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Ivo	JirásekPŘÍRODA

Příroda je slovo, které nás pravděpodobně nikterak nefascinuje. Je mu 
ve sdělovacích prostředcích věnována taková pozornost, že snad neu-
plyne jediný den, abychom neslyšeli něco o sporech ekonomů a ekolo-
gů. Rozumíme však tomuto klání (i slovu příroda) správně? Většinou 
máme pocit, že bychom pro přírodu něco měli dělat, a tak se více či 
méně úspěšně snažíme třídit odpad a házíme papíry do jiného kon-
tejneru než sklo či plasty. Přitom bylo už mnohokrát zdokumentová-
no, že ochrana přírody je de facto záchranou člověka. Člověk je ten 
nejvýše postavený, tudíž i nejvíce zranitelný tvor. Je jisté, že bakterie, 
jednoduché rostliny i živočichové by přežili všechna neštěstí, která 
člověk dokáže vymyslet a připravit. Pouze člověk, strůjce a vynález-
ce své potenciální záhuby, by svoji činnost přežít nemusel. Proto je 
ochrana přírody špatným pojmenováním – je to mnohdy idealistický 
zápas za zachování sebe sama.
Za přírodu považujeme to, co je za městem, ten soubor rostlin, zvířat, 
případně kamenů, tu krajinu, kam občas vyrazíme, abychom viděli 
zelenou barvu jinde než na stokoruně či jinak než trefně vyvedenou 
na obrazovce počítače. Pokud se chceme ve spleti názorů lépe orien-
tovat, začteme se do popisů, jak přírodu přibližují po zdárných výzku-
mech přírodovědci a nebo jak ji zcela odlišným způsobem prožívají 
básníci. A možná se nezajímáme ani o jeden z těchto přístupů, proto-
že se jedná o vyjadřování nejednoduché, příliš složité, vyumělkované. 
Kulturní a tudíž nikoliv přírodní.
Co nám však říká slovo samé? Co je to příroda? Čeština nás krásně 
upozorňuje, že je to vše to, co se při -rodí. Tedy vše to, co roste, co je 
přirozené. K přirozenosti (starořecké fysis) však patří vedle vzniku 
a růstu i úbytek a zánik, ale na to se dnes nechce moc myslet, pro-
tože stáří a smrt je opakem výkonu, který jediný se cení. Proto jsou 
staří a nemohoucí odstraňováni do nemocnic a ústavů, proto v naší 
zemi nemá více než polovina zemřelých žádný obřad (jak upozorňuje 
Jan Sokol). Soustředíme se pouze na sílu, mládí, krásu, výkon a za-
halujeme druhou stranu téže mince, totiž zánik jako důsledek vzniku, 
pomocí šminek a plastických operací. Kdo však vnímá přírodní dění 
v jeho bohatosti, nepotřebuje ani odsávat tuk ze stehen, ani si stříkat 
botulin do čela. Protože na vlastní oči vidí, že bujná zeleň a šťavna-
tá svěžest jara se zcela zřetelně a jistě proměňuje v podzimní hněď, 
v nasládlou vůni tlejících spadlých listů. Vše má svůj čas a po období 
růstu přichází sklizeň. Po tělesně vyspělém mládí přichází ke slovu 
moudrost stáří. Bláhový je ten, kdo nerespektuje tuto plnost života 
a chce utéct z koloběhu přírodního dění ve všech jeho podobách po-
mocí plastické chirurgie.

úv
od
ní
k

 foto © Michal Stránský .  
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Pro tuto chvíli se však spokojme s konstatováním, že výchova a pobyt 
v přírodě je víc než jenom zdrojem zážitkové pedagogiky (protože prá-
vě z hledání experimentálních forem pobytu v přírodě přes intenzivní 
rekreační režim tryská soudobá zážitková pedagogika). Či dokonce 
nejenom historickým zdrojem, ale také inspirací, směrem ukazujícím 
do budoucna, cestou kudy se vydat. Protože dnešnímu člověku chybí 
právě toto kdysi obyčejné a zcela samozřejmé pobývání v civilizací ne-
poničené krajině. Postrádáme je mnohem více než jakákoliv předchozí 
generace. Obyčejné doteky trávy, obyčejná vůně stromů, obyčejné po-
hledy na horizont, obyčejná zima sněhu, obyčejná vlhkost deště – to 
vše přináší naprosto neobyčejné prožitky, které nelze nahradit žád-
nou počítačovou hrou. Kéž následující příspěvky na všech stranách 
tohoto čísla pomohou motivovat k plnému prožívání oné obyčejné 
neobyčejnosti.

…

Vše přírodní i přirozené je zároveň v pohybu, proto není divu, že jako 
přirozené vnímáme i změny, které chystáme od příštího čísla. Nová 
koncepce by měla napomoci snadnější orientaci čtenářů v rubrikách, 
pevnější a srozumitelnější struktuře, měla by se stát nástrojem k pře-
měně Gymnasionu ve skutečný časopis, ani formou nepřipomínající 
spíše knihu či sborník. Už nechceme vytvářet nabubřelé bumbrlíčky, 
pro jejichž pročtení odběratelé nenaleznou dostatek času. Věříme, 
že stručnější texty napomohou většímu kontaktu autorů se čtenáři.
A poslední poznámku musím učinit jako osoba zodpovědná za tento 
projekt. Jistě jste zaregistrovali, že jsme si s tímto číslem dali řádně 
na čas. Zpoždění je však jenom částečně způsobeno touhou, abyste 
stihli pročíst všechny příspěvky mimořádně rozsáhlého čísla G7. Dal-
ším momentem je ukončení prací na knize Fenomén Foglar, která 
právě vychází jako první svazek nové Edice Gymnasion, přinášející 
texty z oblasti zážitkové pedagogiky, jež nelze jen tak lehce svázat 
do rubrik pravidelně vydávaného časopisu, tentokrát tedy o osob-
nosti spisovatele a vychovatele, jehož můžeme pokládat za zřetelný 
prototyp zážitkového pedagoga. Prahnete -li po bližších informacích, 
či se dokonce chcete na vlastní oči přesvědčit, jaké příspěvky publi-
kace na 480 stranách přináší, objednávat můžete za dotovanou cenu 
333 Kč na www.psl.cz/gymnasion/objednavka.aspx.
Rád bych věřil, že časová prodleva přispěla k určité formě vyhládnutí, 
a že se do nové porce četby zakousnete s chutí.

http://www.psl.cz/gymnasion/objednavka.aspx
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P(R)OŽITEK ZE SLOVA…
Tato rubrika che být prostředníkem mezi čtenářem a zajímavou osobností, 
jejíž způsob užívání českého jazyka je natolik zajímavý, radostný, podnětný 
a zamyšleníhodný, že se osobní úvaha může stát jak čtenářovým prožitkem, 
tak požitkem. Osobností, která je ochotná hledat paralely mezi svým způso-
bem prožívání a tematikou konkrétního čísla.

Píseň  
bratra slunce 
Napřed nezbytná omluva: neslouží mi asi příliš ke cti, že první Gym-
nasion v životě se mi dostal do rukou až letos v dubnu. Bylo to pod-
zimní číslo 2006 – o hrách – a poslal mi jej šéfredaktor Ivo Jirásek. 
Podle svého zvyku jsem časopis přečetl od začátku do konce a nesta-
čil jsem se divit. Zdálo se mi podivuhodné, že o něčem tak prostém, 
jako je hra, pouhé hraní, je možné napsat sto padesát stran s tolika 
latinsko -řeckými či anglickými odbornými výrazy. A na další tisíce tis-
kových či webových stran, přednášek, konferencí a seminářů odkázat 
čtenáře. Moje chlapecké karpatské hry mně náhle připadaly naivní, 
jakoby pocházely odněkud z miocénu, z dávných třetihor.
Měly mě čekat ale ještě horší věci! Pan šéfredaktor mi neposlal Gym-
nasion jen tak. Přál si, abych do osmého čísla, které má být věnová-
no přírodě, napsal článek, v němž bych se podělil se čtenáři o můj 
pohled na toto téma. Strašlivý požadavek. Jak snadné by proti tomu 
bylo psát třeba o hrách! Vždyť čím obecnější téma, tím těžší odpověď. 
Ptát se na „přírodu“ je stejně ošidné jako tázat se třeba na vztah k ži-
votu, lásce, kráse, vesmíru. Napsat dvě strany o drozdovi nebo žirafě 
je věc snadná, dvě strany o „přírodě“ je věc pro mne takřka nemožná. 
Přesto je nutno se o to pokusit. Můj pohled bude ale zcela subjektivní, 
jinak to ani není možné. Žádné anglosaské teoretizování. Nic nebudu 
zobecňovat a nikomu nebudu dávat rady, jak si má počínat ve vzta-
hu k přírodě. Má -li se snažit ji co nejvíc studovat a poznávat nebo 
stačí -li jí jen projevovat lásku, obdiv, úctu nebo – nejlépe – všechno 
dohromady.
To, že mám titul RNDr., tedy doktor přírodních věd, je, kupodivu, 
na mém vztahu ke stvořené přírodě asi to nejméně podstatné. Možná 
je to tak správné, ale třeba také ne. Za mnohem důležitější považuji 
to, že jsem v mládí, tedy asi od patnácti let, chytal a kroužkoval ptáky 
a také sbíral trávy. Po celém nádherném tehdejším Československu. To 
mně tehdy zcela postačovalo. Nevím, proč jsem si vybral právě ptáky 
a právě trávy, to je i pro mne tajemství. K obojímu byly nutné odborné 
vědomosti i láska (krásné spojení!), ale tehdy mě o tom nikdo nenutil 
přemýšlet, prostě to tak bylo. Z ptáků jsem měl nejraději dlouhokří-
dlé bahňáky (nelibozvučné jméno pro krásný řád Charadriiformes!), 
asi proto, že většina z nich, které jsem za jejich tisícikilometrových 
tahů Evropou vídal, se narodila v liduprázdných, severních a pro 
mne – za komunistických časů – zcela nedostupných skandinávských 
krajích. Vzrušovalo mne jejich volání nad jarními nebo podzimními 
vodami, miloval jsem jejich štíhlé postavy i to, že mohou letět tam, 
kam já nemohu. Vůně říčních nebo rybničních bahen byla pro mě 

Miloslav Nevrlý na Jizerce, 2003..   
 | foto © Karel Čtveráček.  
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…MILOSLAVA NEVRLÉHO
(Nad)pozemské	hry 
Miloslava	Nevrlého

Podzim se přihlásil o slovo – 
i on chce ukázat své umění 
v jemu vyhrazené čtvrtině 
roku. Znovu se předvádí 
barevným lupením, občas 
se skvícím pod kosými sluneč-
ními pohledy, občas stoupají-
cím k zamračeným výškám 
nebo se vrhajícím pod kola 
vozů s rozsvícenými mlhov-
kami. Nám pak nezbývá než 
žasnout: zase to samé, a zase 
tak jiné. Příroda, to je údiv, 
z něhož nelze vyjít.
A což teprve, když se s námi 
o své zážitky v přírodě a s pří-
rodou podělí Miloslav	Nevrlý, 
člověk obdařený neobyčejně 
půvabným způsobem ovládá-
ní slova. Obdiv, láska a úcta 
k přírodě a svobodné, plně 
prožívané toulky v ní jej spolu 
s vypravěčským darem přímo 
předurčily k popularizaci pří-
rodních, člověka obklopují-
cích a prostupujících témat.
Miloslav Nevrlý – doktor pří-
rodních věd, skaut, spisova-
tel, do roku 2000 vedoucí 
přírodovědeckého oddělení 
Severočeského muzea v Li-
berci – vystudoval reálné gym-
názium a poté systematickou 
zoologii na Karlově univerzitě. 
Od mládí podnikal výpravy 
do nejzapadlejších koutů naší 
vlasti, tehdy ještě netknutých 
lidskou činností a turistikou.

vůní svobody a dálek. Dnes se tomu usmívám, ale tehdy bych byl 
upsal duši ďáblu, abych jim mohl dát na nohu na jejich dalekou cestu 
alespoň svůj kroužek. Vzpomínám, jak jsem před víc než půlstoletím 
na mlžném břehu rybníka Šeberáku za Prahou (kde je dnes konec 
jeho opuštěnosti a liduprázdnosti!) chytal bahňáky s přítelem Pavlem. 
Po mnohahodinovém obíhání rybníka a opatrném „natlačování“ hejn-
ka jespáků křivozobých k vlastnoručně udělaným a usíťovaným sklop-
kám jsme jednoho ptáka chytili. Nebyli jsme schopni se dohodnout, 
čí kroužek vzácný jespák ponese do tundry vysoko až za polární kruh, 
a tak nakonec odletěl s dvěma kroužky. S mým na pravém běháku, 
s Pavlovým na levém. Byly to nádherné dny a už se nikdy nevrátí.
Trávy jsem miloval naopak pro jejich stálost, skromnost, suchou zdra-
vost. Rostly všude, byly jich stovky druhů a poddruhů a zdálo se mi, 
že jejich sběrem ubližuji přírodě jen malinko. Také je – podobně jako 
bahní ptáky – jen málokdo znal. Vracíval jsem se ze Slovenska a poz-
ději i z Rumunska s herbářem, který na konci vandrování vyplňoval 
skoro celý ruksak. Krásné hodiny nad učenými knihami při určování 
horských pěchav, teplomilných strdivek, stěží určitelných kostřav, de-
sítek dalších libozvučných rodů trav. Vystačil jsem si s ptáky a travami 
dlouhé roky. Bez teoretizování nad svým vztahem k přírodě.
Potud mládí. Střední věk vynechám, stáří se mi zdá pro posouzení 
toho, jak se během lidského života mění vnímání přírody, mnohem 
důležitější. V mládí jsem se třeba urputně učil znát rostliny až do sub-
specií, a proto mě trápilo, že botanici tak často mění jejich rodová 
i druhová jména nebo přesunují druhy do jiných rodů; z některých 
druhů dělají poddruhy, jiné poddruhy naopak zase mění na druhy, 
konce to nemělo. Dnes je mi to už celkem lhostejné, k úplnosti mi 
postačí, když vidím, jak před mým oknem tiše běží jarní čas: květní 
pupeny černého bezu jsou den ode dne mohutnější a pak se z nich 
vyřinou bílé a vonné laty. Dny plynou a z květů jsou náhle plody, které 
týden po týdnu tmavnou. V říjnu se naplní jejich čas. Tehdy je dych-
tivě polykají poslední černohlavé pěnice před svou dalekou africkou 
cestou. Za mým oknem tak hebce minulo krásné a smysluplné jaro 
i léto a po něm i bratr podzim.
Také jsem se kdysi učil znát nebeská souhvězdí. Do nich před tisíci-
letími východní hvězdáři uměle shromáždili hvězdy, které, navzdory 
společnému souhvězdí, od sebe prchají nepředstavitelnými rychlost-
mi. Letí však v tak vesmírných dálkách, že se pro lidské oko od su-
merských časů až po dnešní doby zdánlivě ani nepohnuly. V nočních 
hodinách jsem otáčel nad hlavou papírovou mapu nebeské klenby, 
v souhvězdí Kuřátek počítal hvězdy, čekal, až zpod rovníku vyplují 
před půlnocí jižní souhvězdí, a rukou si na obloze ukazoval dráhu 
neviditelné ekliptiky. Byly to krásné a osamělé hodiny, ale dnes vím, 
že nebylo nutné si pamatovat arabská, babylonská či řecká jména 
hvězd a souhvězdí. Že stačí jen pozorovat, jak za jasných letních nocí 
bez hlesu opisují tisíce hvězd – těch dalekých sluncí – ve vesmírném 
bezčasí své šalebné, pouze otáčením zeměkoule vzniklé kruhy kolem 
polární hvězdy. Při pohledu na hvězdné nebe cítím stejně hlubokou 
pokoru a úctu jako při pohledu na proměnu nepatrného bezového 
pupenu do mohutné bílé kytice a na přeměnu jejích bílých květů 
do černých plodů. Takové to tedy se mnou je, jenom nevím, jestli 
jsem vnímal mohutnost a jedinečnost přírody lépe a správněji kdysi 
v mládí, nebo teď ve stáří.
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Také si nejsem jist – a tím se vracím k titulku této rubriky – jestli tento 
můj „prožitek“ bude pro čtenáře Gymnasionu takovým „požitkem“, 
na který jsou zvyklí. Tím spíš, že bych je rád na konci tohoto „slova“ 
ještě vyzval, aby si přečetli báseň, kterou by měla začínat nebo končit 
každá kniha o přírodě. Třeba ji do tohoto čísla Gymnasionu, věnova-
ného právě přírodě, hodlá redakční kruh zařadit, možná ale také ne; 
pak si ji čtenáři musejí sehnat někde jinde. Napsal ji roku 1225 něko-
lik měsíců před svou smrtí chudý a nemocný italský mnich Giovanni	
Bernardone. Je známá pod různými jmény. Sluneční píseň či zpěv, 
Chvalozpěv stvoření nebo – nejčastěji – Píseň bratra slunce. Existují 
nejméně dva české překlady, oba krásné. Vozíval jsem kdysi ty verše 
v ruksaku na svých dávných cestách za ptáky i za rostlinami, nejsou 
tedy určeny jen pro lidi nad hrobem. Básník v nich oslovuje a povzná-
šejícím způsobem oslavuje všechny vesmírné i pozemské přírodní 
mohutnosti. Slunce, měsíc, hvězdy, vítr, vzduch, oblaka, počasí, vodu, 
oheň i zemi se všemi jejími tvory. A také – na konec – lásku a smrt.
Ten chudý italský mnich nebyl jen tak ledaskdo. Abych trochu roz-
jasnil – předchozími řádky možná trochu zachmuřené – tváře mla-
dých, moderních a asi i anglofilních čtenářů Gymnasionu, prozradím, 
že členové americké (!), resp. mezinárodní společnosti Planning en-
vironmental and ecological Institute for quality life vyzvali papeže, 
aby tohoto básníka vyhlásil světovým patronem ekologů. A Jan Pavel 
II. to „na věčnou paměť“ také 29. listopadu 1979 učinil. Dokument 
začíná slovy: Mezi svatými a osvícenými muži, kteří měli zvláštní 
vztah k přírodě, jež je jedinečným Božím darem lidstvu, je po právu 
uváděn svatý František z Assisi. Tento světec měl jedinečný smysl 
pro všechna díla Boha Stvořitele a téměř pod vlivem inspirace shůry 
sepsal svůj nádherný Chvalozpěv stvoření.

Z autorovy tvorby jmenujme 
alespoň takové knihy jako Nej-
krásnější sbírka, Chvály Zad-
ní země, Knihu o Jizerských 
horách, za niž v roce 1976 
obdržel výroční nakladatel-
skou cenu, či Větrné toulání – 
soubor textů, které vycházely 
v nejrůznějších časopisech 
pro mládež. (V tomto čísle na-
jdete i stručné recenze někte-
rých z nich, viz s. 128–130.)
Toulání však nezůstalo jen 
u koutů našich; především 
ty rumunské byly podně-
tem k napsání Karpatských 
her, legendární knihy, která 
se dočkala již sedmi vydání 
a otevřela nové obzory bez-
počtu přírodou oslovovaných 
čtenářů.
Zaposlouchejme se do eufonie 
kapek, tříštících se o okenní 
tabuli; ponořme se do měkké-
ho toku velmi vrlých slov.

Hana Bednářová

 Miloslav Nevrlý na vrcholu Blgarky v bulharském pohoří Stará planina, 1961. | foto © Jiří Geisler.  
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Začínají se chvály tvorů, které učinil blažený František 
ke chvále a cti Boží, když ležel nemocen u svatého Damiána.

Píseň bratra slunce

Nejvyšší, všemohoucí, dobrotivý Hospodine, 
Tobě náleží chvála, sláva, čest a všechno požehnání. 
Jedině Tobě, Nejvyšší, náleží, 
a nikdo není hoden jmenovati Tebe.

Buď chválen, Hospodine, vším tvorstvem svým, 
zejména panem bratrem sluncem, 
které nám ve dne rozsvěcuješ, 
a které jest krásné a zářící, 
Tvé vznešenosti nesouc podobu.

Buď chválen, Hospodine, hvězdami a sestrou lunou jasnou, 
kterým dal jsi na nebi záři vzácnou a krásnou.

Buď chválen, Hospodine, bratrem větrem, 
vzduchem, oblakem a každým počasím, 
jímž udržuješ život tvorům svým.

Buď chválen, Hospodine, sestrou vodou, 
která jest velice užitečná, pokorná a cudná.

Buď chválen, Hospodine, bratrem ohněm, kterým osvětluješ noc, 
a který jest krásný, radostný, jarý a silný.

Buď chválen, Hospodine, naší matkou zemí, 
která nás udržuje námi vládne 
a která rodí rozličné plody, trávy a květy ladné.

Buď chválen, Hospodine, těmi, kteří pro Tvou lásku 
mnoho ztratili, a zakusili protivenství strasti. 
Blaženi ti, kteří to snášejí v míru, 
neboť Tebou, Nejvyšší, budou korunováni.

Buď chválen, Hospodine, naší sestrou smrtí těla, 
které nikdo živoucí neunikne. 
Ó, běda těm, kteří umírají ve hříchu smrtelném, 
a blahoslaveni ti, kdož do vůle Tvé se odevzdali zcela, 
jim druhá smrt nic zlého neudělá.

Ó, děkujte a dobrořečte Hospodinu mému, 
a s velkou pokorou služte jemu.

To jsou chvály tvorů, které blažený František složil ke chvále  
a cti Boží, když ležel nemocen u svatého Damiána.
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Chvalozpěv stvoření

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, 
tobě buď chvála, sláva a čest a všechno dobrořečení. 
Patří tobě jedinému, Nejvyšší, 
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, 
zvláště pak bratr slunce, 
neboť on je den a dává nám světlo, 
je krásný a září velkým leskem, 
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, 
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr, 
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, 
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, 
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc 
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, 
která nás živí a slouží nám, 
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku 
a snášejí nemoci a soužení. 
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, 
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, 
žádný živý člověk jí nemůže uniknout. 
Běda těm, kdo zemrou v smrtelných hříších. 
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí, 
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu, 
a služte mu s velkou pokorou.

 foto © Pepa Středa 
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 foto © Pepa Středa 
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Do	této	rubriky	dále	přispěli:

TEORETNÍK
Příroda a teorie. Zelená bujnost a šeď rozumu. 
Většinou se přírodou zabývají vědy, které to mají 
už ve svém názvu, tedy vědy přírodní. Mají to tak 
říkajíc ve svém popisu práce. Na následujících 
stranách se však nedočteme nic o astronomii, 
biologii, zoologii. Nebudeme zkoumat kameny, 
rostliny, ani živočichy. Podíváme se však na pří-
rodu konkurenčním pohledem, totiž prizmatem 
oborů, které ještě první překlady Diltheyových 
prací označovaly za „vědy duchové“, tedy za pro-
dukt lidského ducha. Dnes bývají označovány 
spíše za obory humanitní a sociální, ale to nás 
trápit nemusí.
První příspěvek pojednává o prolnutí filosofie 
a ekologie a autora, který profiluje svébytný pří-
stup evoluční ontologie, jistě netřeba představo-
vat. Doplňující usnesení z valné hromady Obce 
spisovatelů v roce 2004 je přímým myšlenkovým 
souputníkem otištěných idejí. Druhý text pochází 
z oblasti jazykovědy a zabývá se českou a anglic-
kou terminologií v oblasti výchovy v přírodě, a to 
s využitím vědeckých metod poznání. Jestli nepo-
rozumíte všem cizím slovům (semi -strukturovaný 
rozhovor, reliabilita, validita), tak si z toho nic ne-
dělejte – věda už je taková, že potřebuje odborné 
termíny. Věřím však, že sdělení o porovnání čes-
kých a anglických slov je zajímavé i pro ne -vědce. 
A třetím příspěvkem vstupujeme do myšlenkové-
ho klání, jež se rozpoutalo v předchozích číslech 
a týkalo se označení oboru. Autor, s jehož textem 
jsme se již na našich stránkách setkali (G5, 21–
30) vnáší do konceptu zážitkové pedagogiky po-
hled artefiletiky a zajímavým způsobem rozšiřuje 
dosavadní postřehy týkající se klíčového pojmu.
Jsem si jist, že prezentované texty přinášejí množ-
ství ideových impulsů. Že stojí za hlubší promyš-
lení. Ba co dím – za dialog a diskusi. Napadne -li 
vás rozšiřující myšlenka, hodnotící reflexe, či od-
lišný úhel pohledu, podělte se o ně s našimi čte-
náři. Jistojistě tím naplníte hlavní poslání časo-
pisu Gymnasion, totiž být otevřenou platformou 
pro otevřenou výměnu názorů.

