme ji zřídka a většinou je to ve chvílích improvizace. 

 Pro zpestření můžeme formy motivace kombinovat s následujícími triky. Prvním 

trikem je reálnost. Čím je hra reálnější, tím se motivace zvýší. Například zabrat území 

na louce zapůsobí na děti silněji než zabrání území na papírovém plánu. Nebo použití 

papírových peněz ocení více než abstraktní body. Další možností je motivovat děti ještě 

dřív než těsně před začátkem hry, a to aniž by bylo jasné, že se o motivaci jedná. Až ve 

chvíli, kdy hra začne, dětem dojde, o co vlastně šlo. Třetím zpestřením je separace týmů 

a motivování každého družstva zvlášť. Tento způsob umožní členy týmu nažhavit proti 

soupeřům a vytvořit lepší pocit soudružnosti (Pelánek, 2008). 

 

4.5.2.2  PRAVIDLA 

 Ve chvíli kdy jsou děti připravené ke hře, je čas sdělit jim, o co přesně půjde. 

Pravidla nám určují, kolik hráčů bude hrát, úkoly hráčů, způsob boje, velikost a hranice 

herního území, rozlišení bojujících týmů, časové údaje, podmínky vítězství a porážky a 

další potřebné informace (Chour, 2010). 
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Chour (2010) také zdůrazňuje důležité požadavky pro vyjasnění pravidel. Jsou 

jimi promyšlenost, jasný, stručný a jednoduchý výklad. Použijeme tedy jen nejnutnější 

počet slov. Nesmíme na nic zapomenout, jelikož výsledek hry by mohl být ohrožen. 

Herní zkušenost rozhoduje o tom, jak obtížná pravidla smíme použít. V otevřeném 

systému zůstávají mezery a je na hráčích, zda je postřehnou. V tomto případě platí, že 

co není zakázáno, je dovoleno. Při složitějších hrách máme oporu ve stručných 

poznámkách. I malý papírek dokáže pomoci děravé paměti.  

Logickou strukturu řeči si předem dobře rozmyslíme. Pokud jsou pravidla 

složitá, nacvičíme si náš vysvětlovací projev nanečisto. Postupujeme od obecného 

k detailům. Hovoříme nahlas, srozumitelně, směrem k dětem a udržujeme si stále jejich 

pozornost (Pelánek, 2008). 

Zmínku k pravidlům uvádí ve své bakalářské práci také Zábranská (2013). 

Uvádí, že je dobré říct podstatné několikrát a ujistit se tak, že všichni vše pochopili. 

Mohlo by se stát, že si hru nakonec ani děti nezahrají, protože ji hned na začátku někdo 

pokazí. 

Ne všichni si naše slova vyloží stejně, proto jsou součástí pravidel dotazy. Na ty 

si necháme prostor až na závěr výkladu. Na dotazy odpovídáme stručně a jasně tak, aby 

se vyjasnily všechny nejasnosti a my se tak ujistili, že všichni pravidla pochopili (Kačer, 

2010). Čím lépe tedy pravidla vyjasníme, tím bude průběh hry lepší (Neuman, 2000).  

Pro vysvětlování pravidel máme více možností, než je sdělovat ústně. Můžeme 

výklad obohatit hranými ukázkami, použít vizuální pomůcky (prezentace, flipchart), kde 

lze vytvořit různé nákresy nebo zobrazit základní body pravidel. Další možností je 

doplňovat pravidla až při samotné hře nebo pravidla vytisknout a dát je dětem 

prostudovat (Pelánek, 2008).   

Pokud jsme již vše vysvětlili, můžeme s hrou začít. Během ní již pravidla 

neměníme. Na změnu přistoupíme pouze, pokud je hra příliš náročná, neuspokojuje 

potřeby hráčů nebo je nudná (Neuman, 2009). 

 

4.5.3  PRŮBĚH 

Jako vedoucí musíme být během hry velice trpělivý. Pamatujeme si, že hru 

můžeme ovlivnit jak k lepšímu, tak i k horšímu. Časový průběh zvládneme lépe, když si 
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určíme časové úseky, kterými jsou plánování, přesun, průběh i hodnocení (Neuman, 

2009). 

Úspěšný průběh hry se projeví i v nasazení instruktora, který hru vede. Musíme 

pozorně hru sledovat a zachovávat si o ní přehled. Vedoucí není během hry 

zaneprázdněný, není vázaný na žádné pevné místo nebo roli. To proto, aby se mohl 

pohybovat po hracím poli a pečlivě na vše dohlížet (Pelánek, 2008). Občas je vhodné 

připomenout základní a důležitá pravidla. Nepozorujeme pouze hru, ale i stav hráčů. 

Poznáme tak, kdy jsou unavení nebo jaký mají o hru zájem. Pokud k takovým situacím 

dojde, musí být instruktor připraven hru přerušit, utlumit rivalství, hráče více podpořit, 

zařadit pauzy nebo naopak se více zahřát (Neuman, 2000). 

Neuman (2000) upozorňuje na několik zádrhelů, které by nás během hry mohly 

potkat. Zmiňuje, že složitější hry nedovolují, aby se vedoucí zúčastnil hry, ale může 

vystupovat například v převleku jako zvláštní postava. Dále uvádí, že pokud nastane 

velký chaos nebo hrozí nebezpečí, musíme hru okamžitě přerušit, aby nedošlo k úrazu. 

Ještě si musíme uvědomit, jak dlouho bude etapa trvat. Můžeme u ní trávit pár minut, 

hodiny, ale i celý den. V případě dlouhodobější hry musíme dodržovat střídání akce a 

klidu, aby hra neztratila spád. 

V průběhu hry se nezapomínáme stále držet motivace. Pokud je námětem hry 

Divoký západ, tak ať děti honí zuřivý indián, a nikoli znuděný instruktor (Pelánek, 

2008). 

Někdy může nastat chvíle, kdy mají hráči námitky k pravidlům nebo k průběhu 

hry. Děti sice vyslechneme, ale příliš s nimi nediskutujeme. Veškerá rozhodnutí 

v průběhu hry učiníme rychle a rázně. Nedovolíme, aby se hra utopila v dlouhých 

diskuzích. Radši uděláme nesprávné rozhodnutí, než abychom nechali plynout 

nesmyslné smlouvání (Pelánek, 2008). 

 

4.5.4  OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 

Dle Juřena (1989) se v průběhu etapové hry snažíme vyhodnotit každou etapu 

ihned po jejím ukončení. Výsledky je možné zaznamenat do celkového přehledu. 

Přehled umístíme na vhodné místo, které je dostupné a všem účastníkům hry na očích. 

Například na nástěnku nebo vyvěsit na totem. 
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4.5.5  ZÁVĚR HRY 

Neuman (2000) uvádí, že k závěru patří hry, činnosti, rituály a ceremoniály, 

které jsou zařazovány na poslední den dlouhodobější akce. 

Etapová hra by měla v závěru gradovat. Vrchol akce by měl být velkolepý, 

nezapomenutelný a měl by uzavírat celé téma akce (Pelánek, 2008). 

I to je dobré vhodně promyslet již před samotným začátkem. Zvýšenou 

pozornost věnujeme především výběru prostředí a času, který pro závěr zvolíme. 