Ivo Jirásek

Ivo	Jirásek	– pro bližší představení viz stranu 2.

Vedoucí	rubriky:

prof.	PhDr.	Ing.	Josef	Šmajs,	CSc.	(1938) 
Působí na katedře filosofie FF MU a na ka-
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ENGLISH
Summary:	The text speaks about a new onto-
logical conception of nature and discusses the 
role of nature in human ontogenesis. It distin-
guishes two content layers in the concept of 
nature: nature itself – the cosmos and nature 
earthbound. It connects the uniqueness of 
Earth with the level reached by its arrangement 
created by evolution. According to the author, 
only the biosphere as a whole is the smallest 
system capable of a long -term development 
rising in time. All its subsystems, individuals, 
population, biocenosis and culture are tempo-
rary and dependent. However, the earthbound 
nature also has a highly informative value for 
culture. The content of our knowledge we 
do not create but learn, we “read” from the 
products of natural evolution. A huge amount 
of natural information is written straight by 
the genetic language in the living systems. 
Reading it could help us create long -term pos-
sible culture. But from the globalization of 
society comes a threat that humans have not 
faced before: deprivation from a lack of natural 
stimuli for normal personal development. Even 
though the free nature is changed and covered 
by culture, it works as a little investigated and 
also underrated factor of normal human per-
sonality formation. It is a serious reason for 
changing the educational system and school 
education, for developing the comprehensive 
shape perception of earthbound life, and for 
spreading outdoor life among children includ-
ing all activities of experiential education.

Keywords:  
NATURE,	CULTURE,	INFORMATION,	 
ARRANGEMENT,	ONTOGENESIS

Josef	ŠmajsZEMĚ	–	DOMOV	 
I FAKTOR	UTVÁŘENÍ	ČLOVĚKA

Souhrn:	Stať obhajuje nový evolučně ontologický 
koncept přírody a pojednává o roli přírody v lidské 
ontogenezi. V pojmu přírody rozlišuje dvě obsaho-
vé vrstvy: přírodu vůbec – kosmos, a přírodu po-
zemskou. Jedinečnost Země spojuje s dosaženou 
úrovní její evolučně vytvořené uspořádanosti. Pou-
ze biosféra jako celek je podle autora nejmenším 
systémem schopným dlouhodobého vzestupného 
vývoje v čase. Všechny její subsystémy, jedinci, po-
pulace, biocenózy i kultura jsou dočasné a nesamo-
statné. Pozemská příroda má však pro kulturu také 
vysokou hodnotu informační. Obsah našeho pozná-
ní totiž nevytváříme, ale rozpoznáváme, „čteme“ 
z produktů přirozené evoluce. V živých systémech 
je zpředmětněno a genetickým jazykem i přímo 
zapsáno obrovské množství přirozené informace. 
Její přečtení by nám mohlo pomoci vytvořit kul-
turu dlouhodobě možnou, biofilní. V globalizující 
se společnosti se však objevuje hrozba, před kterou 
lidstvo nestálo: deprivace z nedostatku přírodních 
podnětů pro normální osobnostní rozvoj člově-
ka. I když je volná příroda pozměněna a překryta 
kulturou, působí jako skrytý, málo prozkoumaný, 
a proto také nedoceněný faktor utváření normální 
lidské osobnosti. Je to vážný důvod pro přestavbu 
systému výchovy a školního vzdělání, pro rozvíjení 
komplexního tvarového vnímání pozemského živo-
ta a pro rozšiřování pobytu dětí v přírodě, včetně 
všech aktivit zážitkové pedagogiky.

Klíčová	slova:
PŘÍRODA, KULTURA, INFORMACE,  
USPOŘÁDANOST, ONTOGENEZE
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Problém přírody, v antickém i středověkém filo-
sofickém uvažování důležitý a často připomínaný, 
se v novověkém subjektově -objektovém myšlení 
z filosofických úvah vytrácí. Zdá se, že tento on-
tologicky neurčitý pojem, který již svým jménem 
odkazuje k rození a vznikání, ve filosofii dosloužil. 
Patrně v důsledku obratu filosofie k člověku vítězí 
přesvědčení, že příroda, k níž člověk nenáleží, je 
nižší sférou bytí, že je jen souhrnem věcí a organis-
mů – koneckonců pouhou rozprostraněností, před-
mětností, hmotností.1 Člověk, jak to např. ve své 
kritické ontologii vyjádřil Nicolai Hartmann, pak 
náleží k duševní a duchovní vrstvě bytí, je díky ro-
zumu veškeré ostatní skutečnosti nadřazen.2
Novověký důraz na nepochybné a jisté poznání, 
který při kritice metafyziky formuloval Immanuel 
Kant, paradoxně přináší nejen pokles autority me-
tafyziky, nýbrž i vzestup prestiže fyziky – nejrychleji 
se rozvíjející přírodní vědy novověku. Ale základní 
kategorie fyziky – hmota, energie, pohyb, prostor, 
čas a její zákonitosti srozumitelné a přijatelné i pro 
filosofii a běžné myšlení – nepozorovaně přesouvají 
jak teoretický, tak také hodnotový akcent. Všeobec-
ným přijetím principů newtonovské fyziky je téměř 
celá příroda redukována na tělesa rozmístěná v pro-
storu. Zdá se, že je pouze rozprostraněná, věčná 
a neproměnná, že je to velké fungující perpetuum 
mobile, které nemá žádnou subjektivitu a tvořivost. 
Poněkud obsažnější pojem přírody přežívá sice 
v některých filosofických směrech (zejména v tzv. 
filosofii života), ve vědách o přírodě živé, v krásné 
literatuře i v běžném uvažování, ale stále méně za-
jímá vědy zaměřené technicky a filosofii orientova-
nou antropologicky.
A tak až dnešní globální ekologická krize vyvolává 
potřebu vytvořit nový ontologický koncept příro‑
dy. Vzniká požadavek pochopit přírodu v souladu 
s vědeckým poznáním, tj. jako vesmírnou tvořivou 
aktivitu zahrnující Zemi včetně člověka. Vzniká 
potřeba uznat, že příroda je nezávislým, spontán-
ně se vyvíjejícím systémem, který má svou vlastní 
evoluční logiku, své vynalézavé protientropické 
směřování. Uzrává čas pochopit přírodu jako plně 
svébytnou, evolučně uspořádanou, a proto také 
tvarově bohatou, inspirativní a krásnou. Filosofie 
tak přijímá výzvu definovat přírodu jako nejvyspě-
lejší přirozený systém vůbec, jako nejvyšší hodnotu, 
jako jediný možný domov života, člověka a lidské 
kultury.

Příroda vesmírná  

a příroda pozemská

Pro přiměřené postižení přírody musíme v nyněj-
ším neurčitém pojmu přírody rozlišit dvě obsahové 
vrstvy. Na jedné straně přírodu vůbec – kosmos, 
a na druhé straně přírodu pozemskou. Takové 
rozlišení nás pak znovu opravňuje položit starou 
antickou a středověkou otázku: Jaké je postavení 
Země ve vesmíru? Odpověď, kterou tu můžeme 
naznačit jen schematicky, by měla obsahovat dvě 
zdánlivě protikladné formy řešení: tradiční řešení 
fyzikálně mechanické a současné řešení evolučně 
ontologické.
První, fyzikálně mechanické řešení otázky posta-
vení Země ve vesmíru je dnes všeobecně známé 
a relativně snadno pochopitelné. Obvykle je po-
važováno za vrcholný výkon vědeckého poznání, 
kterým se proslavila již klasická přírodověda překo-
návající antický a středověký geocentrismus. Jeho 
celkovou charakteristiku, zpřesněnou současnou 
kosmologií, lze shrnout asi takto: Země je planetou 
Slunce, tj. hvězdy II. generace; není nepohyblivým 
středem sluneční soustavy, středem galaxie ani kos-
mu; není vůbec žádným prostorově významným bo-
dem vesmíru (takový bod totiž vůbec neexistuje); 
i Slunce je jen nepatrnou a nevýznamnou součástí 
kosmu, který je jako celek, tj. ve velkém měřítku, 
homogenní a izotropní (ve všech směrech stejný); 
vesmír se skládá nejen z vodíku a hélia, ale i z ne-
patrného množství dalších prvků, jaké nacházíme 
na Zemi; okolní kosmos však není oživený, dosud 
poznaný vesmír je abiotický.
Druhé, evolučně ontologické řešení, které jakoby 
obnovuje starý geocentrismus a popírá již uvede-
nou fyzikálně mechanickou charakteristiku posta-
vení Země ve vesmíru, je důležité ekologicky i axi-
ologicky. Znovu totiž pozemské přírodě navrací to, 
co bylo samozřejmé pro mýtus, první náboženství 
i starověkou filosofii: řád, tvořivost, posvátnost. 
Takže, jakkoli Země není důvodem existence vesmí-
ru, ale ani cílem jeho divergentní (rozbíhavé) evolu-
ce, musíme uznat její jedinečnost. Jedinečnost da‑
nou nikoli její polohou v prostoru, místem, které 
ve vesmíru zaujímá, ale něčím, co filosofie i vědy 
přehlížely: dosaženou úrovní přirozeného, a dnes 
i kulturního vývoje.

1 I realisticky uvažující Hartmann, patrně pod tlakem 
německé spekulativní tradice, nakonec „rozpouští 
přírodu“ jen v prvních dvou (prostorových) vrstvách 
bytí: Prostorový vnější svět se rozpadá na dvě vrstvy – 
na věci a fyzické procesy na jedné straně a na vrstvu 
živého na straně druhé. (Hartmann, 1964, 37).

2 Také rychlý rozvoj techniky po průmyslové revoluci 
posiluje názor, že povahu přírodních dějů lépe než 
filosofie postihují dílčí přírodní vědy o neživém  
světě – fyzika.
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Kosmologie, termodynamika nelineárních systé-
mů, synergetika a další syntetické přírodní vědy 
ukazují, že dnešní vesmír je výsledkem střetu dvou 
protikladných procesů: na jedné straně je utvá-
řen gigantickým hérakleitovským tokem „hmoty“ 
po pomyslném termodynamickém spádu (směrem 
k maximální entropii a tepelné smrti), a na druhé 
straně je formován protisměrným procesem její 
spontánní samoorganizace. Počáteční podmínky 
a čas jsou tedy nejdůležitějšími faktory dnešní po-
doby vesmíru. Struktura dnešního vesmíru vznikala 
totiž postupně, jakousi zvláštní krystalizací aktivi‑
ty velkého třesku, horké, původně koncentrované 
a nerozdělené na látku a záření. Předpokládáme, 
že tato struktura vznikala v průběhu téměř patnácti 
miliard let, které nás dělí od singularity.
S vesmírným vývojem souvisí i vývoj Země a živé 
pozemské přírody – biosféry. Bezprostředně a ne-
rozlučitelně však vývoj planetárního života souvisí 
s existencí svého vysoce stabilního energetického 
zdroje, jímž je termojaderný reaktor – naše Slun‑
ce. Biosféra je přirozeným pokračováním abiotické-
ho vývoje Země a její bakteriální úroveň je přibližně 
tak stará jako skály. Její další vývoj, který nebyl 
nikdy přerušen, je nejtěsněji svázán se zvláštními 
podmínkami na Zemi a s časem, který byl nezbyt-
ný pro transformaci života od jeho prvních forem 
až po jeho současnou úroveň rozvoje.3
Biosféra naší planety je vlastně velkou disipativní 
strukturou (složitým otevřeným systémem) vyživo-
vanou sluneční energií. Entropizuje a vhodně do-
plňuje pozemské abiotické prostředí tak, že Země 
jako celek tvoří důmyslný, sebe sama regulující 
organismus, pro který se dnes postupně ujímá Lo‑
velockův termín Gaia.4
Pouze biosféra jako celek, pouze Gaia je patrně 
nejmenším relativně autonomním systémem 
schopným dlouhodobého vzestupného vývoje 
v čase. Všechny její subsystémy, jedinci, popu‑
lace, biocenózy i kultura jsou dočasné a nesamo‑
statné, závislé na prosperitě biotického celku.

Jedinečnost	planety	Země

Protože primárním energetickým zdrojem existen-
ce, reprodukce i rozvoje pozemských živých systé-
mů bylo od jisté doby sluneční záření, narůstala je-
jich organizační a funkční složitost postupně, díky 
dostatečně dlouhé expozici Země slunečnímu svitu. 
Narůstala tempem, které patrně nemohlo být vyšší, 
neboť na jedné straně souviselo s omezeným příko-
nem zářivé sluneční energie a vysokou spolehlivos-
tí přenosu genetické informace (víme, že evoluce, 
odhlédneme -li od problému symbiózy, využívá ne-
jen spontánní přestavby genomu, ale také mutací, 
nespolehlivosti informačního přenosu), a na druhé 
straně s dosaženou organizační strukturou živých 
systémů. Podobně jako v případě vývoje technic-
kého se také biotický vývojový proces urychluje 
až ve fázi dostatečné organizační složitosti (z toho-
to hlediska se prudký nárůst disparity a diverzity ži-
vota v kambrickém období jakoby podobá expanzi 
abiotické techniky po průmyslové revoluci).
Dnešní živé organismy jsou proto důležitým zápi-
sem, „protokolní knihou“ vývoje (Bergson) celé 
biosféry. Jako otevřené systémy s vnitřní informací 
jsou nepřímým i přímým záznamem spontánní kon-
stitutivní funkce evolučních podmínek a času. Čas 
a podmínky se totiž nejen zpředmětnily, ale také in-
formačně zapsaly v jejich specifických strukturách 
(také tkáňové buňky člověka obsahují část rozptý-
lené paměti biosféry). Evoluční hodnota živých 
organismů je proto přímo úměrná neopakovatel‑
nosti vývojových podmínek a délce proběhnuté‑
ho času. Tato nevyjádřitelná hodnota úzce souvisí 
s tím, že vznikly samovolně, v podmínkách, které 
již neexistují, a že je už nikdy, pokud je zničíme, ne-
vytvoříme znovu. S nadsázkou, z hlediska časového 
údaje poněkud nepřesně, ale zato výstižně vyjád-
řil podstatu problému C. F. Weizsäcker (1972, 99): 
Živé bytosti mohou vzniknout, jsou -li splněny ne-
zbytné podmínky – a tyto podmínky jsou povrch 
Země a dvě miliardy let.

3 Všichni dnes žijící tvorové měli stejně dlouhou evoluci. 
Všichni prošli přes tři miliardy let trvající evolucí z na-
šich společných bakteriálních předků. Nejsou žádné 
„vyšší“ bytosti, žádní „nižší“ živočichové, žádní andělé 
ani žádní bohové. (Margulisová, 2004, 11).

4 Teorie Gaia nutí k celoplanetárnímu pohledu. Jde 
o zdraví planety, ne jen o některé vybrané druhy orga-
nismů… Když jsem dal přednost planetě před lidstvem, 
uvědomil jsem si potřebu nové profese… jedním z cílů 
této knihy je definovat „geofyziologii“ jako jádro 
planetární medicíny. (Lovelock, 1994).
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Uvažme, zda i tento jediný argument není dost pád-
ným důvodem pro pokoru před spontánními evo‑
lučními procesy Země, pro obdiv k naší stále ještě 
obydlené planetě, jediné nositelce života a kultury 
v dosud poznaném vesmíru. Uvažme, zda to není 
výzva k lidské odpovědnosti za všechny dnes ohro-
žené druhy, za udržení podmínek přirozeného vze-
stupného vývoje pozemského biotického společen-
ství.5
Pozemský život, jak jsme uvedli, je jediným velkým 
organismem, jehož jsme evoluční součástí a jehož 
zdravotní stav je dnes z naší viny kritický. Zničením 
většiny původních ekosystémů jsme zahubili i mno-
ho jedinečných biologických druhů, které nesly část 
genetické informace dnešní biosféry. Tím jsme váž-
ně poškodili nejen živý organismus planetárních 
rozměrů, ale i jeho paměťovou strukturu, jedinou 
známou nositelku konstitutivní informace života. 
Poškodili jsme vzácnou přirozenou paměť přírody, 
která vznikla dávno před tím, než se nám podařilo 
vytvořit naše primitivní paměťové prostředky tech-
nické. A protože genetická informace tvoří jakoby 

„duchovní kulturu“ systému pozemského života, 
protože zajišťuje jeho dosaženou úroveň rozvoje, 
protože funguje jako jeho nenahraditelná protien-
tropická bariéra, nebezpečí, které nám tím hrozí, je 
v celé dosavadní lidské historii nejvážnější: bohužel 
si je nechceme přiznat.
Právě tak zatím ignorujeme fakt, že oslabená bio‑
sféra byla přinucena změnit strategii: nemůže ‑li 
se bránit silou, brání se slabostí. Aby zvýšila svou 
odolnost vůči destruktivnímu působení kultury, 
rychle přechází do nového rovnovážného stavu: zba-
vuje se svých nejsložitějších forem, které nejméně 
potřebuje a které jsou nejkřehčí. K těmto křehkým 
formám života patří bohužel i člověk, a na něm, jak 
víme, závisí kultura.

Informační	hodnota	přírody

Globální ekologická krize je tedy planetárním ex-
perimentálním důkazem, že kultura – v rozporu 
s tradiční představou – není strukturou evolučně 
vyšší a organizačně složitější než příroda. Naopak, 
jako umělá funkční struktura, která má zatím do-
statek energie, je méně organizovaná, a také proto 
vůči biosféře destruktivní. Kultura totiž nevzniká 
přirozeným pokračováním pozemské biotické evo-
luce, nepřirůstá na všech větvích evolučního stro-
mu života. Hypertroficky bují pouze z fylogenetické 
linie Homo sapiens.
Kultura proto stojí a padá s člověkem, ale nemohla 
vzniknout na bázi jeho genetické informace. V ge-
netické paměti živých systémů je obsažena infor-
mace pouze o uspořádanosti biotické, tj. přirozené, 
ekosystémové. K tomu, aby se mohly objevit a udr-
žet první jednoduché kultury, jejich prvky a subsys-
témy, bylo nezbytné vytvořit konstitutivní informaci 
jiného typu, bylo nutné vytvořit negenetickou in‑
formaci pojmovou. Ale kde se vzala negenetická 
pojmová informace? Jak a z čeho ji člověk vytvořil? 
Odpověď je samozřejmě komplikovaná, ale nám 
nyní postačí vědět, že také tato kulturní informace, 
tj. především různé formy obyčejného i teoretické-
ho poznání, koneckonců pochází z přírody.
Kulturní informace, která není v genomu člověka 
ani obsažena, ani do něho nemůže být ukládána, 
nevznikala v procesu fylogeneze (v biotické evoluci 
našeho druhu), ale vzniká až v procesu sociogeneze 
(v procesu kulturní evoluce). Tato pro přírodu ne-
známá konstitutivní informace postupně přirůstá 
v průběhu ontogeneze lidských jedinců v kultuře. 
Vzniká zvláštním čtením či překladem přirozené 
uspořádanosti lidskými smysly a rozumem. A pro-
tože náš poznávací aparát nevytvářela evoluce pro 
odhalování pravdy, ale pro přežití (L. Kováč), kultur-
ní informace vzniká čtením a dalším zpracováním, 
které je od počátku spojeno se zjednodušováním, 
deformací a hodnocením skutečnosti z pozice lid-
ské pragmatické prospěšnosti – z pozice našeho 
druhového sobectví.

5 Známý sociobiolog Edward Wilson klade v podobné 
souvislosti otázku, zda by dnešní vlády neměly být…
vázány ekologickou obdobou Hippokratovy přísahy 
neudělat vědomě nic, co by ohrozilo biodiverzitu. 
(Wilson, 1995, 352). 
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Z faktu, že naše vědomí kulturní informaci v pra-
vém slova smyslu neprodukuje, nýbrž spíše 
ze struktury okolní ekosystémové uspořádanosti 
odvozuje, vyplývá otázka, která organizační úro-
veň vysoce diferencovaného přírodního prostředí 
byla určující předlohou pro charakter kulturní in-
formace, a tím i pro způsob založení lidské kultury. 
Dnes již spolehlivě víme, že to nemohla být úroveň, 
na níž „konstruovala“ první živé systémy přirozená 
biotická evoluce – úroveň molekulární. Mohla to 
být pouze organizační úroveň očima dobře viditel-
ných makroskopických předmětů. A již někde zde, 
v redukci vysoce komplexních systémů neživé i živé 
přírody na pojmy reprezentující věci a jejich vztahy, 
na náš výrazově chudý jazyk pro střední měřítko, 
pro mezokosmos, musíme hledat příčiny dnešního 
nesouladu přírody a kultury.
A zde leží jádro problému. Udržení vysoké úrovně 
přirozené přírodní uspořádanosti, včetně rozma-
nitosti dnešních biologických druhů,6 nemá tedy 
význam pouze reprodukční: funkční z hlediska bio-
sféry a existenční z hlediska jejího prvku – člověka. 
Má neméně zásadní význam konstitutivně kultur‑
ní. Vždyť obsah našeho poznání, tj. umělou kulturní 
informaci, jak jsme naznačili, vlastně nevytváříme, 
neprodukujeme, ale „čteme, rozpoznáváme“. Kon-
rad Lorenz, jehož přírodovědecké zkušenosti mů-
žeme důvěřovat, v této souvislosti dokonce napsal 
(1992,228), že vědecká pravda je něčím, co lidský 
mozek nestvořil, nýbrž co urval mimosubjektivní 
skutečnosti, která ho obklopuje.

Kulturní informaci, vyjádříme -li to znovu jen zjed-
nodušeně, získáváme především studiem struktury 
přírody, poznáváním produktů přirozené evoluce. 
A již víme, že v živých systémech jako by zkrysta-
lizoval celý nevratný vývojový proces planety. Je 
v nich zpředmětněno a jazykem nukleových kyse‑
lin i přímo zapsáno fantastické množství přiroze‑
né informace. Tuto vzácnou přirozenou informaci, 
která ovšem nepatří nám, ale biosféře, jsme zatím 
správně nepřečetli a nepochopili. Pouze tušíme, 
že genetická informace živých systémů, která při-
růstala v průběhu jejich evoluce a která se ničením 
druhů a přirozených ekosystémů z naší viny nená-
vratně ztrácí, funguje jako nenahraditelná integra‑
tivní síla života, jako zvláštní „duchovní kultura 
biosféry“.
Přehlížíme -li zatím fakt, že bez zachování své při-
rozené rozmanitosti nemůže biosféra své dnešní 
nejvyspělejší formy života udržet, pak snad uznáme 
alespoň její fundamentální význam perspektivně 
kulturní: rozmanitost biosféry, tj. její rozptýlenou 
genetickou informaci, nesmíme ničit také proto, 
že pouze její přesnější pojmová interpretace může 
obohatit a zpřesnit naši neadekvátní kulturní infor-
maci.
Takže nikoli to, co jsme vytvořili a co zatím obdi-
vovaly generace našich předků (umělecké a teore-
tické výkony ducha, lidské dovednosti a artefakty, 
technické a stavební konstrukce atp.), ale to, co 
jsme nevytvořili, co ani vytvořit neumíme a čeho 
jsme se již téměř zřekli, to dnes odhalujeme jako 
nejvyšší hodnotu. Nejvyšší hodnotu životní i teo-
retickou, hodnotu absolutní. A v rozporu s tradicí 
zjišťujeme, že touto hodnotou nemůže být člověk 
ani kultura, ale Země, jedinečná pozemská příro‑
da, život, biosféra.

6 Odhaduje se, že kulturou způsobené vymírání  
biologických druhů je dnes již …několikasettisíckrát 
rychlejší, než tomu bylo před příchodem člověka. 
(Wilson, 1995, 357). 
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Osobnostně	konstitutivní	 

hodnota	přírody

Neživá i živá pozemská příroda má však, vedle 
mimořádné hodnoty informační, také nezastupi‑
telnou hodnotu bezprostředně antropologickou. 
Dnešní globální kultura není totiž ohrožována jen 
ze strany zhoršujících se podmínek obyvatelnosti 
Země. Neméně závažné je její ohrožení ze strany 
změněných podmínek formování normální osob‑
nostní struktury člověka. Zatímco prvnímu typu 
ohrožení – ekologické krizi – je již nejméně třicet 
let věnována značná teoretická pozornost, plíživé 
a méně viditelné ohrožení druhého typu na své 
pojmenování a pochopení teprve čeká.
Co mám na mysli? V globalizující se spotřební spo-
lečnosti, kde většina všech lidí bude žít ve městech, 
tj. bez možnosti přímého pracovního kontaktu 
s volnou přírodou, zatímco před padesáti lety lidé 
žili převážně na venkově a spolu s dětmi obdělávali 
půdu, se objevuje hrozba, před kterou zatím lid‑
stvo nestálo. Zjišťujeme totiž symptomy, částečně 
známé vývojovým psychologům, že již velmi malé 
děti mohou trpět strádáním, tj. deprivací z nedo-
statku podnětů pro normální osobnostní rozvoj. Ale 
protože poprvé nejde o nedostatek evolučně mla-
dých symbolických podnětů ze sféry kultury, které 
rozvíjejí především šedou kůru mozkovou (neocor-
tex), nýbrž jde o chudé podnětové pole prožitků 
a tělesných vlivů ze strany původní přírody, které 
rozvíjejí celou psychiku, ocitáme se v neznámé 
krizové situaci. Zdá se, že tyto kulturou nenahra-
ditelné prožitky a vlivy, očekávané konzervativním 
programem lidské ontogeneze, spolurozhodují 
o normální emocionální struktuře osobnosti, o je‑
jím standardním smyslovém vnímání, životní ori‑
entaci a hodnotách. Příroda totiž, na rozdíl od kul-
tury, nemá žádnou volnou informaci a na psychiku 
člověka i zvířat působí jen svými tvary, procesy 
a strukturami. Normální struktura lidské psychiky, 
která je rámcově geneticky předepsaná na úrovni 
specializovaných nervových buněk i tkáňové struk-
tury mozku, se ovšem do relativně konečné podo-
by – podobně jako například imunitní systém – do-
tváří až působením vnějších podnětů po narození. 
A protože evolučně mladé kulturní podněty symbo-
lického charakteru, které stimulují neocortex, star-
ší struktury mozku příliš neovlivňují, vzniká nová 
vážná dysfunkce: počátek životní dráhy jedince, 
který tradičně zakládal jeho zdravý osobnostní vý-
voj, se v technicky rozvinutých zemích zvolna pro-
měňuje v nebezpečné období nevratné celoživotní 
deformace lidskosti.

Odborná veřejnost i společenské vědy sice uznáva-
jí tzv. mimoproduktivní funkci volné krajiny, tj. její 
ozdravný účinek na člověka v rovině terapeutické, 
relaxační a rekreační, ale roli přírody tím podceňu-
jí. Nenahraditelnost přírody totiž nespočívá pouze 
v tom, že jako kosmický koráb nese pustým a chlad-
ným vesmírem Zemi i s lidskou kulturou. Nespočívá 
jen v tom, že zajišťuje naši biologickou integritu a fy-
zickou reprodukci. Příroda, aniž si to většina z nás 
uvědomuje, zajišťuje i naši integritu a reprodukci 
duchovní, psychickou. Stará se nejen o zdravé tělo, 
ale i o zdravou duši: spolu s přiměřeně rozsáhlou 
kulturou po tisíciletí samovolně rozvíjela to, co bylo 
potenciálně obsaženo v lidském genomu – rámcově 
biologicky předurčenou lidskost.
Hájíme proto názor, že ani člověka informační 
epochy neformuje pouze kultura, tj. rodina, škola 
a společnost. V důsledku konzervativní biologické 
přirozenosti našeho druhu, tj. informačně značně 
uzavřené genetické paměti, to musí být – zejména 
v senzitivním období lidské ontogeneze – okolní 
prostředí vůbec. A jakkoli je dnes volná příroda 
pozměněna, zatlačena a překryta kulturou, působí 
jako skrytý, málo prozkoumaný, a proto také pře-
kvapivý a nedoceněný faktor utváření normální 
lidské osobnosti.
Mezi lidmi však vládne samolibý předsudek, že dě-
jiny lidstva jsou vzdalováním člověka od přírody, 
že jsou jeho humanizací, jeho trvale rostoucí kul-
tivací. A protože dosavadní kultura, pomineme -li 
záměrně civilizační choroby, u člověka jako původ-
ně přírodní bytosti nejvýrazněji formovala obsah 
a strukturu jeho vědomí, má tento předsudek svůj 
částečný reálný základ. Avšak tím, že biologický 
předek člověka byl přírodě evolučně přizpůsoben 
celou strukturou své psychiky, tím, že kultura roz-
víjela jen „nadstavbové“ složky lidské osobnosti, 
např. aktivitu racionální, komunikativní, pracov-
ní atp., bylo obtížné rozpoznat, jakým způsobem 
se na normální lidské ontogenezi podílí příroda. Ani 
se znalostmi dnešní genetiky a dalších biologických 
disciplín neumíme snadno oddělit formativní vliv 
přírodních a kulturních faktorů v komplexním, ge-
neticky zakotveném procesu lidské ontogeneze.
Předpokládáme, že příroda proces formování lidské 
osobnosti ovlivňuje především tak, že lidský genom, 
tj. obsah naší druhové paměti, nezávisle na existen-
ci té které kultury a na místě konkrétní rodiny v ní, 
předjímá přiřazení každého nově narozeného člo-
věka k určitému typu přírodního prostředí, k jaké-
si „archetypální“ ekologické nice. Podaří -li se toto 
rámcové přiřazení k přírodě a krajině realizovat už 
v první senzitivní fázi lidské ontogeneze, s vysokou 
pravděpodobností pozitivně ovlivní celý další osob-
nostní vývoj člověka, umožní formování standardní 
emocionální, hodnotové a intelektuální struktury 
osobnosti.
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Způsob dotváření psychosomatické struktury člově-
ka jeho přírodním a kulturním prostředím musí být 
totiž podobný ontogenezi živočišné, tj. způsobu for-
mování mláďat některých jiných biologických druhů 
jejich přirozeným prostředím – péčí matky, doupě-
tem, ekosystémem, smečkou, stádem či tlupou – 
prostě přirozeným „domovem“ ve volné přírodě. 
Zkušenost s odchovem opuštěných mláďat volně ži-
jících zvířat ukazuje, že člověkem odchovaná zvířata 
(včetně zvířat v zoologických zahradách, cirkusech 
a částečně i zvířat domestikovaných) se obvykle 
od svých vrstevníků, kteří žijí v přirozených pod-
mínkách, neodlišují ani tak somaticky a fyziologicky, 
nýbrž „psychicky“, tj. naučeným chováním, instink-
tivní výbavou modifikovanou umělým prostředím. 
Zdá se, že umělé kulturní prostředí působí na jejich 
ontogenezi jednak jako síto, které nepropustí někte-
ré přirozené vlivy, a jednak jako „špatný tlumočník“, 
který dezinterpretuje část životně důležitých zpráv 
z fragmentů přirozeného prostředí. Obvykle dochází 
k nevratné deformaci chování, některé jeho genetic-
ky naprogramované způsoby se vůbec nerozvinou, 
část přirozené instinktivní výbavy se „ztratí“ nebo 
postupně vyhasne.
Lidská ontogeneze je ovšem specifická tím, že trvá 
mnohem déle, že je otevřená pro vnější podněty 
a že její genetický program očekává také vhod-
nou strukturu kulturních vlivů, a to i specifických 
podnětů verbálních, digitálních. Nemá -li však dojít 
k poruchám v rozvoji osobnosti, tento proces se ne-
obejde ani bez všeobecně uznávané citové vazby 
dítěte alespoň k jedné dospělé osobě, zpravidla 
k matce, ale ani bez přehlíženého formativního vli-
vu přirozeného přírodního prostředí, tj. bez druhé 
matky, „přírody“. Nikdo menší než K. Lorenz, lékař 
a etolog, se nepokusil celoživotní nezbytnost citové 
vazby dítěte na matku přiblížit širší veřejnosti: Dítě 
začíná vázat své city na určitou osobu. Všechny 
ostatní lidi odmítá. Když nyní k této kritické perio-
dě dojde v dětském domově a dítě se začne upínat 
jako ke své matce k určité sestře, rutinní střídání 
osob tento klíčící vztah narušuje. Nešťastné dítě 
se teď pokouší přimknout podstatně již nesmělejší 
reakcí k další náhradní matce; když pak je připra-
veno i o tuto, obrací se s ještě slabší reakcí k další 
osobě; nakonec se však pokusů o vytvoření mateř-
ské vazby vzdává. Od nynějška odmítá všechny 
podněty vycházející od jiných lidí, otáčí se tváří 
ke zdi. (Lorenz, 1997, 145) Neodvažujeme se sice 
přímé analogie s metaforou „matky přírody“, ale 
obrat ke zdi, dnes především k obrazovce počítače 
u části dnešní dospívající generace, je neméně ne-
bezpečný, a neměl by být proto ignorován.

S přihlédnutím k prokázané konzervativní přiroze-
nosti člověka tedy znovu připomínáme, že natura-
lizace vždy předcházela socializaci a provázela ji. 
Příroda byla tím, co po tisíce generací v dosavadní 
kultuře nejvýrazněji utvářelo psychosomatickou 
strukturu normální lidské osobnosti. Dlouhý pobyt 
ve volné přírodě učil člověka rozvíjet nejen kom-
plexní pohybové dovednosti a jemnou motoriku 
jeho rukou, ale také jeho odvahu a cit pro krásu 
a spravedlnost, učil ho správně vnímat, cítit, re-
spektovat, poznávat, hodnotit, spolupracovat i bo-
jovat. Fyzický hmatový kontakt s živými i neživými 
přírodními silami a systémy, zážitkový vztah k pří‑
rodě i k vlastní matce, který je založen na analogo-
vém způsobu komunikace, nemůže totiž nahradit 
osvojení verbální, digitální, tj. mluvené slovo, četba 
či obrazový záznam, které jsou ve výchově dětí roz-
šířeny dnes.
Přímá osobnostně konstitutivní vazba na přírodu 
a původní animální societu, dnes u dětí částečně 
nahrazená hrou s kamarády v umělém prostředí, 
byla pravděpodobně právě tak silná jako vazba 
na matku a širší rodinu. Se záměrnou nadsázkou 
tedy tvrdíme, že druhou matkou vedle první matky 
biologické je u většiny savců včetně člověka „mat‑
ka příroda“. Ale u sociálně žijících druhů, k nimž 
patří zejména člověk, hraje svou nezastupitelnou 
roli i „třetí matka“, nepříliš početná, strukturovaná 
a funkčně spolupracující animální societa. A nemu-
síme snad ani dodávat, že druhou i třetí matku již 
městské dítě dnešní informační společnosti ztratilo.
Pomineme -li problém úbytku přehledného sociální-
ho prostředí, lze říci, že vedle funkční rodiny tvoří 
i „funkční“ příroda, krajina a fyzické prostředí vů-
bec dodnes to, co dítěti nelze poskytnout ani ně-
jakým náhradním způsobem, ale ani později, např. 
až ve škole, či dokonce až v dospělosti. Podobně 
jako rodinu, do níž se narodili, také krajinu, která 
byla v dětství jejich širším domovem, si patrně už 
naši dávní předkové osvojovali analogově, kom-
plexním tvarovým vnímáním. Řečeno výstižným 
etologickým termínem, krajinu i rodinu si my lidé 
dodnes osvojujeme nejtrvalejší formou neuronální 
paměti vůbec – vtištěním, imprintingem.
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Již jsme naznačili, že nejhlubší archetypální potřeba 
života v lesostepní krajině byla nám lidem z velké 
části dána už v našem nevědomí, že jsme ji převza-
li z evolučního dědictví svých afrických prapředků. 
Také lidstvo je totiž teritoriálním druhem. Tuto dru-
hově fixovanou vazbu na krajinu a přehledné lidské 
společenství umocňujeme nebo naopak deformuje-
me svými skutečnými prožitky v dětství a dospívání. 
Proto také prvotní vtištění krajiny, vesnice či měst-
ské čtvrti neseme po celý život jako skryté tajemství 
vlastní osobnosti, jako jedinečné prizma prožívání, 
poznávání a hodnocení světa kolem nás. Normální 
a zdravý lidský jedinec proto někam přináleží i svou 

„dětskou“ ekologickou nikou, sám pociťuje, že od-
někud je, že z nějaké země a krajiny pochází. Vždyť 
také jako domov v širším smyslu lidé pociťují ta 
místa, kde vznikal jejich prvotní citový vztah k vněj-
šímu fyzickému světu, důvěrné neverbální poznání 
okolního živého a neživého prostředí, vědomí osob-
ní odlišnosti, vlastní identity, pocit jistoty a bezpe-
čí. A teprve prostřednictvím domova v tomto širším 
smyslu, tj. jedinečného a zvláštního, může kulturní 
člověk rozumět obecnému a globálnímu – a snad 
i sám sobě.

V silně přeměněné přírodě, např. v krajině země-
dělské velkovýroby, nebo ve velkém městě s pře-
vahou tradiční architektury, betonu, asfaltových 
komunikací a parkovišť člověk sice žít může, ale 
už jako dítě nemůže v takovém prostředí žít dobře 
a šťastně. Takové prostředí – podobně jako náhrad-
ní výchova dětí v dětském domově či odchov volně 
žijících zvířat v zajetí – filtruje a špatně překládá 
očekávané vnější vlivy, ochuzuje člověka o vnímání 
krásy, o vznešené city a instinkty, deformuje jeho 
geneticky programovanou lidskost.
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Fenomén neverbálního vtištění důvěrně poznaného 
okolí v útlém věku, protože je předepsán geneticky, 
se tedy prosadí v jakémkoli prostředí – přírodně 
kulturním i rodinném. Návyk na špatnou krajinu či 
nevhodně strukturované fyzické prostředí lidských 
sídel, podobně jako návyk na nevhodná pravidla 
chování v dysfunkční rodině či ve špatné škole, 
jakkoli může být v rozporu se záměrným výchov-
ným působením rodiny i školy, je nakonec stejným 
návykem či železnou košilí jako každý jiný návyk. 
Protože vzniká ve vysoce senzitivní fázi lidské onto-
geneze, protože působí na evolučně starší struktury 
lidské CNS, může být jednou z příčin některých civi-
lizačních problémů: rostoucího výskytu neuróz, ne-
příjemného pocitu úzkosti, vyčerpanosti, odcizení, 
nudy a ztracenosti mladých lidí ve velkých městech; 
může být pozadím vysoké zločinnosti, častého 
agresivního chování i závislosti mládeže na partě, 
lécích, drogách, alkoholu, hernách apod. K. Lorenz 
k tomu napsal (1997, 109): Je známo, že existu-
je vzájemná závislost mezi duševními nemocemi, 
narkomanií, zločiny a hromaděním lidí ve velkých 
městech. Je to paradoxní, ale záblesk naděje spo-
čívá ve skutečnosti, že lidé ještě nejsou geneticky 
dost odlidštění, aby se do takové uniformující su-
perorganizace začlenili.
Obnova niterného citového vztahu dospělých lidí 
k přírodě a krajině, bez něhož patrně nynější eko-
logickou krizi nepřekonáme, ovšem nepředpokládá 
jen uznání významu naturalizace, tj. potřeby vtiště-
ní přírody a krajiny našim dětem. Předpokládá také 
odvahu zahájit proces praktické biofilní rekonstruk-
ce lidských sídel, pokus začít s přestavbou výchovy 
a školního vzdělání, odvahu posilovat mimoškolní 
propřírodní aktivity dětí včetně aktivit zážitkové 
pedagogiky. Zahrnuje to i promyšlené terapeutické 
úsilí pokoušet se odčinit, vymazat či zvrátit trauma-
tizující duševní zážitky vzniklé v dysfunkčním pro-
středí na počátku či v průběhu lidské ontogeneze. 
To vše se pochopitelně neobejde bez politické vůle, 
podpory veřejnosti, a tedy i přiměřeného vzdělává-
ní a biologické kultivace celé dnešní populace.
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Nájemní smlouva se Zemí Josef	Šmajs

Preambule: Na životem kypící Zemi se lidé objevili 
na konci třetihor. Živé přírodě, jíž byli evolučně 
přizpůsobeni, filosoficky rozumět nemohli. Lidská 
psychika, která řídila proces dobývání přírody, 
byla nastavena na lhostejnost k širším souvis-
lostem a k vzdálenější perspektivě. Dnes jsme již 
Zemi dobyli a obsadili, tkáň jejího života narušili 
obdělávanou půdou, sevřeli dálnicemi a městy, 
zatlačili stavbami, betonem a asfaltem. Navzdory 
tomu bude však o naší druhové existenci rozho-
dovat příroda. Abychom předčasně nevyhynuli, 
potřebujeme expanzi kultury zastavit, uzavřít 
nájemní smlouvu se Zemí.

•	 Země je v naší galaxii, v Mléčné dráze, patrně 
jedinou živou planetou. Tato planeta, která je 
přirozeným domovem všech svých vzájemně 
závislých živých bytostí, nemůže patřit žádné 
z nich: žádné populaci, ani biologickému druhu. 
Nemůže patřit ani člověku jako druhu, který vy-
tváří kulturu. Jsme dočasnými nájemníky Země.

•	 Život je velkým experimentem kosmické evoluce 
na naší planetě. V živých systémech je obsaženo, 
a jazykem nukleových kyselin i přímo zapsáno, 
fantastické množství přirozené informace. Kul-
turou způsobené vymírání biologických druhů je 
proto nejen zbytečnou ztrátou biologickou, ale 
také nenahraditelnou ztrátou informační.

•	 Kultura je planetárním výtvorem člověka jako 
druhu. Přirozená evoluce jejím prostřednictvím 
jako by testuje nejen adekvátnost lidského díla 
hostitelskému prostředí Země, nýbrž i zdařilost 
své biologické konstrukce člověka. Testuje lid-
skou přirozenost: odvážnou lidskou kreativitu 
i lidskou pokoru před staršími, rozsáhlejšími 
a mocnějšími tvořivými silami vesmíru.

•	 Konflikt kultury s přírodou, který vyvolává 
úbytek přirozeného prostředí Země, nemůže 
zničit přírodu, nýbrž kulturu. Máme -li tuto 
existenční krizi přežít, musíme přírodě vědomě 
ustoupit, protipřírodní duchovní i materiální 
kulturu musíme naturalizovat. Předpokládá to 
změnu struktury, rozsahu a strategie kulturního 
systému, nikoli změnu člověka jako organismu.

•	 Globalizovaná kultura znehodnocuje i tradiční 
strukturu a obsah školního vzdělání. Škola nám 
i dnes předává mnoho užitečných poznatků, 
ale v senzitivní fázi lidské ontogeneze, v níž 
se poznání relativně snadno spojuje s hodnota-
mi, nerozvíjí k přírodě uctivé myšlení. Ze školy 
nevíme, co je příroda a přirozená evoluce, ne-
víme, že člověk po svém vzniku rovněž zažehl 
evoluci – jemu samému potenciálně nebezpeč-
nou protipřírodní evoluci kulturní.

•	 Technický pokrok , který byl dlouho synony-
mem lidského vzestupu, se stává jeho hrozbou. 
Znehodnocuje i sebezáchovnou roli tradiční 
lidské pokory. Nelze již spoléhat na vrozenou 
pokoru nepatrného člověka před mohutnými si-
lami přírody, nýbrž pouze na pokoru filosoficky 
zdůvodněnou, plynoucí z rozpoznání destruktiv-
ních účinků naší hrubé civilizační síly na jemné 
předivo pozemského života.

•	 Člověk je poprvé odpovědný za svou druho‑
vou existenci. Pochopení a přijetí této odpověd-
nosti však závisí na opuštění úzkých morálních, 
fyzikálních a technických hledisek, vyžaduje 
biologický a medicínský přístup, předpokládá 
evolučně ontologický pohled na svět. Patrně jen 
ten může nezasvěcené veřejnosti ukázat, že lid-
ská druhová existence stojí a padá s rozsahem, 
integritou a evolučně dosaženou vyspělostí 
biosféry. V rozvrácené biosféře nebude ani člo-
věk přírodou chráněným druhem.

Stále větší část našich těžkostí vzniká z toho, 
že jednotlivci i instituce jednají a rozhodují pod-
le zastaralého obrazu světa, v rozporu s prin-
cipy oboustranně výhodné nájemní smlouvy 
se svým přirozeným domovem. Proto se obracíme 
nejen na intelektuální veřejnost, ale i na politiky 
a všechny odpovědné občany: myslete a jednejte 
v souladu se zásadami dlouhodobě možné spo-
lupráce se Zemí. Neponechá -li kultura přirozené 
evoluci záměrně jistou část planety, lidé nebudou 
moci využít rámcově biologicky stanovený čas 
své druhové existence.

Pozn.: Text byl přijat jako bod usnesení na valné 
hromadě Obce spisovatelů v prosinci 2004, byl 
opakovaně publikován a probíhají k němu různé 
diskuse, např. ve Filosofickém časopise.
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Ivana	Turčová„TERMINOLOGICKÁ	 
DŽUNGLE“ –  
česká a anglická terminologie	oblasti  
výchovy	a aktivit v přírodě

ENGLISH
Summary:	 Today Czech outdoor experts 
face many terminological problems, which are 
caused mainly by English terms entering into 
the Czech language. This paper presents a se-
mantic analysis of current British and Czech 
outdoor terminology following semi-struc-
tured interviews with 14 British and 13 Czech 
outdoor experts. This qualitative study fo-
cused on how these terms are understood and 
what they mean in practice. The analysis of 
expert opinions, a Delphi group, is a research 
technique aimed at providing a summary of 
the anonymous group responses (Linstone & 
Turoff, 1975). Qualitative analysis of the in-
terviews was done with the help of QSR N6 
software.
The findings of this comparison of Czech and 
British outdoor terms indicated differences in 
understanding and definitions, even though 
concepts are similar in individual countries. 
These differences highlight regional differenc-
es in practice, as well as different theoretical 
focus. As the outdoor field develops there is a 
need for more understanding of the cultural, 
historical, and geographical differences be-
tween concepts and terminology used in both 
English and non-English speaking countries, 
for example, the specific indigenous nature of 
the Czech turistika activities.