Prostor nemusí být vždy vázán na místo obvyklé pro nástupy. Je lepší, když se 

uskuteční na místě, které zapadá do námětu etapové hry a závěrečného příběhu. 

Například památné místo či zřícenina. Pro závěr dodržíme naše tradice, které nás 

provázely během jednotlivých etap. Použijeme kostýmy, způsob řeči a další znaky, 

které byly používány v průběhu hry. Součástí závěru je vyhlášení výsledků celé etapové 

hry a předání odměn, diplomů, medailí (Juřen, 1989). 

Kačer (2010) upozorňuje, že je nutno mít na paměti, že konec celotáborové hry 

zanechává v dětech trvalou vzpomínku a proto by měla mít strhující a zapamatovatelný 

vrchol.  

Dle Pelánka (2008) lze vrcholy rozdělit do tří typů. První možností pro silný 

vrchol je připravit pro děti náročnou výzvu a vytvořit jim podmínky pro její překonání. 

Toto je nejpůsobivější typ, protože přispívá ke splnění cílů. Překonávání náročné výzvy 

vede k rozšiřování komfortní zóny. Zároveň z něj mají děti dobrý pocit. Nejen děti, ale i 

dospělí lidé mají rádi, když dokážou překonat velkou výzvu. Do takového typu vrcholu 

lze zahrnout například náročnou „pokladovku“, trasu s překážkami, vysoké lanové 

překážky nebo divadelní představení pro ostatní účastníky. Druhou možností je uzavření 

akce pomocí psychologického či filozofického programu. Může jít o hru s tajemnou 

atmosférou, pocitový pořad nebo jednoduchou aktivitu, ve které se pospojují myšlenky 

prolínající celou hru. Tato možnost je méně atraktivní a efektivní než ta předchozí, ale 

na druhou stranu může mít delší působení. Používáme ji spíše pro dospělé. Třetí 

možností je pojmout vrchol jako odměnu. Ta může mít formu zábavy, například 

tajemná hra s efekty, velkolepá hostina, karneval. Děti si tento typ velice užijí. 

Nevýhodou však je, že má pouze krátkodobé působení a je vhodný pouze pro děti, se 

kterými se předchozí možnosti obtížně uskutečňují. 

Součástí závěru je i reflexe, které se budu věnovat zvlášť v následující kapitole. 
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4.5.6  REFLEXE 

 Na závěr hru nezapomeneme zhodnotit. Různými způsoby lze zjistit dojmy a 

názory od dětí, ale i jednotlivých instruktorů (Kačer, 2010). 

 „Ohlédnutí se zpět, rozbor, poučení. To, co zde nazýváme reflexe, se označuje 

také mnoha dalšími termíny, například cílená zpětná vazba, review, servis, facilitace. 

Do důsledku vzato mají uvedené termíny mírně odlišný význam, tyto nuance však 

nebudeme rozebírat a budeme prostě používat termín reflexe“ (Pelánek, 2008, s. 101). 

Reflexe je vlastně jev, který by nám měl vytvářet prostor pro sdílení pocitů a 

zážitků a dávat tak důležitou zpětnou vazbu pro nás, děti a ostatní instruktory. Poukáže 

nám na problémy a dá nám možnost je vyřešit či vyjasnit. Součástí je také poučení ze 

získaných zkušeností a jejich přenos do běžného života (Pelánek, 2008). 

Chour (2000) uvádí, že třeba i jen krátké zhodnocení by se mělo stát pravidlem. 

Důležité nejsou pouze informace, jestli jsme dosáhli svých cílů, ale také reakce 

jednotlivých dětí na hru. Zjišťujeme, kdo projevil vytrvalost, obětavost, píli, sobectví, 

strach, kdo si získal nové kamarády a kdo je naopak samotář. Takové poznání nám 

pomůže do dalších her. Na základě těchto informací vymýšlíme a upravujeme etapovou 

hru pro další roky. 

 

4.5.6.1  CÍLE REFLEXE 

 Hlavním cílem reflexe je dát zážitky do souvislostí a rozvíjet schopnost učit se 

ze zkušeností a chyb. Cíle souvisí s konkrétní hrou, která reflexi předchází. Reflexi lze 

zaměřit na jeden ze tří směrů. Prvním je zaměření na skupinu. Zde klademe důraz 

především na vztahy mezi členy týmu a komunikaci ve skupině. Hledáme konflikty a 

řešíme je. Další je zaměření na jednotlivce. Zde se soustředíme na pocity a zážitky, 

vedeme děti k vyjádření pocitů, k otevření se a k poznání sebe samých. Tento typ 

požíváme po psychicky nebo fyzicky náročných hrách. Třetím je zaměření na téma. Po 

simulačních a málo strukturovaných hrách se můžeme zaměřit na hlubší rozbor 

otevřeného tématu. Zaměříme se na názory účastníků a souvislosti mezi hrou a realitou 

(Pelánek, 2008). 
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4.5.6.2  ZDÁRNÝ PRŮBĚH REFLEXE 

Aby zpětná vazba proběhla úspěšně, existuje několik podmínek, které bychom 

měli dodržovat a věnovat jim pozornost. První důležitou podmínkou je časová 

charakteristika. Zpětná vazba by měla přijít na řadu ihned po hodnocené hře a měli 

bychom si pro ni vyhradit dostatek času. Samozřejmě nemůžeme s pětiletými dětmi vést 

reflexi například hodinu. Délka se řídí věkem dětí, stanovenými cíli a předcházejícími 

zkušenostmi. Volíme také vhodnou denní dobu. Kromě času si musíme zvolit i vhodné 

místo. Pokud chceme po hráčích, aby se nám svěřili se svými pocity a sdělili nám své  

názory, vybereme prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Pokud k reflexi budeme 

potřebovat nějaké pomůcky, jako jsou tužky, papíry nebo videozáznamy, zajistíme si 

předem dostatečné množství (Neuman, 2009). 

Důležitou podmínkou pro zdárný průběh je i připravenost vedoucího reflexe. O 

hráčích a o průběhu hry si nashromáždíme co nejvíce informací a připravíme si okruh 

otázek a připomínek. Je vhodné zařadit především otevřené otázky a vyhnout se 

otázkám, na které se odpovídá buď ano, nebo ne. Do diskuze bychom neměli také 

vkládat témata o traumatech a vážných problémech (Neuman, 2000). 

Dále Neuman (2000) uvádí několik typických okruhů, o kterých je potřeba 

pohovořit, a často používaných otázek. Mezi okruhy patří důvěra a sebedůvěra při 

plnění úkolů, efektivita komunikace, proces skupinového rozhodování, spolupráce, 

způsob řešení, rozdělení rolí ve skupině. Častými otázkami jsou: Jak hodnotíte hru? Co 

se vám povedlo a co naopak ne? Pracoval každý sám nebo jste spolupracovali jako tým? 

Proč myslíte, že jsme tuto hru zařadili? Dozvěděli jste se něco nového o sobě a svých 

schopnostech nebo o ostatních hráčích? Co byste udělali jinak? Dají se vaše získané 

zkušenosti využít i jinde?  

 

4.5.6.3  METODY REFLEXE 

 Nejčastější a nejúčinnější formou reflexe je řízená diskuze. V takové diskuzi 

podporujeme především vyjadřování názorů a povzbuzujeme k výměně zkušeností. 