Keywords:  
OUTDOOR	EDUCATION,	EXPERIENTIAL	
EDUCATION,	ADVENTURE	EDUCATION,	
TURISTIKA,	OUTDOOR	ACTIVITIES

Souhrn:	Čeští experti v oblasti výchovy a aktivit 
v přírodě dnes čelí mnoha terminologickým pro-
blémům spojeným především se vstupováním an-
glických termínů do českého jazyka. Tento článek 
prezentuje analýzu současné britské a české termi-
nologie na základě semi-strukturovaných rozhovorů 
se 14 britskými a 13 českými experty z oboru. Tato 
kvalitativní studie vysvětluje, jak jsou pojmy chá-
pány, a co znamenají v praxi. Analýza expertních 
názorů skupiny Delphi je výzkumnou technikou 
zaměřenou na poskytnutí anonymních výpovědí 
skupiny expertů (Linstone & Turoff, 1975). Kvali-
tativní analýza rozhovorů byla provedena pomocí 
počítačového softwaru QSR N6.
Výsledky analýzy českých a britských výrazů na-
značily rozdíly v porozumění termínům a definicím 
i přesto, že koncepce jsou v jednotlivých zemích po-
dobné. Tyto rozdíly jsou odrazem regionálních roz-
dílů v praxi, ale i odlišného teoretického zaměření. 
S rozvojem oblasti aktivit v přírodě je nutné chápat 
kulturní, historické a geografické rozdíly mezi kon-
cepcemi a terminologií používanou jak v anglicky 
tak neanglicky mluvících zemích, např. je třeba za-
chovat specifika původních rysů české turistiky.

Klíčová	slova:
VÝCHOVA	V	PŘÍRODĚ,	VÝCHOVA	PROŽITKEM,	
ZÁŽITKOVÁ	PEDAGOGIKA,	DOBRODRUŽNÁ	 
VÝCHOVA,	TURISTIKA,	AKTIVITY	V	PŘÍRODĚ
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„Terminologická	džungle“

Světový vývoj pedagogiky jako vědy a výzkumu, za-
bývající se edukací v nejrůznějších sférách života 
společnosti, dospěl ke značně velkému rozsahu té-
mat a problémů a stále nové a nové problémy a té-
mata do okruhu pedagogiky vstupují. Jako příklad 
můžeme uvést „edukaci a svět práce“ (v zahraničí 
označováno jako corporate education, on-the-job-
training, in-company education), nebo problemati-
ku celoživotního vzdělávání (lifelong learning) (Prů-
cha, 1997). Mezi tyto moderní směry spadá i vý-
chova a vzdělávání v prostředí jiném, než je školní 
třída, a to převážně v prostředí přírodním (v ang-
losaských zemích označováno např. jako outdoor 
education). Tato oblast je ne zcela přesně zmiňová-
na i v českých pedagogických slovnících (Mareš & 
Gavora, 1999; Průcha, Walterová & Mareš, 2003).
Sporty a aktivity v přírodě mají v České republice 
dlouhou tradici. Historie aktivit v přírodě byla také 
ovlivňována zvenku díky své geografické poloze 
v centru Evropy. Oblast výchovy a aktivit v přírodě 
a s ní související směry a koncepce je charakterizo-
vána celou řadou nových termínů, primárně anglic-
kých. Čeští experti dnes čelí mnoha terminologic-
kým problémům, které jsou způsobeny především 
vstupováním mnoha anglických pojmů do českého 
jazyka. Předchozí studie Neumana (1994, 1999, 
2001) a Turčové (2001) diskutují problém „termi-
nologické džungle“, která je charakterizována vel-
kým množstvím prolínajících se termínů. Turčová, 
Neuman a Martin (2004) naznačili, že existuje jen 
velmi málo studií zabývajících se problémem termi-
nologie oblasti výchovy a aktivit v přírodě, přestože 
se v názvosloví vyskytuje mnoho rozdílů mezi růz-
nými státy, i v rámci jedné země.
Důležitost vyjasnění terminologie používané na od-
borném poli oblasti výchovy v přírodě si uvědomuje 
velká část odborníků (např. Priest, 1988; Bowles, 
1994; Higgins & Loynes, 1997; Knapp, 1998; Lynch, 
1999; Jirásek, 2004 a další). Dosud tento problém 
však nikdo detailně nezkoumal. Spolu s jinými od-
borníky se domníváme, že rozvoj oblasti výchovy 
v přírodě vyžaduje konzistentní pojmový systém 
a terminologii. Je zřejmé, že terminologické nepřes-
nosti mohou vést nejen k modifikaci teoretických 
koncepcí a výzkumných analýz, ale i pedagogické 
praxe v oboru.
Cílem naší studie byla analýza a komparace anglic-
kého a českého názvosloví v oblasti výchovy a akti-
vit v přírodě včetně obsahů termínů, v souvislosti 
s kulturními a národními odlišnostmi a historickým 
vývojem. Konkrétně, na základě expertních výpově-
dí jsme provedli analýzu britské a české termino-
logie sledované oblasti a analyzovali a srovnali ji 
z hlediska výskytu výrazů a jejich používání v jed-
notlivých zemích.

Co	nám	řekla	literatura?
O výchově a aktivitách v přírodě existuje poměrně 
mnoho publikací, převážně anglických. Významy 
pojmů užívaných v oblasti výchovy a aktivit v pří-
rodě se v literatuře často prolínají a vztahují se 
k určitým regionům. Například termíny adventure-
based counselling – ABC (Schoel, Prouty & Radcliffe, 
1988), corporate adventure training – CAT, wilder-
ness education/adventure therapy nebo therapeu-
tic adventure jsou výrazy severoamerické, ale nyní 
jsou používány i v jiných zemích. Na druhou stranu, 
některé pojmy jsou specifické pouze pro jeden text 
či autora, například challenge education (Smith, Ro-
land, Havens & Hoyt, 1992). Díky rychlému rozvoji 
oblasti výchovy a aktivit v přírodě se v současnosti 
objevilo mnoho nových termínů. To způsobuje nedo-
rozumění z hlediska teorie a praxe a orientovat se 
v „terminologické džungli“ se stává stále obtížnější, 
zvláště pro nerodilé mluvčí.
Neuman (1994) naznačil potřebu definovat a vy-
světlit české pojmy a jejich vzájemné vztahy v ob-
lasti výchovy a aktivit v přírodě. Definice ve slovní-
cích by měly být stručné, výstižné a přesné, ale ne 
na úkor sémantické struktury slov (Burling, 1970). 
Například Pedagogický slovník (Průcha, Waltero-
vá & Mareš, 2003) a Psychologický slovník (Hartl 
& Hartlová, 2000) považují „výchovu prožitkem“ 
a „dobrodružnou výchovu“ za stejné termíny. Po-
dobně Anglicko-český pedagogický slovník (Mareš 
& Gavora, 1999) vysvětluje „výchovu v přírodě“ jako 
učení mimo školu. Adventure education je přelože-
no jako výchova prožitkem, zážitková výchova a vý-
chova dobrodružstvím. Podobně v angličtině jsou 
termíny outdoor education (Ford, 1986; Gair, 1997; 
Higgins & Loynes, 1997), environmental educati-
on (Knapp, 1998) a adventure education (Bowles, 
1994) zaměňovány a znamenají v některých zemích 
to samé. V literatuře jsou anglická přídavná jména 
outdoor, adventure, experiential a environmental 
často používána jako deskriptory popisující určitý 
styl výchovy nebo programu (Priest, 1988). Pojmy 
outdoor adventure (Barrett & Greenaway, 1995; 
Hunt, 1989), adventure education a outward 
bound jsou často používány jako synonyma, zna-
menající přístup, principy, nebo zkušenost (Hop-
kins & Putnam, 1993).
Ačkoliv původní terminologie výchovy a aktivit 
v přírodě je anglická, existují specifické neanglické 
výrazy, např. norský friluftsliv (Repp, 1994) nebo 
německá Erlebnispädagogik (Ziegenspeck, 1992). 
Anglický překlad těchto termínů ztrácí svůj kultur-
ně a historicky unikátní kontext.
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Česká terminologie  
výchovy	a	aktivit	v	přírodě
Je obtížné najít české ekvivalenty pro mnoho anglic-
kých pojmů, přesto studie Turčové (2001) dospěla 
k vytvoření anglicko-českého výkladového slovníku 
výrazů vztahujících se k aktivitám v přírodě.
Mnoho českých termínů vzniklo jako výsledek pře-
kladu z angličtiny. Dnes mají pojmy, jako je dob-
rodružná výchova, výchova prožitkem a zkušeností, 
zážitková pedagogika, rekreace v přírodě, ekologic-
ká výchova, environmentální výchova, iniciativní 
hry, problémové hry a reflexe, již místo v české ter-
minologii výchovy a aktivit v přírodě a jsou běžně 
používány.
Některé termíny byly vypůjčeny z angličtiny ve stej-
né lexikální formě, např. outdoor a survival. Dále 
často vznikají anglické pojmy s českými koncovka-
mi a českou výslovností, např. outdoorový, dyna-
micsy, iniciativky, kurzy team-buildingu a review.
Množství synonym užívaných u nás pro některé 
anglické výrazy ilustruje gramatickou flexibilitu 
českého jazyka. Například termín ropes course 
existuje v českém jazyce v minimálně osmi různých 
tvarech: lanové dráhy, lanové překážkové dráhy, vy-
soká a nízká lana, lanové překážky, lanovky, lanové 
kurzy, lanové aktivity a lanová hřiště. Samostatná 
slova ropes a course mají poměrně jasné překlady 
(viz níže), ale pokud spojíme tyto překlady v jeden 
výraz, nedává to v češtině význam:
ropes – lana, lanoví;
course – běh, tok; cesta, dráha, závodní dráha, trať, 
běh/jízda o závod; kurs; soubor přednášek, lekcí; 
kurz; chod jídla.
A abychom to ještě zkomplikovali pro neanglicky 
mluvící jedince, challenge course je někdy použí-
ván místo ropes course (Rohnke, Tait & Wall, 1997). 
Osobně navrhujeme termín „lanové překážkové 
dráhy“ jako nejvhodnější překlad.

Měli bychom také poznamenat, že základní povinný 
kurz Turistika a sporty v přírodě I. (TSP I.) na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu obsahuje aktivity nazýva-
né cvičení v přírodě již přes třicet let, aniž by někdo 
věděl, že některé z těchto aktivit se v zahraničí na-
zývají ropes courses. Vedle lanových překážkových 
drah zahrnuje různá cvičení prováděná v přírodě, 
jako je hod kamenem, lezení po stromech, skákání 
přes potok, přechod řeky po kmeni apod.
Outdoors je další slovo, které je obtížné přeložit. An-
glicko-české slovníky překládají outdoors jako venku, 
ven, pod širým nebem, ne uvnitř, pohyb směrem ven. 
Ještě problematičtější situace nastává, pokud zkom-
binujeme outdoor s dalšími slovy, jako je education 
nebo learning. Jak bylo naznačeno dříve, outdoor 
education je překládáno jako výchova v přírodě. Čes-
ké firmy nabízející aktivity v přírodě používají slovo 
teambuilding. Nejčastěji je používán překlad týmová 
spolupráce. Doslovný překlad není v tomto případě 
vhodný. Veřejnost uvedenému anglickému termí-
nu často nerozumí, ale zní atraktivně a prodává se 
mnohem lépe než český překlad. Výrazy outdoor 
management training a outdoor training pronikají 
do českého jazyka až po roce 1989, ale dnes se již 
běžně používají a nemají české ekvivalenty. Další an-
glická synonyma development training a corporate 
adventure training nebo slovo processing se v češti-
ně nepoužívají a nemají české ekvivalenty.
Jedním z nejtěžších slov pro překlad do českého 
jazyka je slovo experience. v českém jazyce existují 
tři odlišné překlady: prožitek, zážitek a zkušenost. 
v roce 2002 na národní konferneci o „prožitku“ 
na UK FTVS v Praze byly vedeny rozsáhlé diskuse 
o různém vnímání vztahujícímu se k porozumění 
prožitku. Podobné diskuse o povaze termínu „pro-
žitek“ se vedly na konferenci International Consorti-
um for Experiential Learning conference v Lublani 
ve Slovinsku 2002 (Jarvis, 2002). Také pojmy expe-
riential learning, learning by experience a experi-
ence-based learning se často zaměňují v literatuře 
o výchově a učení prožitkem (Itin, 1999). Existuje 
nepatrný rozdíl ve významu podle některých autorů, 
ale podobnosti jsou mnohem větší než rozdíly (An-
dresen, Boud & Cohen, 1995).
Podobných problémů s překlady termínů najdeme 
samozřejmě mnohem více a mohou být předmětem 
dalších diskusí.
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Metodika	výzkumu

Naše studie prezentuje analýzu současné termino-
logie oblasti výchovy a aktivit v přírodě na základě 
semi-strukturovaných rozhovorů s britskými a čes-
kými experty v oblasti. Výběr expertního šetření 
a analýzy textů jako hlavní metodologie a interview 
jako výzkumné metody sběru dat odráží použití 
kvantitativních i kvalitativních (interpretativních, 
etnografických) přístupů a zařazuje naši studii pod 
deskriptivní typ výzkumu podle členění Thomase 
a Nelsona (1996). Z hlediska třídění vztahů zjiš-
ťovaných empirickými výzkumy pak můžeme naše 
zkoumání zařadit mezi pozorování jakožto jednu 
z hlavních dvou tříd metod empirického výzkumu 
(Blahuš, 1996). V našem případě se jedná o de-
skriptivně asociační (koexistenční) vztah, neboli 
metodologický typ.
Filosofie fenomenologie je oporou kvalitativních 
(interpretativních) výzkumných designů (Merriam, 
1998), které jsou běžně používány vědci ze sociál-
ních oborů. Easterby-Smith et al. (1991) tvrdí, že 
sociální vědci neměří, jak často se určité vzory ob-
jevují, ale pokouší se vysvětlit, proč mají lidé různé 
zkušenosti. Pokouší se porozumět subjektivnímu 
světu prožitku. (Cohen, Manion & Morrisson, 2000, 
22) Dalším důležitým znakem je zapojení výzkumní-
ka do práce v terénu (Denzin & Lincoln, 2000), kde 
je empirický důkaz založen na pozorování nebo 
zkušenosti. (Hussey & Hussey, 1997, 269)
Mé vlastní zapojení do mnoha aktivit v přírodě pod-
pořilo můj názor, že znalosti jsou založené na pozo-
rování a činnosti (vit též Dewey, 1938). Humbersto-
ne (1997) poukázala na to, že výzkumník je vnitřní 
součástí výzkumného procesu ve výchově v přírodě 
a nemůže být jednoduše z něho odstraněn. V této 
studii výzkumný design postupně vznikal, nebyl 
předem určen (Lincoln & Guba, 1985), což odráželo 
moji roli dotazovatelky během interview a záměrný 
výběr různých expertů. Záměrný výběr byl použit, 
aby výběr každého dalšího experta umocnil a rozší-
řil již získanou informaci (Lincoln & Guba, 1985).
Primárním zdrojem jak českých, tak anglických 
termínů byly publikace (knihy a články) o výchově 
v přírodě a sekundárními zdroji například slovníky 
a encyklopedie.

Hlavní část našeho výzkumu představuje expert-
ní šetření. Expertní šetření je formou ratingového 
výzkumu (Pelikán, 1998), jehož snahou je zjistit 
stanoviska vymezeného počtu odborníků k dané-
mu problému, v našem případě k chápání pojmů 
popisujících různé formy edukace v přírodním pro-
středí. Analýza expertních názorů, skupiny Delphi, 
je výzkumnou technikou zaměřenou na poskytnutí 
anonymních výpovědí skupiny expertů (Linstone & 
Turoff, 1975). Je to technika rozvinutá společnos-
tí RAND Corporation v pozdních 60. letech jako 
předpovídající metodologie, která nevyžaduje, aby 
se účastníci vzájemně potkali jako jedna skupina 
(Cohen et al., 2000). Byla vytvořena, aby mohla být 
realizována poštou, přesto ale nevylučuje použití 
v osobních rozhovorech, což byl náš případ. Sku-
pina expertů dospěje k nějakému konsensu názorů 
a rozhodující faktory jsou subjektivní, ne založené 
na vědomostech. Tato kvalitativní studie odhalila 
nejpoužívanější termíny a vztahy mezi nimi, jak 
jsou termíny chápány a co znamenají v praxi.

Sběr	a	analýza	výzkumného	materiálu
Semi-strukturované rozhovory byly provedeny 
s britskými a českými akademiky. 14 britských ex-
pertů bylo záměrně vybráno z akademiků předná-
šejících v pregraduálních a postgraduálních progra-
mech Outdoor Education, Outdoor Studies, Adven-
ture Education a Development Training. V České 
republice tvořilo soubor 13 akademiků a praktiků 
z oblasti turistiky a aktivit v přírodě.
Semi-strukturované interview (Henderson, 1991; 
Hammersley & Atkinson, 1995; Veal, 1997) tvoři-
ly dvě uzavřené otázky a osm položek otevřených 
s možností volné výpovědi. Výběr otázek byl kon-
zultován s českými a anglickými odborníky. Každý 
rozhovor trval 45 až 60 minut, všechny byly nahrá-
ny na magnetofonové pásky a poté byla provedena 
doslovná transkripce výpovědí (viz Turčová, 2005).
Hrubý výzkumný materiál byl převážně nenumeric-
ké povahy, ve formě psaných textů. Za hlavní meto-
du analýzy dat získaných z rozhovorů byla vybrána 
kvalitativní obsahová analýza za pomoci programu 
QSR N6 pro třídění a analýzu kvalitativních dat 
(Richards & Richards, 1994). Metodou nepřetržité-
ho srovnávání a analytickou indukcí jsme dospěli 
k souhrnné interpretaci výpovědí. Obsahová analý-
za interview přinesla nejen kvalitativní, ale i kvanti-
tativní data. Sledovali jsme především četnost vý-
skytu konkrétních pojmů, slov, myšlenek a výrazů.
Ve snaze popsat a porozumět tomu, proč termíny 
znamenají různé skutečnosti v různých kontextech 
a kulturách, anglické a české významové nuance 
spojené s jednotlivými slovy nás vedly k tomu, aby-
chom využili kulturněji založeného přístupu spíše 
než klasického přístupu slovníkových definic (Bur-
ling, 1970). To pomohlo vysvětlit tlak mezi použi-
tým jazykem v jedné kultuře a termíny nutné pou-
žívat mezinárodně.
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Místo použití vědečtějšího přístupu vytváření sku-
pin pod nějakým univerzálním významem, což 
může být vhodné ve vysoce kontrolovaném technic-
ko-lingvistickém prostředí, např. vojenském, labo-
ratorním, medicínském, byla vytvářena hyponyma, 
která zahrnují spojování slov do skupin pod klíčo-
vé názvy – vytváření vztahů mezi termíny, oproti 
hledání synonym – slov se stejným či podobným 
významem (Finegan, Blair & Collins, 2002). Tento 
přístup rozeznává, že výchova v přírodě je kultur-
ním konstruktem, který je chápán a aplikován růz-
nými způsoby v různých zemích. (Higgins & Nicol, 
2002, 1)

Reliabilita	a	validita	studie
Omezení věrohodnosti (vnitřní validity), přenosnos-
ti (vnější validity), spolehlivosti (reliability) a potvr-
ditelnosti (objektivity) (Lincoln & Guba, 1985) se 
vztahují k otázkám zaujatosti (Priest, 1999) a jsou 
běžně spojovány s diskusemi o důvěryhodnosti kva-
litativních studií (Denzin & Lincoln, 2000). Zapojení 
výzkumníka do této studie představovalo omezení 
ve vztahu k otázkám subjektivity a zaujatosti. Vý-
zkum ovlivnil badatele během procesu tím způso-
bem, že došlo ke změně některých jeho původních 
předpokladů. Například naše původní myšlenka, že 
je možné se shodnout na termínech v oblasti výcho-
vy a aktivit v přírodě, byla překonána a uvědomili 
jsme si, že je obtížné dosáhnout kompromisu v této 
problematice. Použití kvalitativních rozhovorů nám 
jako výzkumníkům umožnilo porozumět vysvětle-
ním a zkušenostem expertů lépe než jiný „více vě-
decký“ přístup.
Zájem respondentů spolupracovat na našem vý-
zkumu a zaručení anonymity jejich odpovědí však 
zvýšil validitu odpovědí. Reliabilita rozhovorů byla 
zlepšena provedením pilotních rozhovorů se stu-
denty studujícími obor Outdoor Studies a všech-
ny otázky byly předem prodiskutovány se čtyřmi 
odborníky z oboru. Vnitřní konzistence rozhovorů 
byla zajištěna tím, že jsme se na stejný jev dotazo-
vali vždy několika otázkami. Identifikace předsudků 
výzkumníka, tím, že jsme si jasně stanovili výzkum-
né předpoklady, byla důležitá pro posílení věrohod-
nosti a potvrditelnosti této studie.
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Britské	versus	české	termíny

Expertním šetřením jsme zjistili, které výrazy pat-
ří v současné době v Británii (především v severní 
Anglii a Skotsku) a v ČR k nejpoužívanějším, dále 
rozdíly mezi geografickými oblastmi, četnost výsky-
tu pojmů v transkripcích a rozdíly ve významech 
termínů z pohledu expertů.
Na základě frekvence výskytu jednotlivých pojmů 
v analyzovaných transkripcích jsme dospěli ke 
zjištění, že nejpoužívanějším termínem v Británii 
je outdoor education, dále následuje adventure 
education, environmental education a experiential 
education. V České republice je to „výchova v pří-
rodě“, dále pak „zážitková pedagogika“, „výchova 
prožitkem“. Velmi často se také používá anglické 
slovo outdoor (viz tab. 1 a 2).

Tab.	1	|	Četnosti	klíčových	termínů	 
v	britských	transkripcích
Z = počet textových jednotek (vět),  
ve kterých je vyhledávané klíčové slovo 
N = počet všech textových jednotek – vět (1 165) 
n = počet všech dokumentů (14)

zkoumaný termín Z % z N
outdoor education 179 15%
experiential education 77 6.6%
adventure education 57 4.9%
environmental education 49 4.2%
development training 48 4.1%
adventure therapy 48 4.1%
outdoor recreation 39 3.3%
outdoor learning 24 2.1%

Tab.	2	|	Četnosti	klíčových	termínů	 
v	českých	transkripcích
Z = počet textových jednotek (vět),  
ve kterých je vyhledávané klíčové slovo 
N = počet všech textových jednotek – vět (1 289) 
n = počet všech dokumentů (14)

zkoumaný termín Z % z N
výchova v přírodě 98 7.6%
outdoor 73 5.7%
zážitková pedagogika 70 5.4%
výchova prožitkem 54 4.2%
dobrodružná výchova 47 3.6%
environmentální výchova 37 2.9%
dobrodružná terapie 38 2.9%
ekologická výchova 31 2.4%
rekreace v přírodě 29 2.2%
OMT 24 1.9%
aktivity v přírodě 16 1.2%
turistika 9 0.7%

Vzájemné srovnání nejpoužívanějších anglických 
a českých termínů z pohledu expertů (14 Britů 
a 13 Čechů) uvádí tabulka 3.

Tab.	3	|	Srovnání	nejčastěji	používaných	 
českých	a	anglických	termínů
n = počet dotázaných expertů

UK ČR
n •	outdoor	education

•	experiential	education
•	environmental	 
education
•	outdoor	recreation
•	adventure	activities
•	outdoor	pursuits
•	ropes	courses

•	výchova	v	přírodě
•	sporty	v	přírodě
•	turistika
•	outdoor

n-1 •	outdoor	activities
•	adventure	education
•	outdoor	adventure
•	outdoor	management	
training
•	Outward	Bound

•	aktivity	v	přírodě
•	hry	v	přírodě

n-2 •	development	training
•	education	 
for sustainability
•	sustainable	 
development

•	pobyt	v	přírodě
•	cvičení	v	přírodě
•	lanové	překážkové	
dráhy
•	táboření
•	učení	týmové	 
spolupráce
•	výchova	hrou
•	ekologická	výchova
•	výchova	prožitkem	
a zkušeností
•	zážitková	pedagogika
•	rekreace	v	přírodě

Všichni experti se shodují na tom, že téměř vše 
se nějakým způsobem prolíná, přesto existují dva 
zcela odlišné názory o vztahu mezi outdoor educa-
tion a experiential education. 10 britských expertů 
se shoduje, že nejširším, zastřešujícím pojmem je 
outdoor education, který zahrnuje do určité míry 
všechny ostatní. 4 experti tvrdí, že zastřešujícím 
termínem je experiential education, jehož podmno-
žinou je outdoor education (viz tab. 4). Za nejširší, 
nejnadřazenější český termín považují experti „vý-
chovu prožitkem a zkušeností“ (3 experti), „zážit-
kovou pedagogiku“ (2 experti), „výchovu v přírodě“ 
(3 experti), nebo „pobyt v přírodě“ (1 expert) (viz 
tab. 5).
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Tab.	4	|	Vztahy	mezi	britskými	termíny	 
(v	závorkách	počet	stejných	odpovědí)

outdoor 
education – 
experiential 
education

10 expertů chápe outdoor education 
jako zastřešující termín; 4 experti pova-
žují experiential education jako nejširší 
pojem, jehož podmnožinou je outdoor 
education.

outdoor 
education – 
outdoor 
recreation

11 expertů tvrdí, že outdoor recreation 
se částečně překrývá s outdoor educa-
tion, 2 experti staví outdoor recreation 
úplně mimo, nedochází tu k žádné vý-
chově, jde pouze o sport ve volném čase, 
1 expert považuje outdoor education 
za podmnožinu outdoor recreation.

outdoor edu-
cation – en-
vironmental 
education

Nejčastěji se experti (9) shodují, že en-
vironmental education se do určité míry 
prolíná, překrývá s outdoor education. 
4 experti považují environmental educa-
tion za podmnožinu outdoor education. 
2 experti tvrdí, že environmental edu-
cation stojí samostatně, jako teoretická 
disciplína.

outdoor edu-
cation and 
adventure 
education

Adventure education je obvykle považo-
váno za podmnožinu, součást outdoor 
education (8), 4 experti tvrdí, že se 
překrývá, prolíná s outdoor education, 
2 experti tento termín úplně odmítají.

outdoor 
education – 
development 
training

Development training se prolíná s out-
door education, může stát ale i samo-
statně (7), je podmnožinou outdoor 
education (5), nebo lze říci, že vyrostl 
z outdoor education (2). Někteří experti 
ale pochybují o rozdílu mezi outdoor 
education a development training (2).

outdoor 
education – 
adventure 
therapy

Téměř polovina expertů tvrdí, že ad-
venture therapy se částečně prolíná 
s outdoor education (6), 5 expertů 
se domnívá, že adventure therapy je 
podmnožinou outdoor education a tři 
tvrdí, že stojí úplně mimo.

development 
training – 
adventure 
therapy

Co se týče vztahu development training 
a adventure therapy, opět se vyskytují 
dost kontroverzní názory. Tyto dva 
termíny stojí odděleně (7), prolínají se 
(6), a jsou si podobné (1).

adventure 
education – 
adventure 
therapy

Adventure therapy je podmnožinou 
adventure education (3), vzájemně se 
prolínají (4), ale stojí i úplně odděle-
ně (7).

adventure 
education – 
environmen-
tal education

Environmental Education může využívat 
technik adventure education, proto 
tu existuje malé prolínání (3), většina 
je ale toho názoru, že tyto výrazy stojí 
odděleně (11).

experiential 
education – 
adventure 
education

Všichni experti jsou toho názoru, že 
experiential education a adventure 
education se prolínají, 4 z nich dokonce 
tvrdí, že adventure education je součás-
tí experiential education (4).

experiential 
education – 
environmen-
tal education

Většina se domnívá, že tyto termíny se 
prolínají (10), environmental education 
je podmnožinou experiential education 
(2), pouze 2 z nich je považují za oddě-
lené pojmy.

experiential 
education – 
outdoor 
recreation

Experiential education a outdoor re-
creation stojí odděleně (9), na druhou 
stranu jsou i názory opačné, a to, že se 
prolínají (4), experiential education je 
podmnožinou outdoor recreation (1).

experiential 
education – 
development 
training

9 expertů tvrdí, že experiential educati-
on a development training se prolínají 
(9), navíc development training je mož-
né považovat za součást experiential 
education (4), tyto dva termíny jsou 
také velmi podobné (1).

experiential 
education – 
adventure 
therapy

Dva kontroverzní názory: adventure 
therapy stojí mimo experiential educa-
tion (8) a adventure therapy je součástí 
experiential education (3), vzájemně se 
prolínají (3).

Tab.	5	|	Vztahy	mezi	českými	termíny	 
(v	závorkách	počet	stejných	odpovědí)

výchova 
v přírodě – 
výchova 
prožitkem 
a zkušeností 
(zážitková 
pedagogika)

Podobně jako u Angličanů, i zde se obje-
vily dva rozdílné názory. Jedna skupina 
(5) chápe výchovu v přírodě jako za-
střešující termín, který zahrnuje do ur-
čité míry všechny ostatní, tzn. vzájemně 
se prolínají. Druhá skupina (4) považuje 
výchovu prožitkem a zkušeností jako 
nejširší pojem, jehož podmnožinou je 
výchova v přírodě.

výchova 
v přírodě – 
rekreace 
v přírodě

Vzájemně se prolínají (2), rekreace v pří-
rodě je podmnožinou výchovy v přírodě 
(1), stojí na stejné rovině jako rekreace 
v přírodě (2), stojí úplně mimo (5).

výchova 
v přírodě – 
environmen-
talní výchova

Nejčastěji se experti (6) shodují na tom, 
že environmentalní výchova se zčásti 
prolíná, překrývá s výchovou v přírodě. 
1 expert je toho názoru, že environmen-
talní výchova je podmnožinou výchovy 
v přírodě a 1 dokonce tvrdí, že se tyto 
dva termíny rovnají. Naopak se zde 
nevyskytl názor jako u Angličanů, že 
environmentalní výchova stojí samo-
statně, a to coby teoretická disciplína.

výchova 
v přírodě – 
dobrodružná 
výchova 

Dobrodružná výchova je chápána jako 
podmnožina výchovy v přírodě (4) 
a nebo se prolíná s výchovou v přírodě 
(1). Jeden expert tento výraz úplně 
odmítá.

výchova 
v přírodě – 
dobrodružná 
terapie 

Polovina expertů tvrdí, že dobrodružná 
terapie se prolíná s výchovou v přírodě, 
souvisí s ní, ale stojí trochu mimo (2) 
nebo je její podmnožinou (1), 3 experti 
se domnívají, že dobrodružná terapie 
stojí úplně mimo, míří někam jinam, má 
jiné cíle, ale používá stejné prostředky, 
programy.

dobrodružná 
výchova – 
dobrodružná 
terapie 

Čeští experti téměř vůbec nespojují 
dobrodružnou výchovu s dobrodružnou 
terapií, pouze jeden tvrdí, že dobro-
družná výchova leží v průniku výchovy 
v přírodě, environmentální výchovy 
a dobrodružné terapie.
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dobrodružná 
výchova – 
environmen-
tální výchova

Pouze 1 expert tvrdí, že dobrodružná 
výchova se prolíná s environmentální 
výchovou, většina Čechů stejně jako 
Angličanů je ale toho názoru, že tyto 
termíny stojí odděleně.

výchova 
prožitkem 
a zkušenos-
tí – dob-
rodružná 
výchova

Většina expertů je toho názoru, že 
výchova prožitkem a zkušeností a dob-
rodružná výchova se prolínají, 4 z nich 
dokonce tvrdí, že dobrodružná výchova 
je součástí, podmnožinou, podoborem 
či subsystémem výchovy prožitkem 
a zkušeností.

výchova pro-
žitkem 
a zkušenos-
tí – environ-
mentální 
výchova

Nejčastěji se experti shodují na tom, že 
environmentální výchova je podobo-
rem, subsystémem výchovy prožitkem 
a zkušeností, nebo se vzájemně prolínají.

výchova pro-
žitkem 
a zkušenos-
tí – rekreace 
v přírodě

Výchova prožitkem a zkušeností a re-
kreace v přírodě stojí odděleně, pouze 
1 expert tvrdí, že rekreace v přírodě 
stojí na stejné rovině jako výchova 
v přírodě, pod výchovou prožitkem 
a zkušeností, ale trochu mimo.

výchova pro-
žitkem a zku-
šeností – 
dobrodružná 
terapie

2 kontroverzní názory: dobrodružná 
terapie stojí mimo výchovu prožitkem 
a zkušeností, míří někam jinam a dob-
rodružná terapie je součástí, podmnoži-
nou výchovy prožitkem a zkušeností.

V obou zemích existuje velká rozmanitost v názo-
rech, který z pojmů je možné považovat jako zastře-
šující, který je možné použít pro označení oblasti, 
ve které se pohybujeme. Od Čechů se nám dostalo 
8 různých návrhů („výchova v přírodě“; „zážitková 
pedagogika“ nebo „výchova prožitkem“; „výchova 
prožitkem a zkušeností“; „zkušenostní výchova“; 

„prožitková pedagogika“; „turistika a aktivity v pří-
rodě“; „neformální výchova“ nebo „mimoškolní 
výchova“; „sporty a pobyt v přírodě“), což téměř 
znamená, že co expert, to jiný název. Angličané jsou 
v tomhle ohledu mnohem jednotnější a téměř se 
shodli na jednom termínu, a tím je outdoor educa-
tion (11 ze 14). Pouze tři experti jsou jiného názoru 
a prosazují experiential education nebo outdoor 
recreation.
Výsledky srovnání britských a českých termínů uží-
vaných v oblasti aktivit a výchovy v přírodě ukáza-
ly rozdíly v porozumění a definicích mezi zeměmi 
a i v rámci jedné země. V ČR je ale rozdílů mezi 
geografickými oblastmi méně než v Británii. Roz-
díly v jazyce na jedné straně demonstrují bohatost 
a diverzitu naší oblasti, ale na druhou stranu tyto 
odlišnosti a samotný výskyt některých výrazů mo-
hou ukazovat na obvyklou uživatelskou laxnost 
a povrchní znalost jazyka, což omezuje naše poro-
zumění a interpretace významů. Mnoho jemných 
rozdílů existuje také v rámci jednotlivých termínů 
a konečné pochopení těchto pojmů je ovlivněno 
zkušenostmi, profesí, sociálním prostředím nebo 
dosaženým vzděláním jedince.

Přestože termín „výchova v přírodě“ vznikl v mi-
nulosti překladem z angličtiny, dnes je považován 
za český výraz, který má své historické kořeny a nej-
častěji je spojován s výchovou dětí a mládeže v mlá-
dežnických organizacích, jako je Junák, Pionýr 
a další. V České republice byla výchova v přírodě 
vždy spíše spojována s neformální výchovou mimo 
školu na rozdíl od Británie, kde je outdoor educati-
on chápána hlavně ve vztahu s formální výchovou 
ve školách (viz také tab. 6). Dnes je u nás často 
pojímána také jako vše provozované venku, tzn. že 
zahrnuje i outdoor management training (progra-
my aktivit v přírodě pro zaměstnance firem).
Pojmy experiential education, experiential learning 
a experiential pedagogy jsou často v literatuře za-
měňovány (Itin, 1999) a považovány za to samé 
dokonce i samotnými experty. Přesto rozdíly exis-
tují (viz tab. 7). Podobně jsou zaměňovány české 
termíny „výchova prožitkem a zkušeností“, „zážit-
ková pedagogika“, „výchova zážitkem“, „prožitková 
výchova“, „prožitková pedagogika“, „učení činnos-
tí“. Samozřejmě existují rozdíly v chápání těchto 
pojmů mezi dvěma zeměmi (viz tab. 8). Termín 

„pedagogika“ je používán více v České republice 
než v Británii a je překládán do angličtiny jako edu-
cational sciences („vědy o výchově“). „Zážitková 
pedagogika“ je pak chápána jako nauka o výchově, 
teoretická disciplína, která studuje „výchovu prožit-
kem a zkušeností“ jako praktickou činnost.

Tab.	6	|	Outdoor education	–	výchova	v	přírodě

Britští experti Čeští experti
•	široká	oblast	výchovné	
filosofie a výchovných 
technik
•	přístup	k	učení
•	způsob	učení
•	proces	učení
•	předmět	ve	školním	
prostředí
•	větev	výchovy	zaměřená	
na environmentální výcho-
vu, osobnostní a sociální 
rozvoj a aktivity v přírodě
•	prostředek	k	dosažení	
určitých výchovných cílů 
•	součástí	různých	předmě-
tů ve škole, není to samo-
statný předmět
•	jakákoliv	zkušenost,	při	
které probíhá učení
•	jakékoliv	učení	založené	
na zkušenosti v přírodním 
prostředí

•	proces	učení/výchovy
•	hraniční	disciplína	
•	pedagogika	využívající	
jiné prostředí či složku 
přírodní výchovy
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Tab.	7	|	Definice	 
experiential education/learning/pedagogy

Experiential 
education

Experiential 
learning

Experiential 
pedagogy

Implikuje:
•	být	vychováván	
a vzděláván 
•	vyučování	
někoho;
tzn. v centru 
stojí učitel, žák 
je kontrolován, 
učitel vystupuje 
jako průvodce, 
podpora, osoba, 
která vše řídí-
vyučuje, pomáhá, 
organizuje vý-
chovné prožitky, 
vymýšlí a sesta-
vuje obsah
•	soubor	filosofií

•	je	více	zaměře-
no na učení
•	v	centru	stojí	
žák, jedinec, kte-
rý je vyučován 
(rozdíl od experi-
ential education 
je ve směru 
působení)
•	týká	se	procesu,	
který se děje

•	vyučování	
i učení, více 
orientována 
na vyučování
•	způsob	výuky
•	co	učitel	dělá,	
jak vyučuje, jak 
plánuje aktivitu, 
jak být učitelem
•	teorie	učení,	jak	
se učíme
•	filosofie,	celý	
koncept prožitku, 
prožitkovosti
•	spojováno	často	
s německou 
Erlebnispäda-
gogik

Tab.	8	|	Experiential education	–	výchova	prožitkem

Britští experti Čeští experti
•	přístup
•	větev,	podmnožina	celé	
pedagogiky
•	metoda	pedagogiky
•	technika	používaná	jako	
součást ostatních
•	často	je	z	této	výchovy	činěn	
formální proces, je užitečnější 
o ní přemýšlet z filosofického 
hlediska
•	způsob,	jakým	se	vyučují	
aktivity v přírodě
•	soubor	filosofií

•	spíše	procesy	(učení,	
výchovy) než přístupy
•	pedagogické	přístupy
•	disciplíny
•	metody

Je nutné upozornit, že výše uvedené výsledky ne‑
můžeme zobecnit na celou Británii, protože soubor 
odborníků nereprezentoval celou zemi, pouze se‑
verní Anglii a Skotsko. Co se týče České republiky, 
zde zahrnoval soubor expertů téměř všechny sou‑
časné dostupné experty z oboru.
Výsledky ukázaly rozdíly v porozumění a definicích 
mezi zeměmi, ačkoli koncepty jsou v jednotlivých ze-
mích podobné. Neexistuje celosvětově akceptovaný 
termín označující tuto oblast. Významy jednotlivých 
pojmů se často vztahují k určitým regionům, a to 
i v rámci jedné země, např. development training, 
adventure programming. Dochází k překrývání vý-
znamů a s tím je spojeno zaměňování termínů, např. 
outdoor education, environmental education a ad-
venture education. Dále dochází k proměnám výrazů 
v čase v průběhu historického vývoje, např. outdoor 
education – outdoor learning, adventure educati-
on – adventure programming. Některé pojmy byly 
použity jen v jedné publikaci či jedním autorem 
a dále se neujaly (např. challenge education). 
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Další termíny jsou importované z jiných oblastí 
a kontextů a nemusí zcela odpovídat skutečnostem 
v kontextu, do kterého jsou přijaty. Dochází k výraz-
nému střetu akademického světa a oblasti praxe, 
především komerční sféry, kde je používaný jazyk 
do značné míry ovlivňován klienty.
Co se týče české terminologie, existuje velká směs 
pojmů – původně českých (např. „turistika“, „po-
byt v přírodě“), přeložených a přejatých z angličti-
ny. Dnes již překlady, jako je „dobrodružná výchova“ 
(adventure education), „výchova prožitkem a zku-
šeností“ (experiential education), „výchova výzvou“ 
(challenge education), „rekreace v přírodě“ (out-
door recreation), „ekologická výchova“ či „environ-
mentální výchova“ (environmental education), na-
šly své místo v české terminologii výchovy a aktivit 
v přírodě. Vyskytují se různé výrazy pro stejný jev či 
skutečnost, např. osm různých označení pro ropes 
course („lanové překážky“). Objevuje se nepřesnost 
překladů některých pojmů, např. ropes course, te-
ambuilding, několik přejatých anglických slov v pů-
vodním tvaru, např. outdoor a survival, velké množ-
ství počeštělých anglických výrazů, např. outdoor 
s nejrůznějšími českými koncovkami – „outdoorové 
centrum“, „outdoorové vybavení“, „outdoorový 
kurz“. Potřebujeme doplnit další termíny, např. nee-
xistují české ekvivalenty pro outdoor, development 
training, adventure programming, outdoor mana-
gement training. a mnohé výrazy jsou zaměňovány, 
např. „výchova prožitkem“/„učení prožitkem“/„zá-
žitková pedagogika“, „zážitek“/„prožitek“.
Ve velkém množství termínů vymezujících oblast 
výchovy a aktivit v přírodě se objevují pojmy růz-
ných úrovní, které v žádném případě neleží vedle 
sebe. Z expertních vyjádření není jejich vzájemné 
nahrazování možné, např. outdoor education – ro-
pes courses, nebo „výchova v přírodě“ – „aktivity 
v přírodě“.
Na základě analýzy transkripcí jsme v následujících 
tabulkách (9–14) seskupili anglické a české termí-
ny do skupin. U anglických výrazů se vyčlenilo 6 hy-
ponym: outdoor education, adventure education, 
experiential education, environmental education, 
recreation/leisure, therapy; u českých to byla hypo-
nyma: „výchova a aktivity v přírodě“, „dobrodružná 
výchova“, „výchova prožitkem“, „environmentální 
výchova“, „rekreace“/„volný čas“, „terapie“. Pod 
tato hyponyma seskupujeme termíny, které s nimi 
souvisejí, a dělíme je do několika úrovní, do pod-
skupin pojmů, které vzájemně nelze stavět vedle 
sebe jako slova podobná. První úroveň tvoří názvy 
různých směrů, přístupů, do druhé úrovně řadíme 
různé prostředky učení a výchovy, třetí podskupinu 
tvoří učební místo a v poslední čtvrté jsou uvedeny 
názvy organizací.
Toto rozdělení není samozřejmě striktní, tzn. někte-
ré výrazy mohou spadat i do jiných skupin. Dochází 
k vzájemnému prolínání, což potvrdilo i expertní še-
tření. K hyponymům, která uvádíme níže, mají však 
tyto termíny v pohledu expertů nejblíže.

Tab.	9	|	Outdoor Education	–	výchova	a	aktivity	v	přírodě

I.	outdoor	education/edu-
cation	out-of-doors/edu-
cation	in	the	outdoors/
outdoor	learning/learning	
out	of	doors
•	outdoor	programming
•	(outdoor)	development	
training, outdoor manage-
ment training/develop-
ment
•	outdoor	training
•	outdoor	studies
•	outdoor	industry/outdoor	
sector
•	residential	education
II.	outdoor	activities	(also	
outdoor pursuits, outdoor 
adventure,	etc.)
•	camping
•	field	studies
•	outdoor	life
III.	the	outdoors:	a	learn-
ing environment
•	outdoor	education	cen-
tres/outdoor residential 
centres/residential out-
door schools
•	outdoor	classroom
IV.	Outward	bound

I.	oblast	aktivit	a	výchovy	
v	přírodě
•	výchova	v	přírodě/výcho-
va v přírodním prostředí/
výchova mimo budovu 
školy
•	mimo	třídu/výchova	o	pří-
rodě/výchova přírodou
•	učení	v	přírodě
•	výchova	hrou
•	tábornická	výchova
•	outdoor
•	outdoor	management	
training
•	vůdcovství	v	přírodě
II.	aktivity	v	přírodě/akti-
vity	v	přírodním	prostředí/
„outdoorové“	aktivity
•	sporty	v	přírodě	
•	hry	v	přírodě
•	pobyt	v	přírodě
•	cvičení	v	přírodě
•	turistika
•	kempování
•	táboření
III.	outdoorový	kurz
•	outdoorový	program/
programy aktivit a výchovy 
v přírodě
•	dramaturgie	programů	
aktivit a výchovy v přírodě

Tab.	10	|	Adventure Education	–	dobrodružná	výchova

I.	adventure	education/
adventure-based	educa-
tion/adventure-based	
learning
•	outdoor	adventure	
education
•	(outdoor)	adventure	
programming
•	adventure-based	develop-
ment/training, adventure 
training
•	corporate	adventure	
training
•	survival	training
•	wilderness	education
II.	adventure	activities	
(also adventure pursuits, 
adventure games and 
projects,	general	adven-
ture activities, outdoor 
adventure activities, out-
door adventure pursuits, 
natural	challenge	activi-
ties,	high-risk/medium-
risk/low-risk	activities)
•	ropes	courses	(also	chal-
lenge courses, challenge 
ropes courses)
•	outdoor	survival
IV.	Project	adventure

I.	dobrodružná	výchova/
dobrodružná	výchova	
v	přírodě
•	dobrodružné	programy/
tvorba dobrodružných 
programů
•	programované	učení	
dobrodružstvím (v přírodě)
•	dobrodružný	 
výcvik/trénink
•	výchova	výzvou
•	expediční	učení
•	výchova	k	přežití/přežití	
v přírodě/survival
II.	dobrodružné	aktivity/
dobrodružné	aktivity	
v	přírodě
•	dobrodružné	hry
•	dobrodružné	sporty
•	lanové	překážkové	dráhy/
lanové překážky/lanové 
dráhy („lanovky“)/lanové 
aktivity
•	výzvové	aktivity	 
(v přírodě)
•	výzvové	překážky
•	rizikové	aktivity
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Tab.	11	|	Experiential Education	–	výchova	prožitkem

I.	experiential	education/
experiential	learning/ex-
perience-based	learning

I.	výchova	prožitkem	
a	zkušeností	(v	přírodě)
•	učení	prožitkem	 
a zkušeností
•	zkušenostní	učení
•	zážitková	pedagogika
•	prožitková	pedagogika
•	zkušeností	výchova

Tab.	12	|	Environmental Education	–	 
environmentální	výchova

I.	environmental	 
education
•	outdoor	environmental	
education
•	education	for	sustain-
ability
•	conservation	education
•	deep	ecology
•	earth	education
•	nature	education
•	environmental	interpre-
tation
II.	sustainable	develop-
ment

I.	environmentální	 
výchova
•	ekologická	výchova
•	výchova	k	ochraně	a	za-
chování přírodních zdrojů
•	výchova	k	ochraně	život-
ního prostředí (v přírodě)
•	výchova	k	trvale	udržitel-
nému rozvoji
•	hluboká	ekologie

Tab.	13	|	Recreation/leisure	–	rekreace/volný	čas

I.	outdoor	recreation
•	outdoor	leisure
•	outdoor	holidays
•	adventure recreation
•	outdoor	adventure	
recreation
•	adventure	tourism
•	adventure	holidays
•	nature	tourism

I.	rekreace	v	přírodě
•	mimoškolní	výchova
•	neformální	výchova
•	dobrodružné	prázdniny/
dovolené
•	cestování	 
za dobrodružstvím
II.	aktivity	ve	volném	čase

Tab.	14	|	Therapy	–	terapie

I.	adventure	therapy/
adventure-based	therapy
•	adventure-based	coun-
selling
•	wilderness	therapy
•	therapeutic	recreation
II.	therapeutic	adventure
•	therapeutic	outdoor	
activities

I.	dobrodružná	terapie
•	prožitková	terapie
II.	terapeutické	aktivity	v	
přírodě
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Původní terminologie výchovy a aktivit v přírodě je 
převážně anglická, přesto existuje několik neanglic-
kých výrazů, např. norský friluftsliv („pobyt a život 
v přírodě“), německá Erlebnipädagogik („výchova 
prožitkem“) nebo česká „turistika“. To zvýrazňuje 
regionální odlišnosti v praxi. Domníváme se, že 
je třeba rozlišovat a respektovat historický vývoj 
zemí, jejich kulturní rozdíly a kontexty, ve kterých 
jsou termíny výchovy v přírodě používány. Výcho-
va v přírodě je kulturní konstrukt, to znamená, že 
se o něm uvažuje různě a aplikuje se různě v růz-
ných zemích (Higgins & Loynes, 1997). Důležité je 
chápat a rozlišovat např. rozdíly mezi experiential 
education, experiential learning, experiential pe-
dagogy, Erlebnispädagogik, „zážitkovou pedago-
gikou“ a „výchovou prožitkem a zkušeností“. Zá-
roveň bychom neměli opomíjet původní tradiční 
termíny v jednotlivých zemích či kulturách, jako je 
frilufsliv, Erlebnispädagogik či české výrazy „pobyt 
v přírodě“, „cvičení v přírodě“, „škola v přírodě“, 
a původní ideu a význam české „turistiky“. Za prvé 
se k těmto pojmům hledají ekvivalenty v angličtině 
velmi obtížně a za druhé se domníváme, že je třeba 
zachovat výše zmíněné specifické přístupy, od kte-
rých se anglosaský svět může mnoho naučit.