Diskuze však není jediný typ, který existuje. Je jich mnohem víc. Můžeme využít různé 

hry, dotazníky, dramatizaci či výtvarné zpracování (Neuman, 2009). 
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 Různé typy reflexí používáme především proto, aby se reflexe nestala 

stereotypem a nezačala děti nudit. Jiné formy se hodí také pro neplánované či 

improvizované zařazení reflexe (Pelánek, 2008). 

 Příklady pro různé provedení reflexe uvádí Neuman (2009). První takovou 

možností je barevná škála. Každému dáme tři různě barevné kartičky, a to červenou, 

zelenou a žlutou. Zelená znamená, že hra se líbila, žlutá je neutrální a červená vypovídá 

o tom, že hra úspěch neměla. Abychom zamezili vzájemnému ovlivňování, zvedají děti 

karty zády do kruhu. Druhým typem je palec vzhůru. Děti dají jednu ruku před sebe tak, 

aby drželi palec vodorovně. Na povel hru zhodnotí tak, že buď dají palec nahoru, což 

vypovídá o tom, že se jim hra líbila, nebo otočí palec směrem k zemi, což znamená 

pravý opak. Ruce lze využít i jinak. Posadíme děti do kroužku a na znamení ukážou 

počet prstů. Nula znamená neúspěch hry a deset zvednutých prstů je absolutní úspěch. 

K reflexi lze mimo řízenou diskuzi využít mluvení také jinak. Děti můžeme rozdělit do 

dvojic a v těch si povídají o jejich zážitcích. Dále lze dětem rozdat papíry a vysvětlit 

jim, aby napsali úvodník do novin, na který napíší krátké články, které budou 

vyjadřovat jejich pocity a zkušenosti. Pro reflexi lze využít také tvořivost, kdy děti 

zhodnotí hru kresbou, složí píseň, báseň nebo sehrají scénku. 

 Možností, jak reflexi pojmout, existuje celá řada, stačí si jen vybrat a vhodně 

zařadit do rámce naší hry. 

 

4.5.6.4  PŘÍNOSY REFLEXE 

Dle Greenawaye (1996) má reflexe velký přínos nejen pro samotné hráče, ale i 

pro vedoucího. Mezi hlavní výhody řadí především zdokonalení našich komunikačních 

schopností, pomoc při rozvíjení komunikačních schopností dětí, lepší pochopení 

myšlenek dětí, pomoc dětem při objasnění cílů a i to, jak jich dosáhnout, my jako 

vedoucí se stáváme pozornějšími a chápavějšími a v neposlední řadě nám reflexe 

pomůže zjistit pohled dětí na hru. 
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4.6  ÚKOLY PO UKONČENÍ  

Naše akce skončila. To samé ale nemůžeme říci o naší práci. Každý tvůrce 

etapové hry by měl po příjezdu domu vše pečlivě zpracovat do podoby metodického 

materiálu. Metodika by měla obsahovat rozpočet, program akce, popis jednotlivých her, 

materiální zajištění. Úkolem je též založit a archivovat použité pomůcky, vzniklé 

fotografie, ukázky deníků (Juřen, 1989). 

Sepsat etapovou hru není vůbec jednoduchý úkol. Přemýšlíme nad tím, jak 

napsat to, co máme dosud v paměti. I když máme k dispozici své průběžné poznámky 

z akce, nelze je pouze přepsat na papír a založit. Je třeba sepsat poznámky a myšlenky 

do takové formy, aby tomu porozuměli i ostatní. Sepsání písemného projevu přináší i 

své výhody. Nutí člověka přesněji formulovat myšlenky a utřídit si je. Nestačí dát 

dohromady jen to, co se odehrálo. Je nutné udělat i drobné změny. Občas pozměníme 

pravidla, vyřadíme neúspěšné a slabé etapy a na jejich místo vložíme jiné (Chour, 

2000). 

Tento metodický materiál poslouží k předání našich zkušeností dalším. 

Například kamarádům, jiným tvůrcům etapových her nebo pro interní poučení týmu 

(Pelánek, 2008).  

Pelánek (2008) upozorňuje dále na to, že hru po ukončení vyhodnotíme také 

pragmaticky. Nezbytné je vyřídit vyúčtování a vrátit půjčený materiál. Tato část je 

velice neoblíbená a nepopulární, proto ji uděláme co nejdříve, aby se materiální 

nedostatky nestaly temnou stránkou našeho podařeného pobytu. 

 

4.7  ČASTÉ CHYBY 

„Když se hra nepovede, je jednoduché svést neúspěch na účastníky - jsou líní, 

hloupí, vůbec to nepochopili, a ještě ke všemu mi zašantročili čelovku. Často je to však 

naší chybou, třeba skrytou. V případě neúspěchu se zamyslíme nad průběhem hry a 

pokusíme se identifikovat chyby“ (Pelánek, 2008, s. 105). 

Každý, kdo připravoval a realizoval etapovou hru, jistě udělal nějakou chybu. 

Jedna věc, kterou bychom si měli uvědomit a ze které bychom neměli být za žádnou 

cenu zklamaní je, že dělat chyby je lidské. Není to žádná tragédie a každého z nás to čas 

od času potká. Všichni jistě znají přísloví, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Etapové hry 
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patří mezi ty složitější a obsahují tolik proměnných, že ani dokonale zkušený vedoucí 

nedokáže vyloučit všechna rizika a selhání. Nicméně zkušenosti, ať už naše nebo cizí, 

mohou ukázat na kameny úrazu, na kterých by mohl celý náš plán ztroskotat (Chour, 

2000). 

Pokud se vyvarujeme následujících chyb, máme téměř zaručeno, že se nám etapová 

hra povede:  

● téma hry neodpovídá charakteristice skupině (věk, zkušenosti) 

● další rok používáme stejné nebo podobné téma 

● přesné kopírování známé předlohy 

● opakování stejných nápadů, stejných her 

● nedohraná etapa kazí úspěšnost celkového zakončení 

● prozrazená priorita vede ke ztrátě překvapení, proto důvěrné informace sdělujeme jen 

důvěrným lidem 

● špatně pochopená pravidla 

● nevyrovnaná družstva 

● zaujatí rozhodčí 

● nepřipravený materiál a jeho selhání (Chmura, 2006). 

 Další chyby uvádí Pelánek (2008). Prvním problémem může být komunikace 

mezi instruktory. Na uvádění složitějších her je lepší, pokud spolupracuje více lidí. U 

takových her se může stát, že každý instruktor vysvětlí svému družstvu jiná pravidla. 

Tento problém instruktory shazuje a připravuje o autoritu. Chybou, která může také 

nastat, je problém s atmosférou. Někdy je vše dokonale připraveno, probíhá tak jak má, 

ale přesto tomu něco chybí. Chyba může nastat ve špatném načasování, únavě účastníků 

nebo podceněné motivaci. 

 Osvědčenou chybou je nepřizpůsobení hry aktuálním podmínkám. Nelze 

doporučit konkrétní postup, jak se této chybě vyvarovat. Vše se jednoduše snažíme 

přizpůsobit okolnostem a připravit si hry na více úrovních fyzické aktivity. Nikdy 

nevíme, jaká skupina se před námi ukáže. Každý tým je jiný a každý den se rovněž liší. 