Závěr

Problém terminologie výchovy a aktivit v přírodě, 
kterým se zabýváme v práci, je velmi komplikovaný 
a z našeho pohledu téměř neřešitelný. Po diskusích 
s britskými a českými experty se domníváme, že je 
nerealistické dohodnout se na stejných definicích 
jednotlivých termínů, které odpovídají různým pří-
stupům. Z našeho pohledu však nejde jen o hraní 
si se slovy. Jsme však přesvědčeni, že pokud chce-
me akceptovat naši širokou oblast jako samostatný 
obor či výzkumnou disciplínu, potřebujeme vytvořit 
konzistentní systém terminologie, který by byl ak-
ceptován jak v anglicky tak v neanglicky mluvících 
zemích. Jinak je velmi obtížné formulovat jakýkoli 
výzkumný problém. Největší komplikaci spatřuje-
me v absenci jednoho zastřešujícího pojmu.
Na druhou stranu je nám jasné, že experti se nikdy 
úplně neshodnou a stále bude existovat určitá směs 
termínů. Domníváme se ale, že mohou existovat 
určitá kritéria, kterými se budeme řídit a v jejichž 
mezích budou výrazy používány. Jedním z těchto 
kritérií je například rozdělení do čtyř oblastí, který-
mi budou oblast výchovná a vzdělávací, rekreační, 
terapeutická a oblast komerční sféry, a k těmto čty-
řem nadpisům je možné naše termíny přiřazovat. 
Dalším řešením by mohlo být seskupování pojmů 
pod hyponyma, slova nadřazená.
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Jedním z nejvýznamnějších počinů naší studie je 
to, že přinesla vůbec první ucelený pohled na pro-
blematiku terminologie oblasti výchovy a aktivit 
v přírodě, konkrétně anglické a české terminologie. 
Představuje první studii diskutující anglickou a čes-
kou terminologii výchovy a aktivit v přírodě z pohle-
du britských a českých expertů z oboru.
Výsledky mohou přispět k pochopení širšího pohle-
du na edukaci pomocí aktivit v přírodě ve vztahu 
k jiným disciplínám či oborům a k pochopení odliš-
ností v této oblasti mezi různými kulturami.
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ZÁŽITKOVÁ	PEDAGOGIKA	– 
K ČEMU	MÁ	SMYSL	SE	VRACET

Jan	Slavík

Se zájmem sleduji debatu o termínu zážitková 
pedagogika, která má svůj počátek v prvním čís-
le Gymnasionu (Ivo Jirásek, G1, 6–16) a později 
se rozvinula v příspěvcích Martina Murára (G6, 34–
40) a Vladimíra Svatoše (G7, 63–64). K debatě ne-
přistupuji z pomyslného tematického centra Gym-
nasionu, protože moje specializace artefiletika (viz 
G5, 21–30, 83–88) se sice též zabývá zážitky a jejich 
reflexí, ale v umělecké pedagogice. I to je nicméně 
dost dobrý důvod k účastné pozornosti a ke snaze 
nepřehlédnout širší souvislosti rozpravy.
Rozumím úsilí M. Murára pohlídat hlavní proud 
své odborné oblasti důrazem na dobrodružství 
a na akce „mimo osobní zónu komfortu“ (G6, 38). 
Nemůže přece jít o jakýkoliv zážitek, ale o jeho 
zvláštní kvality. Souhlasím ale s V. Svatošem (G7, 
64), že termín zážitková pedagogika je užitečný 
právě tím, že bere v potaz jak prostředek – zážitek, 
tak funkci – výchovnou a vzdělávací, která tomuto 
prostředku dává hlubší smysl. Termín je rozumně 
jednoduchý pro běžné používání a dává šanci pro 
otevřenost, třeba právě vůči uměleckým aktivitám. 
To může být víc výhoda než nebezpečí, protože sku-
tečný obsah i rozsah pojmu určují hlavně ti, kteří 
jej nejvíce používají. Nebál bych se jeho nadměrné-
ho rozostření. Spíš bych se přimlouval za průběžné 
zpřesňování významů než za změnu názvu.
Nechci se tu pouštět do složitějších úvah, jen se po-
kusím nabídnout do rozpravy další anebo spíš sta-
ronový rozměr. Nejdříve připomenu Jiráskovo (G1, 
13–14) rozlišení prožitku (s důrazem na přítom-
nost), zážitku (uchopeného v reflexi) a zkušenosti 
(jako výtěžku a zhodnocení prožitého). V prožitku 
zvlášť vyniká emocionální, tělesná a smyslová strán-
ka bytí, která se dá jen obtížně zprostředkovat (snad 
jen uměním); i proto může být tolik přitažlivá. Avšak 
neměli bychom přehlédnout, že v prožitku se prolíná 
vědomí aktuálního stavu s víceméně neuvědomělým 
působením vžitých tradic, konvencí, pojmů, vzorců 
chování – tedy se vším, co podmiňuje jak kvalitu 
samotného prožívání, tak zážitkovou reflexi.
Z naznačených důvodů by nebylo od věci soustav-
něji se věnovat tomu, co v diskusi stále prosvítalo 
přinejmenším mezi řádky: že zážitek má skutečnou 
cenu nejenom s ohledem k prožívání „tady a teď“, 
ale neméně jako obsah, ke kterému má smysl se vra-
cet, svěřovat jej reflexi, rozmluvám, vzpomínkám. 
Vždyť také proto – anebo hlavně proto? – si v rolích 
lektorů nebo učitelů dáváme takovou práci s přípra-
vou situací, ze kterých se zážitky mají rodit.

Bezprostředně můžeme ovlivňovat jen situační 
proměnné (místo, časový rozsah, pokyny, položky 
komunikace), nikoliv samotné prožitky. Ty závise-
jí na jednotlivci, který je prožívá a skrze ně vnímá 
nebo posuzuje situační aranžmá. V tomto smyslu 
je každý zážitek výběrovým obsahem situace – tedy 
tím, co si její účastník vědomě nebo bezděčně mohl 
pamatovat („duší i tělem“) a co si může při reflexi 
uvědomit a sdělovat. Zážitky se dají vyprávět v po-
době příběhu a lze se na ně ptát: co jsi v situaci 
vnímal, co jsi prožíval, co sis myslel, co nového jsi 
objevil a poznal (Slavík, 2001, 64 n.). Výpovědi růz-
ných lidí se zpravidla v mnohém liší, i když všichni 
byli účastníky jedné a téže situace – právě to bývá 
zajímavé a přínosné.
V umělecké pedagogice se v těchto souvislostech 
již odedávna probírá poměrně zapeklitý problém 
distance. Míní se tím optimální míra odstupu vůči 
prožitkové síle zážitku. Ta by měla sloužit tomu, aby 
si účastník ze situace odnášel zážitky, které se pova-
žují za esteticky či umělecky hodnotné (Zuska, 2001, 
51 n., Slavík, 2001, 243 n.). Pod ‑distancování (lep-
ší výraz zatím není na skladě) znamená pohlcení 
prožitkem, člověk ztrácí povědomí o rozdílu mezi re-
alitou a virtualitou, „propadá se“ do fikčního světa 
hry jako do žhavé skutečnosti (na život a na smrt). 
Dá se to povědět i tak, že z prožitku není kam ustou-
pit: hru nelze zrušit a sen pokračuje i po probuzení. 
Naopak v předistancování se ze zážitku prožitek 
vytrácí. To znamená, že ze hry se neotevře prožit-
kový přístup do fikčního světa; účastník jen obchází 
kolem. Je nasnadě, že reflexe zážitků – příběhy – 
z protikladných pólů distance by se navzájem hodně 
různily.
Zkusme si představit pomyslnou úsečku mezi 
pod ‑ a předistancováním. Dá se totiž použít jako 
vhodný model pro přemýšlení i za rámec estetiky. 
V tomto směru by se Murárův výše vzpomínaný 
důraz na dobrodružství dal vykládat jako cesta 
ke hranicím poddistancování, možná i za ně. Není 
to ale svým způsobem něco příznačného pro celou 
zážitkovou pedagogiku? Přitakání na tuto otázku 
by snad bylo v souladu i s nedávnými úvahami I. 
Jiráska o realitě a virtualitě zážitkových kurzů (G7, 
56–62). V Jiráskově textu se ovšem neméně důraz-
ně hlásí přiměřený ohled k druhému pólu: ani v pře-
sahu do reality zřejmě nikdy nemizí prvotní herní 
impulz.
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Připomíná mi to současné umění tzv. postprodukce, 
které záměrně zkoumá předěly mezi „fikcí a infor-
mací“ tím, že svým divákům nabízí „dialog mezi re-
alitou a fikcí“ (Bourriaud, 2004, 40–41). Návštěvník 
výstavy je takto konfrontován s procesem utváření 
smyslu svého vlastního života, a to prostřednic-
tvím souběžného (a podobného) procesu, totiž 
procesu utváření smyslu díla (Bourriaud, 2004, 
42). Někde tady tuším ideové zázemí, které je spo-
lečné pro všechny navzájem podobné snahy: zapojit 
hloubku prožitku a zážitkovou reflexi do jedinečné 
práce na rozvoji osobnosti. Myslím, že zážitková pe-
dagogika se tu může docela dobře vymezovat jako 
svébytná výchovná a vzdělávací oblast, aniž se bude 
rozpouštět v neurčitosti.
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POD	LAVICÍ 
Zážitková pedagogika 
a škola
Píše se školní rok 2007/2008 a já vážně uvažuji 
o změně názvu naší rubriky. Nikoli tajně Pod la-
vicí jako doposud, ale díky změnám ve školství již 
legálně (a skoro povinně) začíná mnoho škol obje-
vovat svou cestu k zážitkové pedagogice. Od září 
všechny základní školy v České republice vyučují 
v první a šesté třídě podle vlastních školních vzdě-
lávacích programů. Hlavní cíle základního vzdělá-
vání jsou nyní státem definovány jako praktické 
životní a studijní dovednosti (klíčové kompetence 
a očekávané výstupy vzdělávacích oborů). Těchto 
cílů není možno dosáhnout bez aplikace zážitkové 
pedagogiky.
Seznámíme vás proto s rozsáhlým zdrojem meto-
dických materiálů k osobnostní a sociální výchově, 
která se stává jednou z hlavních cest zážitkové 
pedagogiky do běžného vyučování. Představíme 
vám zkušenosti ze dvouletého projektu, který tyto 
metodiky vytvářel a ověřoval ve školní praxi. V dal-
ších článcích vám nabídneme také zkušenosti na-
šich autorů s tím, jak můžeme tvůrčím způsobem 
uchopit klasická školní témata jako škola v přírodě 
(zážitkový výjezdní kurz na 1. stupni), školní výlet 
(expedice) nebo vyučování o přírodě (zkoumání 
přírodních zdrojů vody zážitkem). Rubrika obsa-
huje čtyři články, které ilustrují různé příklady apli-
kace zážitkové pedagogiky ve školní praxi.
První, Jak na osobnostní a sociální výchovu, před-
stavuje praktické metodické materiály pro uči-
tele, které byly vytvořeny občanským sdružením 
Projekt Odyssea a které jsou českým učitelům 
k dispozici na internetu (www.odyssea.cz). Mezi 
tyto materiály patří manuály šesti školních pro-
žitkových kurzů (práce třídního učitele, preven-
ce šikany, prevence závislostí, rozvoj studijních 
dovedností, metody duševní hygieny, stmelovací 
soustředění).
Druhý článek Škola v přírodě trochu jinak popisuje 
zážitkový kurz pro žáky 4. ročníku základní školy. 
Autorka se zabývá tématem škol v přírodě i z hle-
diska historického a vyzývá k inovacím. Odkazuje 
na svou diplomovou práci, ve které je obsažen kom-
pletní program kurzu včetně podrobné evaluace.
Třetí článek, Zkoumáme přírodní zdroje vody zá-
žitkem, aplikuje zážitkovou metodu během školní 
výuky na prvním stupni. Autorka se věnuje též vý-
znamu reflexe a doporučením pro reflexi s dětmi 
mladšího školního věku.

Vladimír Srb

ENGLISH	SUMMARY 
Possibilities	are	here	|	 
Under	the	Desk	– 
Zážitková pedagogika	and	school

The column includes three articles which de-
scribe different examples of applying experi-
ential education in school practice. The first 
article How to do personal and social educa-
tion introduces practical and methodical ma-
terials for teachers, which were created by the 
organisation Projekt Odyssea and are avail-
able for Czech teachers on its website (www.
odyssea.cz). These materials include manuals 
of 6 school experiential courses (work of the 
class teacher, prevention of chicane, preven-
tion of addictions, development of study 
skills, methods of mental hygiene, courses 
joining people in one team). The second arti-
cle School in nature in a little different way 
describes an experiential course for 4th grade 
pupils at an elementary school. The author 
deals with schools in nature from an histori-
cal point of view and looks at  innovations. 
She refers to her Masters thesis in which she 
describes the whole programme of the course 
including detailed evaluation. The third arti-
cle Exploring water sources in nature applies 
the experiential method during teaching at 
the first stage of an elementary school (6–11 
years). The author deals with the meaning of 
reviewing and suggests recommendations for 
reviewing with younger children.
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Do	této	rubriky	přispěli:Vedoucí	bloku	Možnosti	tu	jsou:

Petra	Drahanská	– pro bližší představení viz str. 2.

Vladimír	Srb	– pro bližší představení viz str. 3.

Mgr. Ivana	Šircová (1966), vysokoškol-
ská učitelka na VŠTVS Palestra, katedra 
sportů a pobytu v přírodě.  
ivana.sircova@volny.cz

Mgr. Martina	Krejčí	(u zdrojové literatury 
uvedena pod dívčím jménem M. Pavlí-
ková) (1981), absolventka Ped. fakulty 
UP v Olomouci, instruktorka Outward 
Bound – Česká cesta, s.r.o., elévka PŠL, 

členka o.s. Kritické myšlení a Společnosti pro starou 
hudbu. martina.pavlikova@email.cz

Vedoucí	rubriky:
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Vladimír	SrbJAK	NA	OSOBNOSTNÍ 
A	SOCIÁLNÍ	VÝCHOVU	 
V	NAŠÍ	ŠKOLE?

Co	je	OSV?

Osobnostní a sociální výchova ve škole začíná teh-
dy, když učitelé hledají praktické odpovědi na ná-
sledující otázky:
•	 Jak	vést	žáky	k	sebereflexi,	 

sebeovládání a samostatnosti?
•	 Jak	vést	žáky	k	dodržování	 

pravidel chování ve třídě a ve škole?
•	 Jak	vést	žáky	k	tomu,	 

aby se dokázali efektivně učit?
•	 Jak	rozvíjet	komunikační	 

a týmové dovednosti žáků?
•	 Jak	stmelit	třídu	a	dlouhodobě	 

rozvíjet dobré vztahy mezi žáky?
•	 Jak	vést	žáky	k	přemýšlení	o	hodnotách	 

a k etickému jednání?

Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) 
je od září 2007 povinným obsahem vzdělávání 
na všech základních školách v ČR. Školy mají u svých 
žáků rozvíjet praktické životní dovednosti uspořáda-
né do 11 tematických okruhů (například Sebepozná-
ní; Mezilidské vztahy; Komunikace; Hodnoty, postoje, 
praktická etika).

Projekt	OSV

Od ledna 2006 do prosince 2007 probíhal projekt 
Zavádění osobnostní a sociální výchovy do škol 
financovaný z Evropského sociálního fondu. Deset 
základních škol a pět osmiletých gymnázií hledalo 
účinný způsob, jak OSV zapracovat do svého školní-
ho vzdělávacího programu a jak své učitele naučit 
toto téma uskutečňovat v praxi. Realizátorem pro-
jektu je občanské sdružení Projekt Odyssea pod su-
pervizí doc.	PhDr.	Josefa	Valenty,	CSc.
Během dvou let byla vytvořena a ve výuce vyzkouše-
na řada praktických metodik OSV. Na jejich tvorbě 
a ověřování ze podílelo více než 500 učitelů, lektorů 
a odborných konzultantů. Aktuální verze metodik 
je pod názvem Stavebnice OSV k dispozici na inter-
netových stránkách www.odyssea.cz.

Stavebnice OSV  
a	jak	s	ní	učitelé	mohou	pracovat
Stavebnice OSV je soubor praktických příruček 
(metodických textů), o které se mohou učitelé opřít, 
když se ve škole zabývají osobnostními, sociálními 
a etickými tématy. S jejich pomocí si navíc může 
každá škola postupně vytvořit celoškolní strategii 
postupného uvádění témat OSV od 1. do 9. třídy. 
Učitelé ve Stavebnici OSV naleznou například:
•	 Zásobník	základních	metod	používaných	v	OSV
•	 Desítky	příprav	na	vyučování	s	tématy	OSV
•	 Metodiky	školních	prožitkových	kurzů	OSV

Vybrané	zkušenosti	z	projektu
•	 Ukázalo	se,	že	některá	témata	OSV	jsou	dů-

ležitá pro všechny učitele ve sboru, protože 
mají přímý vliv na udržování kázně ve třídě 
a na efektivní průběh vyučování obecně 
(komunikace se žáky, určování a respektování 
základních pravidel chování ve třídě, řešení 
konfliktů).

•	 Pro	většinu	učitelů	je	nejpřirozenější	reali-
zovat OSV v kombinaci se vhodným učivem 
oboru, který pravidelně vyučují. Tímto způ-
sobem však není možno kvalitně realizovat 
všechny tematické okruhy OSV.

•	 Budoucnost	bude	nejspíš	mít	realizace	OSV	
formou pravidelných třídnických hodin kombi-
novaných s vybranými vícedenními kurzy. Vět-
šina partnerských škol zapracovala třídnické 
hodiny do svých školních programů, protože 
umožňují dlouhodobou systematickou práci 
s výchovnými tématy i průběžné reagování 
na aktuální témata ve třídě.

•	 Potvrdilo	se,	že	zavádění	OSV	do	běžné	školní	
praxe je běh na dlouhou trať. Dvoudenní in-
tenzivní výcvik obvykle nastartuje zájem o OSV 
a zlepší komunikační dovednosti (respektující 
komunikace = základ OSV). Větší sebevědomí 
pro práci s OSV učitelé získávají přibližně 
po dvouletém období (cca 200 hodin výcviku). 
Někteří ředitelé uvádějí, že OSV se stává celo-
školní „normou“ až po šesti až deseti letech 
a vyžaduje opakované vzdělávání celého sboru.

•	 Většina	škol	projevila	zájem	o	další	vzdělávání	
v problematice OSV i po ukončení projektu, 
a to i přesto, že pro ně byl značně náročný 
organizačně i finančně. Znamená to, že školy 
jasně vnímají užitečnost OSV.
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V současné době jsou dokončeny první verze příru-
ček pro tyto kurzy:
•	 Adaptační	(stmelovací)	kurz
•	 Rozvoj	studijních	dovedností
•	 Relaxační	a	aktivizační	postupy
•	 Prevence	závislostí
•	 Prevence	šikany
•	 Třídnické	hodiny	s	cíli	OSV

Stavebnice sama nemůže nahradit praktický výcvik 
v OSV. Velmi dobře však slouží učitelům, kteří mají 
zkušenosti s činnostními metodami vyučování.

Metody	OSV

Učitelé mají největší zájem o Zásobník metod po-
užívaných v OSV a také si tento soubor nejčastěji 
stahují ze stránek projektu. Naleznete v něm na-
příklad praktické tipy pro to, jak zahajovat vyu-
čování s tématem OSV nebo jak vést závěrečnou 
reflexi ve skupině způsobem, který zapojí co nej-
více žáků najednou. V souboru naleznete vybrané 
metody a techniky ze všech čtyř metodických zdro-
jů, ze kterých OSV čerpá (sociálněpsychologický 
výcvik, progresivní didaktika, dramatická výchova, 
zážitková pedagogika).

OSV	je	nutno	dobře	promyslet	 
a naplánovat
Učitele nejvíce zajímají metody OSV, tj. cesty „Jak“ 
žáky rozvíjet. Během projektu se však osvědčilo 
nejdříve si stanovit, „Co“ v žácích vlastně chceme 
rozvíjet. Každé škole doporučujeme, aby si všichni 
učitelé (případně i rodiče a žáci) společně zformulo-
vali jasnou odpověď na otázku K jakým výchovným 
cílům chceme u nás na škole společně směřovat? 
Jaké schopnosti má mít žák, který opouští devátou 
třídu? Škola by si měla v OSV stanovit své prioritní 
cíle. Existuje pro to hned několik vážných důvodů:
•	 Výchovné	možnosti	školy	jsou	omezené.	 

Kvalitně se dá naplnit pouze několik cílů.
•	 OSV	vyžaduje	společný	a	systematický	 

postup všech učitelů. Učitelé plní lépe ty cíle, 
které si sami stanovili.

•	 U	žáků	můžeme	rozvíjet	pouze	ty	dovednosti,	
které sami dobře ovládáme a kterým velmi 
dobře rozumíme. Rozhodnutí o tom, co budeme 
u žáků rozvíjet, by mělo být současně odpovědí 
na otázku v čem se bude vzdělávat náš učitelský 
sbor. Jakým výcvikem projdeme?

•	 Když	si	stanovíme	cíle,	můžeme	průběžně	 
zjišťovat, jak se nám je daří naplňovat  
(proces autoevaluace).

Z těchto důvodů je součástí Stavebnice OSV po-
můcka nazvaná Očekávané výstupy OSV. Jedná 
se o soubor 55 schopností, které můžeme u žáků 
během OSV rozvíjet. Právě z nich si škola může vy-
bírat své priority (doporučujeme zvolit si pouze 3 
až 5 priorit). Školy si nejčastěji vybíraly následující 
očekávané výstupy OSV za své celoškolní priority:

•	 Žák	formuluje	a	respektuje	 
základní pravidla chování ve třídě a ve škole.

•	 Žák	používá	postupy	efektivního	učení	 
a plánuje své učení.

•	 Žák	se	zodpovědně	rozhoduje	 
v eticky náročných situacích všedního dne.

•	 Žák	poznává	svou	osobnost.
•	 Žák	zvládá	vlastní	agresivitu.
•	 Žák	tvořivě	řeší	mezilidské	situace.
•	 Žák	efektivně	spolupracuje	v	týmu.
•	 Žák	odmítá	šikanu.

Na očekávané výstupy OSV navazují tzv. lekce OSV. 
Jedná se o metodické texty, ve kterých je podrob-
něji popsáno, v čem daná osobnostní, sociální nebo 
morální schopnost spočívá a jak je možno ji rozvíjet 
ve školních podmínkách. Součástí každé lekce jsou 
aktivity použitelné v běžné výuce. Důležitou sou-
částí Stavebnice OSV je i metodika autoevaluace 
v OSV. Pomáhá školám samostatně hodnotit, jak 
skutečně probíhá proces osobnostní a sociální vý-
chovy na škole a jaké má výsledky.

Vzdělávání	učitelů	v	OSV

Nezbytným předpokladem projektu byla rozsáhlá 
vzdělávací podpora pro všechny zúčastněné školy 
a úzká spolupráce s učiteli během vývoje Stavebnice 
OSV. Každá škola získala více než 800 hodin výcviku 
a školení. Části vzdělávání se účastnil celý učitelský 
sbor, části vybraní učitelé a ředitelé. Během projektu 
byla navíc vytvořena názorná vzdělávací pomůcka 
použitelná při samostudiu – DVD s videozáznamy 
příkladů dobré praxe OSV. Natáčeli jsme nejen u uči-
telů, kteří prošli výcvikem, ale i u lektorů, kteří pra-
cují v oboru OSV několik let.

...

Předpokládáme, že práce na tvorbě a ověřování 
kompletní metodiky OSV bude trvat ještě nejméně 
10–12 let. K tomuto procesu zveme všechny školy 
v ČR i zájemce z řad odborné veřejnosti. Informace 
o možnostech spolupráce: www.odyssea.cz.
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ŠKOLA	V	PŘÍRODĚ	 
(TAK TROCHU	JINAK)

Martina	Krejčí

Jaké jsou nové trendy pořádání školy v přírodě? 
Co má, či může mít, společného škola v přírodě 
se zážitkovou pedagogikou? Je možné využít zážit-
kovou pedagogiku na škole v přírodě? Já tvrdím, 
že ano!
Proto bych vás ráda prostřednictvím následujících 
řádků krátce zavedla do problematiky škol v příro-
dě a nabídla vám inspiraci ze zážitkového kurzu 
Prázdninové školy Lipnice (PŠL), který nesl název 
Škola v přírodě tak trochu jinak… aneb kolem svě-
ta za 5 dní.

Škola	v	přírodě

Dovolte mi, abych se na začátek zastavila u samot-
ného termínu „škola v přírodě“. Pokud se zamyslí-
me nad tímto pojmem, každému z nás se vybaví 
různé asociace: vyučování pod stromem, třítýdenní 
ozdravné pobyty bez rodičů, paneláky – zařízení 
pro stovky dětí, psaní písemky z matiky v lese, „ne-
učení se“…
Škola v přírodě (švp) jako jedna z vyučovacích forem 
se za dobu své existence velmi proměnila. O historii 
škol v přírodě by se tak dalo napsat velmi mnoho, 
proto zde odkazuji čtenáře na práce autorů Hru-
šáka (1923), Ledvinky (1998) a Pavlíkové (2007), 
kteří se otázkou historie škol v přírodě zabývali. Ale 
pojďme se krátce podívat, jaká je situace dnes.
V současné době neexistuje žádný předpis, který 
by školám nařizoval pořádání škol v přírodě. Vše 
tedy záleží na filosofii školy, učitelově chuti připra-
vit a realizovat švp a v neposlední řadě i na finanč-
ních možnostech školy a zájmu dětí a rodičů. Délka 
školy v přírodě je dnes různá, většinou se pohybuje 
od tří do sedmi dnů. Program školy v přírodě musí 
být v souladu s osnovami, výběr vyučovacích me-
tod je zcela v rukou pedagoga. Dnes máme na vý-
běr z několika možností přístupů k pořádání školy 
v přírodě.
1. Pedagog si celou školu v přírodě zorganizuje sám. 
Zajišťuje středisko, dopravu i programovou náplň 
školy v přírodě.
2. Pedagog využije nabídky „cestovních kanceláří“ 
speciálně zaměřených na švp, které nabízejí zajiště-
ní dopravy, střediska, stravování. Učitel si zajistí jen 
programovou náplň švp.
3. Třetí možností je využít nabídky občanských 
sdružení či firem, které nabízejí kompletní servis 
včetně programu. V ideálním případě vychází pří-
prava programu z potřeb skupiny. S takovou nabíd-
kou přichází např. o.s. Prázdninová škola Lipnice 
či o.s. Týmečky.
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Škola	v	přírodě	tak	trochu	jinak…	

aneb	kolem	světa	za	5	dní

Pojďme se teď přenést rovnou do praxe. Ráda bych 
vám zde prostřednictvím následujících řádků po-
skytla krátký náhled na to, jak se instruktoři PŠL 
spolu s paní učitelkou Dášou	Gabrielovou zhosti-
li přípravy a realizace zážitkového kurzu pro děti 
mladšího školního věku.
Škola v přírodě tak trochu jinak… aneb kolem světa 
za 5 dní, zážitkový kurz pro 4. ročník základní školy, 
který pořádala Prázdninová škola Lipnice ve spolu-
práci se ZŠ Roztoky, se konal v květnu 2006. Jedna-
lo se o 5denní kurz, který byl protkán nitkami mul-
tikulturality. Kurz připravoval tým čtyř instruktorů 
PŠL spolu s třídním pedagogem více jak rok. Děti 
měly možnost prostřednictvím intenzivního zážit-
kového kurzu „procestovat“ celý svět a na vlastní 
kůži si vyzkoušet, jak se žije v Africe, Americe, Aus-
trálii, Asii a Evropě.
I když děti neměly do programu zařazenou „kla-
sickou výuku“, přesto si ze školy v přírodě odvezly 
spoustu vědomostí, dovedností, zážitků a zkuše-
ností, které zcela jistě využijí ve škole i na jejich 
cestě životem.
Pro děti byla na švp přichystána pestrá paleta her 
a programů, které se svým obsahem vztahovaly 
k tématu multikulturality. Šlo se o hry a programy 
komplexně rozvíjející osobnost žáků jak výtvarné, 
hudební a dramatické, tak pohybové či „přemýšli-
vé“. Mnoho her a programů se soustředilo na rozvoj 
vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem, 
zaměřeny byly i na sounáležitost, empatii a týmo-
vého ducha.

Prostor v této rubrice není neomezený, proto pro-
sím vnímejte předešlé řádky spíše jako naladění 
a inspiraci. Pro konkrétní nápady a podrobný popis 
zážitkového kurzu Škola v přírodě tak trochu jinak… 
aneb kolem světa za 5 dní doporučuji prolistovat 
moji diplomovou práci s názvem Využití zážitko-
vé pedagogiky na 1. stupni základní školy, která 
se tímto problémem detailně zabývá. Můžete v ní 
nalézt podrobný popis včetně metodických dopo-
ručení, zpětné vazby od účastníků i pedagoga a ře-
ditele školy, ale také bohaté přílohy s popisem jed-
notlivých programů. Kompletní text mé diplomové 
práce naleznete na www.odyssea.cz v sekci Meto-
diky OSV. Podrobnější informace o tématu školy 
v přírodě naleznete na webovém dodatku tohoto 
čísla Gymnasionu.
Na závěr nezbývá než popřát všem pedagogům 
chuť, odvahu a energii pustit se do nelehkého, ale 
radostného a inspirujícího pořádání zážitkových 
kurzů!
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ZKOUMÁME	PŘÍRODNÍ 
ZDROJE	VODY	ZÁŽITKEM

Ivana	Šircová

Jako každý pedagog jsem si na začátku vyučování 
vytkla cíl: chtěla jsem, aby děti probádaly své okolí, 
objevily i nejmenší potůčky, setkaly se s přírodním 
pramenem, poznaly vlastnosti vody a naučily se vá-
žit si čisté vody. A jak vypadalo naše vyučování?
Šli jsme samozřejmě s dětmi ven. Za vesnicí jsme 
se vydali polní cestou, tam, kde jsme tušili potok. 
Zanedlouho se objevil. Zaznamenáme si ho do na-
šeho plánku. Děti nadšené vodou však dají přednost 
jeho přeskakování, máchají si ruce ve vodě a pouští 
listy po proudu. Čekám, až všichni přeskočí na dru-
hou stranu ke mně, ale vidím, že dětí na prvním 
břehu neubývá, vracejí se totiž za mými zády zase 
zpátky, aby mohly dráždivou překážku překonávat 
znovu a znovu. A tak po chvíli musím odvážné lovce 
dobrodružství od potůčku odehnat, takhle bychom 
dnes už víc nestihli.
Postupujeme dál po cestě a objevujeme pramen. 
Voda padá dolů ze skalky a tříští se o kámen. V oko-
lí není žádné lidské obydlí, voda je čistá, a tak bez 
obav pijeme. Děti si myjí ruce a obličej a ochutná-
vají chladnou vodu; já s nimi. V horkém dni nás 
voda osvěží, stříkáme po sobě a děti výskají a do-
vádějí. Setkání s pramenem je pro nás okamžikem 
radosti. Odpočíváme u něj a povídáme si o tom, jak 
nám je, co nám voda přinesla.
Vyzvu děti, aby přemýšlely, jak bychom mohli po-
moci udržovat toto místo, aby vždycky sloužilo 
k občerstvení lidem, tak jako dnes nám. Děti mě 
překvapují svými návrhy. Vybereme ten nejschůd-
nější: budeme se každé jaro chodit dívat, zdali je 
místo čisté, a budeme upravovat odtokové koryto 
vody. Vracíme se do školy s plánkem všech objeve-
ných vodních toků a zdrojů v našem okolí, příjemně 
unavení a se spoustou zážitků.
Cíle vyučování jsme naplnili. Spojili jsme vzděláva-
cí oblast Člověk a jeho svět – rozmanitost přírody 
s průřezovým tématem osobnostně sociální výcho-
vy i s tématem environmentální výchovy. K zážit-
kům se ještě ve škole budeme vracet, budou nás 
motivovat k dalšímu učení.

Metodická	poznámka	pro	učitele
Při každé aktivitě při vyučování venku je důležitá re-
flexe. Reflexi společné práce samozřejmě řídí učitel. 
Otázky pro děti volí promyšleně, aby byly smyslu-
plné a zakládaly se na prožitých situacích. Otázky 
na pocity by měl učitel pokládat citlivě a brát v úva-
hu, že odpovědi jsou dobrovolné.
Při vyučování v přírodě děti velmi často reagují 
spontánně, protože bohatství a rozmanitost podně-
tů v přírodě u vnímavých dětí takovou reakci přímo 
vyžaduje. Učitel může zvážit, nakolik je taková akti-
vita silnou motivací pro učení, a může tomu přizpů-
sobit své cíle. Výsledek učení bude efektivnější. Pří-
roda nám nabízí možnost učit se nejen o prostředí, 
ale i o sobě a druhých lidech, v přírodě si budujeme 
vztah k ní i k sobě a ostatním. Příroda je prostředím 
pro činnosti i zdrojem pro výchovu.
Inspiraci pro další aktivity najdete v mé knize S dět-
mi v přírodě (Portál, 2007).

Na www.gymnasion.info naleznete  
důležité dodatky k naší rubrice:
•	 Dodatek	k	článku	 

Škola v přírodě (tak trochu jinak)
•	 Nezkrácenou	verzi	článku	Zkoumáme 

přírodní zdroje vody zážitkem
•	 Informace	o	projektu	Ekoškola,  

který realizuje o.s. Tereza  
(autorka Martina Lafatová)
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BEZ KRAVATY 
Zážitková pedagogika 
a Outdoor Management 
Training
V	nejlepším	přestat
Říká se v nejlepším přestat. Obvykle se nám to 
však nedaří. Věci, které děláme, nám přirostou 
k srdci natolik, že si nevšimneme, že už jejich tem-
pu nestačíme. Že ta sněhová koule vyrostla tolik, 
že ji neutlačíme. A tak přestáváme stíhat nejen 
tuto „kouli“, ale i jiné věci kolem. Ruku na srdce, 
kolikrát se vám to v životě stalo? Za sebe říkám, 
že ne jen jednou. Moudrý člověk by se ale měl po-
učit, nevedeme k tomu účastníky našich kurzů? 
Snažím se tedy poučit i já, čehož důsledkem je 
mé dnešní „na shledanou, vážení čtenáři rubriky 
Bez kravaty“.
Na rozloučenou vám nabídnu uzavření vlastního 
seriálu Miniškoly skupinových rozborů a jeden 
pohled z druhé strany. Dost bylo „hlazení míchy“ 
o prospěšnosti outdoorových kurzů. Podívejme 
se spolu s Vilmou	Šneiderovou na naše snažení 
z té druhé strany. A zamysleme se nad tím, proč 
se pro mnohé pracovníky velkých společností sta-
lo slovo teambuilding postrachem.
Přeji vám hodně vydařených kurzů (ať už v rolích 
lektorů, objednatelů či účastníků) a také dobrého 
nového editora rubriky Bez kravaty, ať se máte 
(či přesněji máme, od příštího čísla se stávám jed-
ním z vás, „řadových čtenářů“) z čeho pro naši 
práci inspirovat.
S díky šéfredaktorovi časopisu Gymnasion za za-
jímavou zkušenost, kterou mi nabídl, a za neutu-
chající energii, s kterou vede redakční kruh k dal-
ším číslům.

Vladimír Svatoš

Vladimír	Svatoš	– pro bližší představení viz str. 3.

Vedoucí	rubriky:

ENGLISH	SUMMARY 
Possibilities	are	here	|	Without	
a tie	–	Zážitková pedagogika  
and	Outdoor	Management	Training

The contribution drawing the attention to 
contradictory experience with the word 

„teambuilding“ that can become the mark not 
only of teams and personalities development, 
but also the fright attracting to wasting time 
in the company’s team. The last part of mini-
school of group analyses brings several gener-
alizing charts or theoretic views that can be 
utilized successfully in the process of review.

Vilma	Šneiderová (1974), v současné 
době studentka andragogiky na FF UK, 
trenérka péče o zákazníka a telefonické 
komunikace s klienty ve společnosti Argo 
d.t., s.r.o. a lektorka outdoorových mana-

žerských kurzů ve společnosti AKORD Outdoor Training, 
s.r.o. V minulosti vedoucí zákaznického servisu a interní 
lektorka komunikace s klienty společnosti T -Mobile a of-
fice manažerka vzdělávacích společností Skills a Argo 
d.t. sneiderova@seznam.cz

Do	rubriky	přispěli:
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Vilma	Šneiderová„STRAŠÁK“	 
TEAMBUILDING

Můj	první	teaming

Poprvé se mi to stalo asi před šesti lety, když jsem 
pracovala v jedné nadnárodní společnosti. Tehdy 
jsem právě povýšila a byla jsem přizvána k účasti 
na tzv „teamingu“, pořádaném pro všechny pracov-
níky úseku. Nic moc jsem o tom dopředu nevěděla, 
a tak jsem si jen z toho, jak mluvili kolegové, vyvo-
dila, že půjde o nějaké „týmování“ – snad stmelení 
kolektivu, snad usnadnění budoucí vzájemné spolu-
práce napříč jednotlivými odděleními v rámci úseku. 
Co bylo cílem celé akce a proč jsme tam vlastně jeli 
jsem však bohužel nepochopila dodnes. Tedy samo-
zřejmě, že jsem si mohla říct, že jsme tam, abychom 
se lépe poznali, abychom navázali neformální vzta-
hy a odreagovali se od každodenních pracovních 
povinností, ale to byly jen mé domněnky a navíc 
tomu průběh akce příliš neodpovídal.
Naše teamingy probíhaly tak, že jsme se zpravidla 
v neděli v podvečer všichni (většinou deset až tři-
náct lidí) setkali ve vybraném penzionu, kde jsme 
povečeřeli, dostali firemní dárky a pak následova-
la volná zábava. Snaha o semknutí týmu, náležitě 
umocněná vytvořením jednoho velkého stolu, aby 
se nikdo neseparoval, vyšla naprázdno už záhy 
po večeři, kdy se dle očekávání vytvořily hloučky 
těch, co se znali nebo si padli do oka, a takto jsme 
se bavili až do „odpadnutí“.
Druhý den dopoledne, abychom „dělali něco po-
řádného“, jsme strávili v salonku při prezentacích 
o činnostech jednotlivých oddělení. Po obědě přišla, 
jak jinak, volná zábava. Někdo šel do lesa, někdo 
do bazénu, někdo hrál squash a někdo třeba jen 
tak seděl. Večer se zpravidla opakovalo to, co ten 
předešlý, a ráno jsme jeli domů. Tenhle „teaming“ 
probíhal každý rok, někdy i dvakrát, někdy s výjez-
dem na jednu noc, někdy na dvě.
Když budu mluvit sama za sebe, tak vztahy se utuži-
ly a poznání prohloubilo u těch, co je utužovali a pro-
hlubovali i jindy a jinde a od práce se odreagovali 
jen někteří, zatímco právě ti, co by to potřebovali 
nejvíce, mezi sebou na teamingu probrali pracovní 
problémy, které se nestihly vyřešit v kanceláři.
Rozhodně si nemyslím, že to byla úplná ztráta času. 
Dnes to chápu jako snahu našeho šéfa o jakýsi te-
amspirit svépomocí. Nemusel, ale udělal to, a já si 
jeho aktivity cením. S dnešními zkušenostmi však 
jednoznačně tvrdím, že při profesionálním řešení 
akce spolu s kvalitním poskytovatelem šlo z pro-
gramu získat mnohem více.

Povědomí	o	teambuildingu	 
a	zkušenosti	s	ním	kolem	mě

Po čase jsem kariéru manažerky vyměnila za práci 
ve vzdělávací agentuře a posléze se stala lektorkou 
v oblasti komunikace a interpersonálních vztahů. 
Měla jsem i příležitost podílet se po boku svých zku-
šenějších kolegů na vedení několika kvalitních out-
doorových kurzů. Tam jsem si definitivně potvrdila, 
že outdoor může nabízet nejen zážitky a zábavu, ale 
i cenné poznatky a osobní využitelnou zkušenost. 
Stala jsem se nadšenou obhájkyní zážitkové pedago-
giky a rozhodla se, že budu osvětu o outdoorových 
kurzech aktivně šířit a ne jen pasivně přihlížet, když 
mnoho lidí, se kterými se setkávám, vnímá outdoo-
rový teambuilding v lepším případě pouze jako zába-
vu, v horším jako přehlídku ztraceného času.
V současnosti studuji andragogiku a personální ří-
zení. Mými spolužáky jsou personalisté a další za-
městnanci velkých firem jezdící na teambuildingy. 
Po jedné náhodné diskusi při čekání na zkoušku, kdy 
jsme s kolegy probírali outdoor, jsem se rozhodla, 
že využiji každé příležitosti k debatám o jejich zkuše-
nostech s tímto typem kurzů. Zpočátku jsem bývala 
překvapená, teď už ne, když slýchám historky jako 
např.: Párkrát jsem na tom byla, ale nebavilo mě 
to. Naposledy nás posadili do kruhu na louce a celé 
odpoledne jsme si měli vymýšlet složité pracovní 
situace a pak je kolektivně řešit, nakonec jsme to 
nevydrželi, řekli jsme, že už stačilo a že chceme hrát 
na mafiány, tak jsme hráli na mafiány a aspoň jsme 
se zasmáli. To zase byl festival trapnosti a nudy. To 
bylo naposledy, co jsem se nechala ukecat.
Další silný zážitek mi poskytl kolega, který byl 
na takovéto akci poprvé: Řekli nám, že pojedeme 
na kurz, abychom zlepšili spolupráci v našem týmu. 
Měli jsme si vzít sportovní oblečení na jeden den, 
vše ostatní mělo být překvapení. Ráno nás přivezli 
k vodě, z autobusu nahnali do kánoí a měli jsme 
kamsi doplout. Většina z nás v tom v životě nese-
děla a tak někteří skončili ve vodě, já taky. Zmáčel 
jsem se včetně tenisek, ve kterých jsem mínil strávit 
celý den. Bylo krásné počasí, měli jsme tam strávit 
jeden den, pak noc a ráno domů, tak jsem si vzal jen 
jedny boty. Když jsme se dostali na břeh, bylo nám 
řečeno, že spolupráce spočívá také v tom, že si po-
můžeme v nouzi a tak ti, co mají nějaké věci navíc, 
mají těm, co už mají jen kartáček na zuby, pyžámko 
a bundu, kdyby se ochladilo, něco půjčit. Nohu veli-
kosti 46 ale neměl nikdo. Strávil jsem den částečně 
bos a částečně v mokrých botách. Prý chlap musí 
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něco vydržet. Blahosklonnost instruktora, když 
vedl směrem k některým z nás ty tatínkovský kecy 
o „umět si poradit“, mě přiváděla k šílenství. Až 
zase budu mít potřebu nechat ze sebe dělat debila, 
pojedu na teambuilding.
Fantazie některých outdoorových firem je bezmez-
ná: Byli jsme na teambuildingu a měli jsme orien-
ťák na čtyřkolkách, to bylo super, bezvadně jsme si 
zařádili. Zeptala jsem se: A co kontroly? Odpověď 
byla: Jaký kontroly? My měli fáborkama vyznače-
nou trasu, po které jsme jeli, a jmenovalo se to 
Orientační jízda. Chtěla jsem některé pojmy uvést 
na pravou míru, pokusila jsem se tedy naznačit 
něco jako teamspirit, ale nesetkala jsem se s po-
chopením. Ne, teamspirit neznám, tohle byl nor-
mální klasický teambuilding, měli jsme tam utužit 
kolektiv. Na outdoor se jezdí zapařit.
Nedávno se mě zeptal můj známý, manažer v nad-
národní společnosti, co teď dělám, a já odpovědě-
la, že mimo jiné jezdím na outdoorové rozvojové 
kurzy. Na základě čerstvé zkušenosti reagoval velmi 
jednoznačně: Ztráta času. Opíjím se raději se svými 
známými a jen, když se mi chce, ne organizovaně. 
Zeptala jsem se, k čemu to mělo vést. Nevím, říkali, 
že k lepší spolupráci a abychom byli výkonnější, ale 
fakt nevím, jak k tomu napomůže, když mi někdo 
nařídí nechat se přivázat na lano, když se bojím 
výšek. Museli jsme všichni, jiná cesta zpátky na ho-
tel pro nás neexistovala. Všichni jsme se shodli, 
že za tohle nemusíme nikomu platit a příště si ne-
cháme externě zařídit jen nějakou atrakci při nor-
málním kurzu (pozn. myšleno v učebně).
Nejvíce mnou ale zacloumal následující výrok. 
Tehdy jsem se během chvíle přesunula od lítosti 
až k zoufalému vzteku: Nechápu, jak za tohle může 
někdo platit. Taky jsem poslouchal řečičky o tom, 
jak to zlepší naši práci a jak nás to někam posune. 
Jo, leda do špitálu nebo do protialkoholní. Všichni 
nabízeli téměř to samé, prý efektivní způsob rozvo-
je, vybrali jsme a jeli. Bylo to otřesný a dodnes po-
slouchám, jak jsem vyhodil firemní peníze a slovo 
outdoor ve smyslu rozvoje si nedovolím v naší firmě 
vyslovit, abych neohrozil vlastní život.