Překvapit nás může špatné počasí, nevhodný terén nebo nečekaná překážka na hřišti. 

Například vosí hnízdo. Dalším problémem může být nadměrná soutěživost. Ne vždy je 

skóre důležité a ne vždy je lehké ho počítat. Snažme se soustředit více na zábavu. 

Neznamená to, že bychom skóre neměli počítat nikdy, jen prostě není vždy na prvním 

místě. Pozor bychom si měli dát i na to, aby všichni účastníci byli ve hře aktivní. 
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Většinou méně aktivní hráči postávají v ústraní, zatímco další děti hru ovládají. Naší 

snahou je zapojit všechny. Musíme si najít způsob, jak udržet při činnosti všechny. Dále 

se může hra pokazit, pokud se my jako vedoucí přidáme do hry a dáme příliš najevo 

svou sílu. Hra by se tak mohla zdát nespravedlivá a děti by mohly začít protestovat. 

Není chybou se do hry přidat a stát se tak součástí skupiny, ale hrajeme na stejné úrovni 

jako děti (Camp Games, 2015). 

 

4.7.1  KONTROLNÍ OTÁZKY 

Abychom se veškerým nebo alespoň nějakým chybám dokázali vyhnout, je 

vhodné položit si následující otázky: 

● Komu je hra určena a jaké jsou naše cíle? 

● Je složení týmů správně rozdělené? 

● Kdo má co na starost? 

● Je program pestrý, zajímavý a vyrovnaný? 

● Jaký je účel jednotlivých her? 

● Má akce vrchol? 

● Budou hry děti bavit? 

● Probíhá vše podle plánu? 

● Jaký je psychický a fyzický stav dětí a instruktorů? 

● Probíhá mezi instruktory dobrá komunikace? (Pelánek, 2008). 

 

4.8  INSPIRACE 

Ať už jsme v tvorbě etapové hry zkušení nebo teprve začátečníci, určitě si 

necháme rádi poradit a necháme se inspirovat někým jiným. Ne vždy máme hlavu plnou 

nápadů. Pomoci nám může několik zdrojů. Mezi oblíbené literární zdroje patří etapové 

hry od brněnského nakladatelství Mravenec, které vydalo několik hotových a 

ozkoušených etapových her. Jejich seznam lze nalézt na jejich internetových stránkách 

www.mravenec.cz. Jednotlivé etapové hry si lze z těchto stránek objednat nebo koupit 

v prodejně v Brně (Etapové a celotáborové hry, 2013). 
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Užitečné a zajímavé zdroje na internetu uvádí taktéž Pelánek (2008). Patří mezi 

ně www.pionyr.cz, www.instruktori.cz, www.hranostaj.cz, www.taborove-hry.cz nebo 

www.hra.cz.  
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5  NÁVRH VLASTNÍ ETAPOVÉ HRY 

Tato část práce bude zaměřena na konkrétní příklad etapové hry. Etapová hra 

nese název „Záchrana planety“ a proběhla na konci dubna 2015 na škole v přírodě. 

Etapovou hru jsem vytvořila společně s jedním instruktorem, který se taktéž školy 

v přírodě zúčastnil. Uvádím zde základní informace o hře, což obsahuje cíle programu, 

námět, cílovou skupinu, pro kterou byla hra vytvořena, počet etap, prostředí, ve kterém 

etapová hra proběhla. Dále tato kapitola popisuje dramaturgii hry, scénář, potřebný 

materiál a také celkové zhodnocení hry. 

 

5.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hra byla připravena pro pražskou základní školu. Učitelé z této školy si vybrali 

pětidenní pobyt se zaměřením na ekologii. Z tohoto důvodu jsme zvolili právě název 

„Záchrana planety“.  

 Hlavními cíli této hry a celého pobytu byly především upevnit dětem postoj ke 

zdravému životnímu stylu a ochraně toho nejcennějšího co máme, čili přírody. Dále 

bylo naší snahou motivovat děti k činnostem a dalšímu vzdělávání, pomoci jim získat 

zodpovědnost nejen k práci nebo škole, ale především k životnímu prostředí, získat 

pocit z dobře vykonané práce, zažít pobyt ve zdravém prostředí v přírodě, naučit je 

spolupráci ve skupině, aktivně je zapojit do činností, napovědět jim, jak se k přírodě 

správně chovat, jak ji chránit a ošetřovat. A v neposlední řadě také ukázat přírodní 

materiály, rostliny a živočichy, které se na naší planetě vyskytují společně s námi. 

 Jedním z důležitých kroků při tvorbě je sepsání námětu. Námět k této etapové 

hře zněl ve finální podobě takto: „Naše krásná planeta plná rostlin, zvířat a lidí byla 

vlivem právě lidského nevhodného a nezodpovědného chování k přírodě zničena. 

Veškerá fauna je na pokraji vymření, z přírody téměř nic nezbylo. Žádné rostliny, 

znečištěná voda, všude jen samý odpad. Pokud budeme chtít na naší planetě dále žít a 

přežít, budou se muset vyslat záchranné týmy, které mohou planetu zachránit a život na 

ní opět obnovit. Záchrana bude úspěšná, pokud týmy splní určité úkoly. Tím se život 

vrátí do normálu a lidé budou moci opět šťastně a v klidu žít“. 

Jak jsem již uváděla v prvním odstavci této kapitoly, pobyt trval celkem pět dní. 

Pro tuto dobu jsme zvolili celkem čtyři etapy.  
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Cílovou skupinou byl mix čtvrté a páté třídy základní školy, což odpovídá věku 

9 až 11 let. Celkem se školy v přírodě zúčastnilo 33 dětí, a to 18 chlapců a 15 děvčat. 

Tento počet dětí jsme rozdělili do čtyř skupin. Tři skupiny po osmi dětech a jedna 

skupina po devíti. Aby byly týmy rovnoměrně rozdělené, poprosili jsme kantory, kteří 

s námi na pobytu byli, aby nám s rozdělením pomohli. Na tyto čtyři skupiny jsme byli 

dva instruktoři a jedna zdravotnice, která měla zároveň funkci hlavní instruktorky. 

Pobyt se konal na penzionu Kozel ve Strážném u Vrchlabí. Penzion se skládá ze 

dvou budov, ve kterých byly děti ubytované. V jedné budově se nacházela jídelna a 

v druhé dvě menší společenské místnosti, které nám posloužily v nepříznivém počasí a 

jako hlavní základna pro naší etapovou hru. V objektu se nacházela také dvě oplocená 

hřiště s umělým povrchem, která se stala hlavními herními prostory. Okolí penzionu 

jsme též využili, ale nebylo příliš vhodné. Jelikož se naše ubytovna nacházela v příkrém 

svahu, bylo těžké najít vhodnou plochu pro naše hry. Pod penzionem se nacházely 

pouze soukromé pozemky a nad ním strmý les, který byl plný vývratů, velkých kořenů a 

kamenů.  

 

5.2  DRAMATURGIE 

Naším plánem pro náplň jednotlivých dní byla tato témata:  

● obecná environmentální výchova  

● flora a její produkty 

● fauna 

● problematika odpadu a nakládání s ním 

● tvorba vlastních výrobků z přírodních produktů 

● pohybové aktivity 

● aktivity na podporu spolupráce 

● netradiční hry pro uvolnění atmosféry. 

Abychom věděli, kolik času budeme moci věnovat dětem, hrám a jednotlivým 

etapám, vytvořili jsme si harmonogram dne. Ten jsme vyvěsili na dobře viditelné místo 

přístupné nejen všem instruktorům, ale také pedagogům a dětem. Harmonogram 

vypadal následovně:  
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Čas Aktivita 

7:30 budíček 

8:00 snídaně 

9:00-11:45  výuka s pedagogy 

10:00 svačina 

12:00 oběd 

12:30-14:00  polední klid 

14:00-17:45  program s instruktory 

16:00 svačina 

18:00 večeře 

19:00-21:00  večerní program 

21:30 večerka 

                                   Tabulka č. 2: Harmonogram dne 

 

Co se týče harmonogramu instruktorů, každý z nás měl jasně určené, kdy a kde 

má jakou funkci a co má na práci. Já a instruktor Tomáš jsme měli na starost vymýšlení 

samotného programu, vedení programu, hlídání dětí během poledního klidu a po 

večerce. Jelikož jsme měli děti ve dvou budovách, rozdělili jsme se a každý z nás byl na 

jedné z nich. Hlavní instruktorka během poledního klidu připravovala prostředí pro 

odpolední program. To znamená, že šla rozmístit potřebný materiál na hřiště, připravila 

na určené místo pomůcky nebo například navázala lanové překážky.  

 

5.3  SCÉNÁŘ 

V následující části budu popisovat program jednotlivých dní, detailně popíšu 

samotné etapy. Etapy nevyplňovaly celý program, doplňovaly je i jiné hry, o kterých se 

též zmíním. 

 

5.3.1  ZÁCHRANA PLANETY - ZAČÁTEK 

První den jsme do objektu přijeli v poledne. Na odpoledním programu jsme děti 

rozdělili do čtyř týmů. Do programu jsme zařadili různé seznamovací hry a icebreakery. 

V druhé části jsme šli s dětmi na vycházku do okolí, abychom si obhlédli prostředí. 

Během procházky jsme si s nimi zahráli hry environmentálního charakteru. Večer došlo 

na zahájení samotné etapové hry. Všichni jsme se sešli ve  společenské místnosti. 

Hlavní instruktorka představovala velitelku záchranného střediska Kozel a my 
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instruktoři zástupce velitelky. Velitelka vypravuje úvodní legendu, ve které se děti 

doslechnou, co se na naší planetě událo a jak budou moci pomoct. 

„Dovolte, abychom se vám představili. Jmenuji se Radka a jsem velitelkou 

tohoto záchranného střediska. Po mém boku stojí moji dva zástupci. Jejich jména zní 

Markéta a Tomáš. Srdečně vás tu všechny vítáme. Jak jistě víte, nacházíte se 

v záchranném středisku Kozel, nedaleko Vrchlabí. A proč jsme si vás sem pozvali? 

Důvod je prostý. Naše planeta je v ohrožení, stává se nebezpečnou a je na pokraji 

neobyvatelnosti. Když vyjdete do okolního světa, jen těžko byste našli nějakou zeleň 

nebo živou zdravou zvěř. Najdete pouze zem zahlcenou odpadem, černou zamořenou 

vodu, shnilé umírající rostliny a vzduch tak těžký, že se sotva nadechnete. Sama jsem 

byla svědkem tohoto zničení, které vzniklo vlivem nezodpovědného lidského chování. Je 

to sice nepochopitelné, ale zkázu jsme si způsobili my sami. Náš svět je tedy 

v dezolátním stavu a na jeho záchranu už sami nestačíme. Obracíme se proto na vás, na 

záchranné týmy. Jen vy nám můžete pomoci. Pokud se k nám přidáte, budeme se muset 

všichni připravit na velmi důležitý a nelehký úkol. Společnými silami se pokusíme naší 

planetu zachránit. Během následujících dní na vás bude čekat několik obtížných úkolů. 

Pokud budete úspěšní a podaří se vám je splnit, je tu veliká šance, že se náš život opět 

vrátí do starých kolejí. Vaše cesta bude znázorněna na dobře viditelném místě v této 

hlavní místnosti naší základny. Každý tým bude vlastnit model planety. Podle toho, jak 

si v záchraně povedete, budete získávat suroviny, rostliny, zvířata, které si na svou 

planetu připevníte nebo sami nakreslíte. Přejme si úspěch a nenechme se tímto 

nepříjemným skutkem zastrašit. Pomáhejme si navzájem. Jen tak budeme silní a 

katastrofě zabráníme. Od zítřka naše mise započne. Nyní se na akci musíme připravit.“ 

Na konci vyprávění dostanou družstva za úkol vymyslet si název svého 

záchranného týmu, který musel obsahovat slovo „super“, k tomu si vyrobit znak, který 

je bude charakterizovat a motto. Znak mohl mít i 3D podobu. Na výběr pro výrobu 

dostaly děti barevné papíry, krepový papír, čtvrtky, provázek, kelímky, lepidlo, izolepu, 

špejle a fixy. K tomu každý tým obdrží prostěradlo o rozměru 75x75 centimetrů, na 

kterém je znázorněna planeta (velký kruh). Družstvům byly též určeny barvy (modrá, 

zelená, červená, žlutá), dle kterých se rozeznávaly. Tyto barvy měly i jejich planety. 
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5.3.2  HLEDÁNÍ PRAMENE 

Druhý den byl naplánován celodenní výlet autobusem do Harrachovské sklárny 

a na Mumlavský vodopád. Dnešek jsme zaměřili především na získání země, vody a 

vzduchu. Při cestě autobusem jsme dětem oznámili, co bude jejich prvním úkolem. 

„Minulý týden jsme se vydali hledat nové zásoby vody pro naše rostliny a 

plodiny. Voda nám pomůže zavlažit doposud zachráněné rostliny a zasadit a vypěstovat 

nové. Vydali jsme se tedy do okolní pustiny. Hledali jsme téměř tři týdny, ale zcela 

bezúspěšně. Už jsme naše snažení chtěli vzdát, když jeden z nás uviděl v dáli pruh 

zeleně. Svitla v nás naděje, že přece jenom vodu najdeme. Vždyť kde je zeleň, musí být i 

voda. Pomalu jsme se blížili a pramen vody skutečně našli. Nyní nastal čas vymyslet, jak 

dostat vodu zpět na základnu. Využili jsme několik málo láhví, které jsme s sebou nesli, 

dále boty, klobouky. Téměř vše, v čem se dala voda udržet. Naším prvním úkolem tedy 

bude dojít k tomuto pramenu, který se nachází nedaleko našeho střediska a dovézt zpět 

dostatečné zásoby.“ 

Každému družstvu jsme dali jeden kelímek a jejich úkolem bylo dovézt zpět na 

penzion plný kelímek vody z Mumlavského vodopádu. Aby to děti neměly tak 

jednoduché, překryli jsme kelímky alobalem, do kterého jsme špejlí udělali dvě malé 

dírky, skrz které musely vodu načepovat.  

Na cestu jsme dětem ještě připravili hru, kterou jsme pojmenovali „Průzkum 

okolí“. Jednalo se o kvíz, který obsahoval 20 otázek. Otázky se týkaly navštívené 

sklárny, Mumlavského vodopádu a přírody. 

Veškeré pomůcky potřebné pro tuto etapu byly 4 kelímky, alobal, čtvrtky a psací 

potřeby. 

Družstvo s nejlépe zodpovězeným testem a největším množstvím přivezené 

vody vyhrálo. Za jednotlivá umístění získaly týmy určitý počet světadílů, jezer, řek a 

mraků, které si na večerním programu na své planety zakreslily. Systém hodnocení 

vypadal následovně:  

1. místo 5 světadílů 4 jezera 3 řeky 5 mraků 

2. místo 4 světadíly 4 jezera 3 řeky 4 mraky 

3. místo 4 světadíly 3 jezera 2 řeky 3 mraky 

4. místo 3 světadíly 3 jezera 2 řeky 2 mraky 

                   Tabulka č. 3: Hodnocení etapy „Hledání pramene“ 
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5.3.3  PO STOPÁCH ŽIVOTA 

Třetí den přišla na řadu etapa číslo dvě. Tato etapa byla zaměřena na poznání 

fauny a flóry a zařadili jsme ji na první část odpoledne. Opět jsme se s dětmi sešli 

v hlavní společenské místnosti a oznámili jim jejich úkol. 

„Již dlouho se nám nepodařilo spatřit živého tvora. Ani v těchto krajinách, ani 

nikde jinde. V dnešních ranních hodinách však zpozorovala naše noční hlídka stádo 

jelenů, které se prohnalo těsně kolem našeho střediska. Stádo se nejspíše hnalo někam 

za potravou a běželo směrem na západ. Je dost možné, že svět se kolem našeho zázemí 

opět začíná dávat do kupy. Nyní bude potřeba jít okolí prozkoumat a zjistit, zda se zvěř 

v naší blízkosti usídlila či nikoliv. Kdyby tomu tak bylo, byla by to pro nás úžasná 

zpráva. Byl by to důkaz, že planeta začíná být opět obyvatelná.“ 

Po té jsme zavedli děti do lesa, kde jsme jim vysvětlili, jaké úkoly na ně čekají. 

Etapa obsahovala dvě hry. První z nich byla činnost, kterou jsme nazvali „Tvorba 

znaku“. Každé družstvo dostalo za úkol vytvořit z přírodních materiálů svůj znak, který 

si vytvořilo první den večer. Důležité bylo dodržet i barvy, které ten první večer byly 

použity. Druhou část tvořila Kimova hra. Po vyznačené cestě zpět na základnu bylo na 

stromech rozvěšeno 14 obrázků s různými druhy zvířat a rostlin. Děti chodily po 

dvojicích v půlminutových intervalech. Dvojice byly složeny vždy ze stejného týmu. 

Jejich úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce obrázků. Když došly do střediska, dostaly 

papír a tužku a snažily se napsat, která zvířata a jaké rostliny během průzkumu objevily.  

V této etapě jsme poprosili pedagogy, aby se šli podívat do lesa na výtvory dětí a 

vyhodnotili je. Kimovu hru jsme poté vyhodnotili my instruktoři, a to během svačiny. 

Hodnotící systém vypadal podobně, jako v předcházející etapě.  

1. místo 

5 vodních 

živočichů 4 ptáci 

3 suchozemská 

zvířata 5 stromů 5 rostlin 

2. místo 

4 vodní 

živočichové 4 ptáci 

3 suchozemská 

zvířata 4 stromy 4 rostliny 

3. místo 

4 vodní 

živočichové 3 ptáci 

2 suchozemská 

zvířata 3 stromy 4 rostliny 

4. místo 

3 vodní 

živočichové 3 ptáci 

2 suchozemská 

zvířata 2 stromy 3 rostliny 

     Tabulka č. 4: Hodnocení etapy „Po stopách života“ 

Pomůcky pro tyto dvě hry byly krepový papír na označení cesty, obrázky zvířat 

a rostlin, připínáčky, papíry a psací potřeby. 
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Po svačině následovaly různé hry v místnosti a děti si opět nakreslily svou výhru 

na svou planetu. Večerní program vyplnila diskotéka, která se nesla v duchu oslavy 

opětovného nalezení života v přírodě. 

 

5.3.4  ZAHLCENI ODPADEM 

Třetí etapa byla naplánována na čtvrtý den odpoledne. Hra začala v lese na 

nízkých lanových překážkách a po svačině pokračovala na jednom z hřišť v areálu 

penzionu. Etapa byla zaměřena na třídění odpadu. 

Při odchodu do lesa bylo dětem řečeno: „Včerejší úspěch, čili objevení několika 

druhů zvířat a rostlin, které nám dokázaly možnost života venku, vedl k velké oslavě. 

Party to byla velkolepá, avšak nadělala nám pár problémů. Všichni jsme se sice krásně 

pobavili, ale zapomněli jsme po sobě uklidnit. Středisko se téměř utápí v odpadcích. 

Nezbývá nic jiného, než se vrhnout na úklid a vrátit naše obydlí do původního stavu, 

abychom mohli v naší záchraně pokračovat.“ 

Dětem jsme během dopoledne nalepili po celých planetách různé odpadky, které 

jsme vyrobili z barevných papírů. U vyprávění libreta jsme jim planety ukázali. V lese 

si prošly lanové překážky a na jedné z nich měly úkol související s etapou. S pomocí 

lakrosové pálky musel každý člen týmu sebrat ze země tenisový míček, aniž by 

z překážky spadl. Za každý úspěšně sebraný tenisový míček získalo družstvo jeden 

kontejner. Kontejnery představovaly papírové kapsy, které jsme složili během 

dopoledne. Každý tým mohl získat osm kontejnerů, tudíž bylo potřeba vyrobit 32 

papírových kapes. Po odpolední svačině jsme se přesunuli na hřiště. Po hřišti jsme 

rozházeli „odpadky“. Odpadky byly malé papírky, na kterých byly napsány různé druhy 

odpadu. Například sklenička, igelitová taška, ohryzek od jablka, rozbitá televize, skříň, 

noviny. Bylo připraveno 8 různých kontejnerů (papír, plast, sklo, bioodpad, nebezpečný 

odpad, skládka, objemný odpad, nápojové kartony), do kterých musely děti odpadky 

roztřídit. Aby to neměly tak obtížné, připravili jsme jim kartičky, na kterých viděly, co 

vše do jednotlivých kontejnerů patří. Každý kontejner obsahoval 8 odpadků. Jelikož 

byla čtyři družstva, bylo potřeba připravit všechny odpadky čtyřikrát. Děti pro papírky 

běhaly štafetově. Vybraly si jeden kontejner, který musely naplnit. Pokud měly hotovo, 

my jsme jim jej zkontrolovali a následovně mohly děti začít naplňovat další.   
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Za naplnění všech kontejnerů si mohly děti ze svých planet sundat veškeré 

odpadky. Hra byla vymyšlena tak, aby všechna družstva naplnila všechny kontejnery a 

mohla tak vyčistit své planety. 

Ve zbytku času odpoledního programu jsme si ještě s dětmi zahráli indiacu. 

Místo večeře na nás čekal táborák a opékání buřtů. 

Pro tuto etapu jsme použili materiál pro lanové překážky (lana, smyce, koberce, 

karabiny), lakrosové pálky, tenisový míček, barevné papíry, čtvrtky, psací potřeby, 

izolepu a nůžky.  

 

5.3.5  PLANETA V OHROŽENÍ  

Čtvrtá etapa následovala taktéž čtvrtý den. Jednalo se o noční hru. Na přání 

pedagogů i dětí byla zorganizovaná klasická stezka odvahy. Stezka vedla pouze v areálu 

penzionu a začala, jakmile se setmělo. Trvala přibližně jednu hodinu.  

 Libreto bylo dnes podáno jako divadelní scénka. My instruktoři jsme 

představovali mimozemšťany, kteří na planetě přistáli, snažili se jí zpustošit a zásoby 

čerstvé zeleně, kterou se nám podařilo vypěstovat, získat pro sebe. Byla to krátká 

scénka na pět minut. 

Hra vypadala tak, že děti chodily po dvojicích a měly za úkol najít tři stanoviště. 

Na startu dostaly kelímek a na stanovištích měly objevit semínko (malý kousek špejle), 

půdu (písek) a vodu (kotlík s vodou). Cílem bylo zasadit semínko. Do kelímku nasypaly 

trochu písku, do kterého zasadily semínko a zalily vodou. Chodily bez baterek, jelikož 

opodál našeho objektu svítily lampy, takže v areálu nebyla úplná tma. Stanoviště byla 

označena alobalem. Na dvou stanovištích jsme byli my instruktoři schovaní a děti se 

snažili trochu postrašit, což se nám opravdu vydařilo. S vypouštěním dětí na trasu nám 

pomohli pedagogové a hlavní instruktorka. 

Když dvojice úkol splnila, vrátila se zpět do postele. Vyhodnocení této etapy 

proběhlo až následující den v dopoledních hodinách. Spojili jsme ho se samotným 

závěrem celé etapové hry. 

Pro přípravu pomůcek bylo potřeba více času. Z krabic jsme si vyrobili 

kosmickou loď, kterou jsme polepili alobalem. Dále jsme využili špejle obalené 

alobalem, které představovaly tykadla, obličeje jsme si pomalovali zelenou barvou a 
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těla obalili zeleným krepovým papírem. Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, 

využili jsme také kotlík naplněný vodou, písek z dětského hřiště, kelímky a špejle. 

 

5.3.6  UKONČENÍ ETAPOVÉ HRY 

Poslední, čili pátý den, jsme měli málo času, proto už žádný program neprobíhal. 

Odjezd byl naplánovaný na 11:00. Když byli všichni sbalení a připravení, sešli jsme se 

opět ve společenské místnosti, etapovou hru ukončili a celkově ji s dětma zhodnotili.  

Na začátku měla opět slovo hlavní instruktorka, čili velitelka záchranného 

střediska: „Vítejte na naší poslední schůzi. Máme opravdu krásný slunečný den a je pro 

mne ctí, co vám právě mohu říci. Objevili jsme zdroj potřebné vody, šli jsme po stopách 

zvěře, vypěstovali nové rostliny a plodiny, odstranili jsme odpad a dokonce se i ubránili 

útoku mimozemské civilizace. Vše, o co jsme se snažili, se nám podařilo a naši planetu 

jsme zachránili. Cesta k úspěchu byla obtížná, potkala nás spousta překážek, ale 

společnými silami jsme vše zvládli. Naše planeta je opět obyvatelná a věřím, že to tak 

zůstane i po dlouhý následující čas. Jakožto zachránci můžete nyní získané zkušenosti a 

nově získané vědomosti předávat dál a pomoci vést svět k lepšímu. Tímto bychom vám 

všem chtěli velice poděkovat za vaši pomoc a ochotu. Jako malou pozornost od našeho 

střediska bychom vám rádi předali certifikát zachránce planety.“  

Následně jsme dětem předali diplomy (certifikáty) a poté proběhla ještě 

závěrečná reflexe. Pojali jsme ji jako skupinovou debatu, na které jsme dětem pokládali 

několik otázek a poté jsme jednotlivým záchranným týmům rozdali papíry a poprosili 

je, aby nám vytvořily dva sloupečky. Do jednoho zapsaly, co vše se jim na pobytu 

zalíbilo a z čeho byly nadšené, a do druhého přesný opak. Takže vše, z čeho byly 

zklamané. Na úplný závěr jsme jim poděkovali za celý týden a s úsměvem na tváři 

odjeli. 

 

5.4  MATERIÁL 

Díky firmě, která školu v přírodě zařizovala, jsme měli k dispozici velké 

množství materiálu. Práci nám určitě ulehčily předem připravené diplomy, které jsme 

dětem poslední den předali.  
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Mezi potřebný materiál, který jsme neustále používali, patřily především bílé a 

barevné papíry, čtvrtky, fixy, tužky, lepidla, izolepa, nůžky, prstové bravy, krepový 

papír, barvy na obličej, připínáčky, špejle, alobal, kelímky, prostěradla. Z těchto 

pomůcek si děti většinou tvořily planety. Na pohybové hry, hry v terénu a jiné aktivity 

jsme dále využili volejbalový míč, pěnový míč, tenisové míčky, lakrosové pálky, lana, 

smyce, koberce, indiacu, obrázky zvířat a rostlin, kotlík.  

Co se týče lékárničky, tu nám též poskytla firma a zahrnovala veškerý 

doporučený minimální obsah potřebný pro náš pobyt. 

 

5.5  PO HŘE 

Po ukončení jsem v následujících týdnech etapovou hru sepsala do metodického 

materiálu. Veškeré fotografie, které byly na pobytu pořízeny, jsme vložili na internetové 

stránky, kde si je mohli rodiče prohlédnout a stáhnout.  

 

5.6  ZHODNOCENÍ ZREALIZOVANÉ HRY 

V této kapitole bych ráda zhodnotila etapovou hru „Záchrana planety“. Nejprve 

bych ráda řekla, že děti byly při odjezdu velice nadšené a jejich hodnocení bylo také 

především kladné, což nás jako instruktory velice potěšilo. Program byl pro ně velmi 

atraktivní, pestrý a měly z něj radost. Nadšené nebyly jen děti, ale i pedagogové. 

Ovšem na druhou stranu se etapová hra neobešla bez problémů. První potíží bylo 

počasí, kvůli kterému jsme dvakrát museli změnit program. Jakožto zkušení tvůrci jsme 

měli připraveni náhradní program. Druhým a největším problémem, který vznikl, bylo, 

že samotné zaměření programu jsem se dozvěděla přibližně týden před odjezdem. 

V tomto termínu jsem také teprve zjistila, jakou věkovou kategorii budu mít na starost, 

počet dětí a místo konání. Na přípravu bylo tedy málo času a většina programu se 

vymýšlela a připravovala až na místě. Základním pravidlem při tvorbě by mělo být, že 

tým, který se etapové hry zúčastní, se nad budoucí hrou schází i několik měsíců 

dopředu. Hledají a promýšlí hry, které by bylo vhodné do etap zařadit, dolaďují detaily 

pro správnou atmosféru. Kromě toho také vyrábí nejrůznější pomůcky, které se použijí. 

I přes zmíněné problémy se hra vydařila. 
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6  DISKUSE 

Etapové hry bývají často strhující a zanechávají v účastnících nezapomenutelné 

zážitky a silné vzpomínky.  Patří především mezi hlavní program letních táborů. Je 

zřejmé, že názorů, jak uchopit pojem etapová hra, je celá řada a pojmenování je 

nejednotné. Mnoho autorů také chápe tyto pojmy jako synonyma. Na jednom se však 

autoři shodnou. Je to hra, která se skládá z určitých částí, etap, které sledují děj příběhu.  

Pokud chceme sestavit dobrou etapovou hru, víme, že nebude samoúčelná. I 

když je hra určena především k pobavení, má také svůj význam a své cíle. Pro splnění 

našich cílů využíváme vhodně zvolený námět, který dokáže děti silně motivovat. I zde 

se někteří autoři odlišují. Dle Pelánka (2008) by měla hra směřovat především 

k vyvolání zážitků. Pokud se nám to povede, napomáhá nám to tak v naplnění cílů. 

Naopak Foglar (1997) upřednostňuje spíše cíl hry před pobavením. Smyslu hry 

docílíme vhodnou motivací. Oba však mají způsob, se kterým cílů dosáhnou. 

Za největší přínos práce lze považovat shrnutí poznatků o stavbě etapových her. 

Na základě prostudovaných zdrojů byl vytvořen do ucelené formy návod pro všechny 

tvůrce etapových her. Velký důraz je kladen na správný postup přípravy. Návod 

poslouží hlavně začátečníkům. Ale i pro zkušeného instruktora je užitečné mít 

nejdůležitější informace přehledně poskládané na jednom místě. Lze zde najít postřehy, 

poučení i rozšíření znalostí, které mohou vést ke zlepšení instruktorské práce. 

V literatuře lze najít na danou problematiku vcelku dostatečné množství 

informací. V metodickém spisu Etapové hry od Juřena (1989) je částečně odkryta 

metodika tvoření etapových her, ovšem odpovídající své době. Stručně zde popisuje 

problematiku a uvádí několik zpracovaných etapových her. Hry jsou si však velmi 

podobné a založené na stejném principu. Kniha poslouží hlavně začínajícím 

instruktorům, kteří chtějí etapovou hru vést, aby pronikli do jejích tajů. Významné dílo, 

které se řešenou problematikou zabývá, je Receptář her od Jiřího Choura (2000). Tato 

kniha přibližuje metodiku přípravy etapových her široké instruktorské veřejnosti. Další 

z přínosných děl je Příručka instruktora zážitkových akcí Radka Pelánka (2008). Velká 

část knihy je věnována dramaturgii, která nám ukazuje, jak sestavit program, aby utvořil 

celek a stal se úspěšným. Foglová v knize Táborové etapové hry (2006) nabízí sice 

zpracované etapové hry, ale jejich přípravu shrnuje jen do pár strohých vět. Abychom 

sestavili úspěšnou hru, je velmi důležitá originalita instruktorů a jejich nasazení. 
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V druhé části práce jsem se zaměřila na návrh sestavení konkrétní etapové hry. 

Popsala jsem hru nesoucí název „Záchrana planety“, která byla úspěšně realizovaná 

v dubnu 2015.  

Etapová hra trvala pět dní a sehrály se v ní celkem čtyři etapy. V průběhu 

prvního večera byla etapová hra zahájena. Počínaje druhým dnem se každé odpoledne 

hrála jedna etapa. Poslední večer proběhla poslední etapa. Zbytek času pod naším 

vedením jsme vyplnili různými doplňkovými hrami, které jsme se snažili zaměřit na 

téma ekologie, což bylo hlavní téma celého pobytu, a jejich účelem byla především 

zábava a pobavení. Realizovaná hra, i na pár problémů, měla úspěch. Radost byla vidět 

nejen na straně dětí, spokojeni byli i pedagogové. Naše zádrhely, které vznikly 

především změnou počasí, jsme dokázali včas a vhodně vyřešit. Nedostatek času na 

přípravu se projevil například při tvorbě kostýmů, které jsme neměli připravené předem. 

Vyrobili jsme si je pouze na poslední etapu, při které jsme ztvárňovali mimozemšťany. 

Samotná tvorba i jednoduchého kostýmu a rekvizit zabrala hodně času. 
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7  ZÁVĚR  

Ve své práci orientované na strukturu etapových her, jsem se snažila nejprve 

teoreticky uchopit všechny proměnné, které při tvorbě hry hrají roli. Vymezila jsem 

pojem etapová hra, poukázala na její dělení, charakterizovala úkoly, které je potřeba 

splnit při sestavování programu, během samotného programu a po jeho ukončení, dále 

upozornila na časté chyby, které se mnohou při sestavovaní programu vyskytnout a 

uvedla příklady zdrojů, ve kterých mohou ostatní tvůrci najít inspiraci. Velká část se 

věnuje především organizační přípravě, protože bez kvalitní přípravy a znalostí 

etapovou hru naplánovat nelze. Pokud hovoříme o plánování, je to opravdu náročná a 

dlouhodobá práce, od mapování terénu, termínu, potřebné dokumentace a také výběrem 

instruktorů, kteří se pobytu aktivně zúčastní. 

Teoretické poznatky se staly podkladem pro druhou část práce, která je 

zaměřena na projekt etapové hry „Záchrana planety“, který jsem se svým týmem 

zrealizovala v dubnu 2015. V této části jsem představila pojetí etapové hry tak, jak ji 

vidím z mého pohledu já. Dotýká se zejména jeho charakteristiky, základních informací, 

cílů a materiálního zajištění. Nabízí nám komplexní rozpis daného programu. Nejen 

harmonogram jednotlivých dnů, ale také výčet daných činností a her. Ty byly voleny tak, 

aby odpovídaly vybranému tématu. 

Pobyt se nám i přes několik málo potíží s deštivým počasím a nedostatkem času 

na přípravu vydařil. Věřím, že děti na něj vzpomínají v dobrém a ještě nějakou dobu 

budou. Toto si dovoluji tvrdit z výsledků zpětné vazby, která proběhla poslední den. Pro 

děti byla připravena řízená diskuze a výpis činností, které se jim na pobytu líbily a 

naopak nelíbily. Připomínky jsem vzala v úvahu a budu na mě myslet při sestavování 

dalších etapových her. 

Touto prací jsem zároveň chtěla poukázat na práci instruktorů, která vyžaduje 

soustavnou, trpělivou a velmi náročnou práci. Úspěšný může být jen ten tvůrce, který 

má děti rád, dokáže s nimi vytvořit kladné vztahy a získat jejich důvěru.  

Tato práce může být jak předlohou, tak třeba i jen inspirací těm, kteří budou v 

budoucnu etapovou hru sestavovat. 

Závěrem bych jen ráda připomenula, že je třeba vážit si každého instruktora, pro 

kterého je práce s dětmi radostí a zábavou a který dokáže svůj volný čas věnovat 
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přípravě a vedení programu. Děti nás pak na oplátku nabíjejí energií a zatahují do svého 

světa plného fantazie, daleko od všedních starostí. 
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