Myslím si, že je úplně jedno, o koho ve skutečnosti 
šlo, ať už ze strany účastníků nebo ze strany posky-
tovatelů. Možná některé kurzy byly ve skutečnosti 
plánovány jako „fun“, jen se třeba k účastníkům do-
staly špatné informace. Navíc názory a interpretace 
jednotlivců nelze brát jako dogma. Nicméně nezane-
dbatelný vzorek názorů o outdooru to představuje.
Čím to? Kde je „zakopaný pes“? Na základě jakých 
zkušeností vzniklo u některých manažerů tak od-
strašující povědomí o outdoorových kurzech? Smut-
né je, že ono povědomí nevytváří nikdo jiný než sa-
motní poskytovatelé outdoorových akcí. A často si 
neuvědomují, jak velkou mají zodpovědnost nejen 
za své produkty, ale za celou branži.
Když se nezdaří indoorový kurz, obvykle postačí vy-
měnit lektora a reputace je napravena. Smysl škole-
ní nikdo nezpochybní. U outdooru je však v lepším 
případě vyměněna celá dodavatelská firma, v tom 
horším případě, a já se obávám, že častěji, je dlouho-
době zavržena sama metoda outdoorového rozvoje.
Pro potenciální odběratele outdooru je velmi ob-
tížné se zorientovat v nabídkách kurzů, protože 
prezentace poskytovatelů např. na internetu jsou 
hodně podobné a přitom sama kvalita webu nutně 
nezaručuje kvalitu akcí. Navíc, když jsem navštívila 
dle mého názoru jeden z nejznámějších a nejrozšíře-
nějších vzdělávacích internetových portálů, musím 
říct, že už na druhé stránce mě přestalo bavit hledat. 
Chápu, že není v komerčním zájmu provozovatele 
tohoto portálu někomu „zakazovat“ prezentovat 
se v některých kategoriích, ale při vyhledávání out-
doorových kurzů se zobrazují desítky nabídek firem 
poskytujících jen zábavu a dokonce mnoho cestov-
ních agentur! Hledat mezi těmi stovkami odkazů 
opravdový seriózní outdoorový rozvoj není snadné.
Přesto bych chtěla věřit, že firmy, které vzdělávají 
své zaměstnance v některých oblastech prostřednic-
tvím outdoorových kurzů, budou této skvělé metody 
využívat i nadále a firmy, které se zklamaly, dají out-
dooru ještě druhou šanci. A že ti, kteří o outdooru 
teprve začínají uvažovat, ho vyzkouší.
Všem ale doporučuji, aby si dali s výběrem poskyto-
vatele práci. Je to složitější než u indoorových škole-
ní. Ale stojí to za to.
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Vladimír	SvatošTak co, jak to šlo? aneb  
MINIŠKOLA	SKUPINOVÝCH	 
ROZBORŮ	IV –  
užitečné modely

Posledním zastavením na naší společné cestě sku-
pinovými rozbory budou tři jednoduché modely 
z manažerské teorie, které se vám mohou hodit 
(a mně se mnohokrát osvědčily) k završení review 
formou zobecněného „poučení“. Někdy je „vytáh-
nu“ i v průběhu rozboru, to v situaci, kdy mohou 
posloužit jako názorné potvrzení čehosi, co v de-
batě zaznívá a zaslouží si výraznějšího explicitního 
vyjádření. Do třetice je lze použít na úvod rozboru 
k nasměrování pozornosti účastníků, abychom pak 
společně zhodnotili, jak si v modelem vymezených 
oblastech skupina vedla. Právě k tomuto účelu čas-
to používám hned ten první z nich.

PPP model

Tím nejjednodušším, přitom však velmi užitečným 
je tzv. PPP model (z anglického Produkt  – Proces-
ses – People), který obvykle do češtiny překládáme 
jako triádu Cíle – Procesy – Lidé. Zcela zřetelně upo-
zorňuje na tři základní oblasti, kterým musí věno-
vat soustavnou pozornost každý manažer a které 
mají podstatný vliv na dlouhodobé efektivní fungo-
vání týmů. Neznamená to, že je potřeba všem třem 
oblastem věnovat stejnou pozornost v každém oka-
mžiku. Jsou chvíle, kdy je na místě „zatlačit na pilu“ 
a třeba i na úkor pohodlí členů týmu vymáčknout 
z lidí maximum. Nelze to však dělat dlouhodobě. 
Naopak lze krátkodobě „uvolnit opratě“ a dát lidem 
oddechnout po namáhavém období. Ani to však ne-
smí trvat dlouho, aby se z týmu nevytratila energie 
a potřebný „tah na branku“; řečeno sportovní han-
týrkou: „aby tým nevychladl“.

Podívejme	se,	k	čemu	vede,	když	se	dlouhodobě	
zapomene	na	kteroukoliv	ze	jmenovaných	oblastí:
Nedostatek pozornosti optimálnímu nastavení 
procesů může vést ke zmatkům, špatné organizaci 
práce, tenzím mezi lidmi i celými odděleními firmy 
a následně k demotivaci pracovníků, k chybným 
rozhodnutím a v důsledku ke zpomalení cesty k do-
sažení cíle.
Pokud nemá tým neustále na paměti cíl, který si vy-
tyčil, a věnuje přílišnou pozornost procesům, vede 
to k zdlouhavému přešlapování na místě a k utá-
pění se v detailech (určité osobnostní typy k tomu 
mají přirozenou tendenci). Následně nebude ve sta-
noveném termínu dosaženo cíle, nebo se cíl nežá-
doucím způsobem odkloní od původní koncepce. 
V krajní poloze to přináší problémy v podobě eko-
nomických ztrát s možným důsledkem omezení vý-
roby, propouštění zaměstnanců atd., atd.
K podobnému efektu může vést i přílišná orientace 
na potřeby a pohodlí lidí, kdy se na cíl v samé péči 
o blaho zaměstnanců „jaksi zapomene“.

cíle

procesy

lidé
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Bohužel se v současném velmi tvrdém konkurenč-
ním prostředí častěji zapomíná na lidi. Obvykle jde 
o snahu po maximalizaci zisku (případně při kon-
kurencí vynucovaném snižování cen o udržení stá-
vajícího) formou snížení „headcountu“, tedy počtu 
pracovních míst. Jinými slovy – menší počet lidí má 
udělat to, co dříve zajišťovalo větší množství pra-
covníků. Je -li to provázeno využitím efektivnějších 
nástrojů, např. kvalitně fungujících informačních 
systémů, je vše v pořádku. Pokud se však chce z lidí 

„vymáčknout víc“ pouze požadavkem vyššího indi-
viduálního výkonu za hranicí dlouhodobé snesitel-
nosti, dochází k lidským zklamáním, ztrátě motiva-
ce, ke vzniku interpersonálních konfliktů či posunu 
(negativnímu) v rolích v týmu; v krajním případě 
k nežádoucím odchodům (obvykle těch schopněj-
ších) pracovníků.

Závěr
Dlouhodobý nedostatek pozornosti kterékoli ze tří 
výše zmíněných oblastí může vést ve svých důsled-
cích ke snížení výkonnosti a rozpadu celého týmu. 
Za sledování a usměrňování této dynamické rovno-
váhy je odpovědný především vedoucí.
V prostředí outdoorových kurzů lze tento model vy-
užít prakticky po každém cvičení. Ptát se účastníků, 
jak byli spokojeni s výsledkem, jak jim fungovaly 
skupinové procesy, zda i jako jednotlivci byli spoko-
jeni. Co by se z procesního hlediska dalo dělat jinak, 
jak zajistit vyšší individuální spokojenost členů? 
A samozřejmě i to, zda se obdobný model fungo-
vání skupiny projevuje i v pracovní praxi a co to 
s sebou přináší? Kreativita ve formulování dotazů 
je jen a jen na každém instruktorovi, schéma však 
může posloužit jako užitečné vodítko.

Komfortní	zóna

Každý z nás se velkou část života pohybuje v indivi-
duálně tvarované abstraktní oblasti, kde se dokáže 
orientovat; na podněty, kterých se mu dostává, umí 
adekvátně reagovat; je zde „doma“, nic ho nezasko-
čí. Například víme, jak používat různé přístroje, jak 
se chovat v nejrůznějších situacích, jak odpovídat 
na obvyklé dotazy nadřízených. Tuto „zmapovanou“ 
oblast nazýváme komfortní zónou. Setrvání v ní je 
pohodlné a bezpečné, z dlouhodobého hlediska 
však nudné a hlavně nerozvíjející.
Čas od času se nám ale stává, že se dostaneme 
na hranice naší komfortní zóny a musíme je pře-
kračovat. V novém prostředí, novým úkolem, neče-
kanou situací… Do smrti si budu pamatovat svoji 
první cestu do Ameriky a setkání s jejich zcela 
odlišnými technologiemi. Nevěděl jsem jak dostat 
dopis do poštovní schránky, měl jsem strach, že je 
záchodová mísa plná vody ucpaná. Každou chvílí 
jsem se dostával za hranice poznaného a vyrovná-
val se s neznámými situacemi.
Jaké má obecně člověk možnosti, když se dostane 
za hranice své komfortní zóny? V principu dvě – buď 
se s novou situací vyrovná, a pak se jeho komfortní 
zóna rozšíří (a to nejen v dané konkrétní oblasti, 
ale díky psychologickému efektu sebepotvrzení 
celkově), nebo naopak situaci nezvládne, což vede 
ke zklamání, ztrátě sebejistoty a celkovému zmen-
šení bezpečné oblasti.
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A jaké má tato teorie praktické dopady do mana-
žerské práce? Zásadním imperativem je ukládat 
lidem přiměřeně náročné úkoly. Na jedné straně 
dostatečně náročné, aby je čas od času vyháněly 
z jejich komfortní zóny, vedly k vyšší osobní aktivitě, 
objevování nového a díky jejich úspěšnému zvlád-
nutí k sebepotvrzení a osobnímu rozvoji, na druhé 
straně ne příliš náročné, aby nedocházelo k jejich 
nezvládnutí, k panice, k osobním zklamáním a ztrá-
tě (často již tak nízkého) sebevědomí. Z vlastní ma-
nažerské praxe si pamatuji situaci, kdy jsem s dob-
rým úmyslem vytvořit prostor pro osobní iniciativu 
a samostatnou práci přivedl pracovníka k těžkému 
zklamání a pocitu osobní neschopnosti. Přitom šlo 
hlavně o moje manažerské selhání zadáním nepat-
řičného úkolu.
Na outdoorových kurzech bývá velmi častým cílem 
podporovat odhodlání, rozhodnost a sebedůvěru 
účastníků. K vykročení za hranice komfortní zóny 
nám obvykle slouží skalní lezení, lanové překážky 
ale i noční terénní hry a řada dalších programů. 
Vždy bychom však měli mít na paměti, že i nejstarší 
a fyzicky nepříliš disponovaný účastník by měl mít 
šanci alespoň na některé z cest či překážek uspět. 
A zároveň je nutné připravit „sousto“ i pro ty zdat-
né a odvážné, aby i oni okusili, jak chutná vykročení 
z komfortní zóny.

Trojúhelník	týmových	rolí

Třetí model mi často posloužil jako velice názor-
ný nástroj vzájemné zpětné vazby mezi účastníky. 
Jedná se o snad nejjednodušší zobrazení odlišných 
týmových rolí. Na vrcholu rovnostranného trojúhel-
níku jsou umístěné tři velmi specifické „dopravní 
prostředky“. Buldozer, ponorka a sanitka. Jedná 
se o metaforu – symboly.
Buldozer představuje lidi vysoce orientované na vý-
kon a cíl, kteří se na své razantní cestě za jeho do-
sažením neohlížejí napravo či nalevo a občas přehlí-
žejí jemné nuance mezilidských vztahů.
Ponorka ztělesňuje osoby přinášející do týmu ori-
ginální nápady a nové podněty. Bývají to lidé, kteří 
nejsou příliš vidět, neperou se o pozornost a osobní 
prosazení. Jde jim o věc, o kvalitu či originalitu řeše-
ní. Své příspěvky spíše nabízejí než vnucují a pokud 
se jich neujme průraznější osobnost, často i dobré 
podněty zapadnou. Díky tomu ponorky nezřídka 
fungují v symbiotickém tandemu s buldozerem, pro 
kterého jsou cenným zdrojem kvalitních nápadů.
Sanitka je orientovaná na vztahy. Bývá empatická, 
pozorná k druhým. První z týmu vycítí nepatřičné 
napětí a snaží se je vyrovnávat vlastní pozorností. 
Poukazuje na potřebu harmonie a přátelství.
Pochopitelně vrcholy trojúhelníku představují ex-
trém, krajní typy. Většina z nás má však v sobě 
od každého trochu, v grafickém trojúhelníkovém 
vyjádření se vyskytuje kdesi v ploše, k některému 
vrcholu má blíže, k jiným dál.
Tento model nám před mnoha lety na instruktor-
ském semináři představil britský lektor Richard	Ale-
xander a ukázal i jednoduchý způsob, jak s ním pra-
covat. Na flipchart nakreslil trojúhelníkový model 
a vyzval nás, abychom postupně přistupovali k ob-
razu a zakreslili do něj bod, kde se sami vnímáme. 
Potom vyzval ostatní členy skupiny, aby nás směro-
vali povely vzhůru, doprava, doleva – k místu, kde 
nás vidí oni. Nezapomenu, jak jsem byl překvapený 
z rozdílu mezi sebehodnocením a zpětnou vazbou 
od skupiny. Bylo to pro mě tehdy velmi nečekané, 
tvrdé, ale prospěšné. A věřím, že jsem nebyl jediný.
Z popisu je zřejmé, že práce s trojúhelníkovým mo-
delem je rychlá, pro účastníky snadno pochopitelná 
a v určitých situacích svojí přímočarosti nebývale 
účinná. I když se na první pohled zdá, že téma 
týmových rolí nejde příliš hluboko do osobnostní 
roviny, přesto bychom měli být při jeho otevření 
citliví k atmosféře ve skupině. Rozhodně bychom 
měli ohlídat, aby nedošlo k nevyžádaným, zraňují-
cím zpětným vazbám.
Manažerská teorie nabízí celou řadu schémat 
a symbolických vyjádření. Nejvíce jich nepochybně 
naleznete v příručkách Jiřího	Plamínka. Je na kaž-
dém lektorovi, po kterých sáhne, které mu nejlépe 
vyhovují. Dejme si však pozor na samoúčelnost či 
složitost. Smyslem užití každého z modelů budiž 
podpora názornosti pro účastníky, nikoliv exhibice 
odborné erudovanosti lektora. Opakovaně jsem si 
potvrdil, že v jednoduchosti je krása.
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V	RŮZNÝCH	 
POSTAVÁCH 
Zážitková pedagogika 
a dramatická výchova
Již v předchozích číslech časopisu Gymnasion 
jsme měli možnost seznámit se s některými myš-
lenkami výrazné osobnosti současného divadelní-
ho světa Augusta	Boala a jejich konkrétní podo-
bou v naší republice, tedy Divadlem Fórum. Cílem 
příspěvku je poskytnout popis jedné z dalších 
technik systému Divadla utlačovaných v českém 
edukačním prostředí a dále také podnítit diskusní 
rámec o využití zmiňované techniky v oblasti dra-
matické výchovy, divadla, sociální výchovy, prožit-
kové pedagogiky či terapie.
Příspěvek Duha touhy představuje parateatrální 
techniku z dílny výrazné osobnosti současného 
divadelního světa Augusta Boala, díky které je 
účastníkům umožněno zvenčí nahlédnout na útlak 
v jakékoli podobě, ale především na naše vnitřní 
útlaky a nenaplněné touhy. V modelových či sku-
tečných příbězích je možno skrze tuto techniku 
zobrazit a pojmenovat celou škálu emocí, které 
nás ovlivňují při jednání v každodenních situacích. 
Duha touhy nám poskytne dostatečný odstup, 
abychom byli schopni nahlédnout sami sebe a vě-
domě pak lépe nakládat s našimi životy.

Petra Drahanská

Petra	Drahanská	– pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí	rubriky:

MgA.	Lenka	Remsová (1978), interní 
doktorandka na PdF MU, vyučující dra-
matické výchovy na CMGaSOŠPg Lercho-
va 63 v Brně. lenkar@centrum.cz

Jitka	Žáková (1983), studentka sociální 
pedagogiky a volného času se specializací 
na dramatickou výchovu na Pedagogické 
fakultě MU v Brně, zakladatelka o.s. Na-
kročeno, zaměřeného na podporu stu-

dentských projektů a praxí, pracuje v o.s. Práh v rámci 
mimonemocniční péče o dlouhodobě duševně nemocné. 
jitule.zakova@seznam.cz

Do	rubriky	přispěli:

ENGLISH	SUMMARY 
Possibilities	are	here	|	In	different	
characters	–	Zážitková pedagogika, 
theatre	and	education

The first contribution Rainbow of longing in-
troduces the para -theatrical technique from 
a workshop of a significant personality of 
today’s drama world, August Boal. Thanks 
to it, participants can see oppression of any 
kind from the outside, but mainly our inner 
oppressions and unfulfilled longings. In mo-
dels or real stories we can display through 
this technique and name the whole scale of 
emotions, which influence us during com-
munication in everyday situations. Rainbow 
of longing will give us sufficient distance to 
be able to see ourselves and then better deal 
with our lives.
The second article introduces the project Hun-
gry actors, which aims is to arrange a meeting 
of village citizens with already non -traditional 
form of culture – migratory theatre and offers 
children to participate in creative workshops 
(drama techniques, making masks and costu-
mes, aids and scenery objects, animation, jug-
glery, etc.). Through direct contact with the 
citizens Hungry actors wants to positively 
influence the village community, offer them 
possibilities of participation in individual per-
formances in the form of practical workshops 
and experiential activities. They think that 
by creating together these experiences can 
strengthen community feelings in the village, 
and initiate future local activities.
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Lenka RemsováDUHA	TOUHY – 
TERAPIE, NEBO DIVADLO?

Původně se jedná o jednu z technik terapeutické 
větve Divadla utlačovaných, tedy o jednu z tech-
nik celkového systému Duha touhy, podle níž je 
celý soubor pojmenován. Tyto techniky směřují 
k uvolnění lidských tužeb, jež jsou svázány určitou 
sociální strukturou, v níž člověk žije (škola, rodina, 
zaměstnání).
Nenechme se ovšem zmýlit, že by se jednalo o te-
rapii jako takovou. I když Duha touhy nalézá inspi-
raci také v psychoterapii (Moreno), na otázku, zda 
se jedná o terapii, Augusto s úsměvem odpovídá, 
že nikoli, že je to pouze metoda, kterou vyvinul 
a která žije vlastním životem. To, co se s ní děje 
dál, závisí na lidech, kteří s ní pracují, na kontextu, 
ve kterém ji používají. Duha touhy podle něj tedy 
může být i terapií, a dokonce věří, že může i léčit. 
Osobně ji však daleko více vnímá jako divadlo, které 
může být i terapeutické, podobně jako např. sport.
Duha touhy je tedy soubor technik, které jsou ur-
čeny jak terapii, tak i divadlu. Jejich originalita spo-
čívá v užívání tzv. Divadla soch. Jsou uskutečněny 
v tzv. estetickém prostoru (jevišti) k prozkoumání 
individuálního, zvnitřněného útlaku, jenž je dán 
do souvislosti širšího kontextu. Pracují s postavami, 
s prozkoumáváním jednotlivých charakterů a moti-
vů jejich jednání, umožňují detailní průzkum situací 
z mnoha úhlů pohledu, který do hry přináší diváci-
-herci. Vedou k nalézání možných změn v chování 
pro teď a tady, pro divadelní situaci, avšak není 
vyloučeno, že tyto změny budou fungovat i v re-
álném světě. Pomocí technik Duhy touhy je nám 
umožněno zvenčí nahlédnout na útlak v jakékoli 
podobě, ale především na naše útlaky, které máme 
zvnitřněné; jsou součástí naší osobnosti a jedinými 
utlačovateli jsme si v nich my sami.

Technika	Duha touhy

Duha touhy je technika, která umožňuje sebepozo-
rování našeho vlastního duševního života skrze ana-
lytický proces, který používá slov a živých obrazů 
k prozkoumání útlaku. Vypovídá o touze po určité 
změně v individuálním vnitřním napětí osobnosti.
Duha znázorňuje širokou paletu barev lidských po-
citů a emocí. Touha pak to, co chceme, avšak z ja-
kýchkoli důvodů se nám toho nedaří dosáhnout.
Nebudeme zde tuto techniku popisovat tak, jak je 
uvedena a zapsána jejím autorem A. Boalem ve stej-
nojmenné knize The Rainbow of Desire (1995), ale 
na základě prožitého, na základě vlastní zkušenosti 
z workshopu. Upozorňujeme, že veškeré odborné 
anglické termíny jsou přeloženy velmi volně, pou-
ze na základě prožitého kontextu, bez konzultace 
s odborníkem. Jednotlivé kroky v technice budeme 
nazývat scénami.
Technika Duha touhy je založena na sdílení osobních 
příběhů. Proto je předpokladem pro její úspěch at-
mosféra důvěry ve skupině. Příběh se volí na zákla-
dě tzv. resonance neboli souznění skupiny s předlo-
ženými příběhy. I když se jedná o příběh jednotlivce, 
dokážeme se v něm nalézt, neboť je obrazem spo-
lečnosti, ve které žijeme. Není nutné, aby byl pů-
vodní příběh vysvětlen naprosto přesně, ale pouze 
do té míry, aby byly jasné souvislosti a charaktery 
postav a jejich vzájemné vztahy v příběhu. Duha 
touhy se nesnaží o rekonstrukci minulé události 
příběhu, ale pracuje se současným stavem citového 
vnímání této události. Pracuje s „teď a tady“. Pra-
cuje s realitou divadelního obrazu, a ne s realitou 
pomocí divadelního obrazu. Také proto o ní nelze 
hovořit jako o terapii v pravém slova smyslu.
Prací na zvoleném příběhu prochází celá skupina 
v roli aktivního pozorovatele – facilitátora, popřípa-
dě v roli diváka -herce. Úkolem každého ze skupiny 
je přinést vlastní subjektivní pohled, kterým vnímá 
realitu předloženého divadelního obrazu právě tady 
a teď. Na tomto společném místě ve společném 
čase. Všechny subjektivní výklady sledovaného jsou 
vítány. Vše, co je pozorováno, je kolektivně prodis-
kutováno a přeneseno zpět autorovi. Pozorování 
diváků jsou brána v subjektivní rovině a je na au-
torovi příběhu – protagonistovi, jak s pozorováními 
naloží.
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Zkušenosti	z	londýnského	 

workshopu

Zadáním pro techniku Duha touhy bylo obrátit 
se do našich pocitů a najít v sobě příběh, jenž by 
z našeho subjektivního pohledu vyjadřoval konflikt-
ní vztah mezi námi a jiným člověkem. Celá technika 
tedy pracuje pouze se dvěma hlavními charaktery – 
protagonistou, tedy vypravěčem příběhu, a antago-
nistou; každý z nich má vlastní úhel pohledu na je-
jich vztah, v němž se vzájemně nechápou. Může 
to tedy být i osoba, ke které máme velmi blízko. 
Kromě tří výše uvedených subjektů (protagonista, 
antagonista, diváci) má významnou úlohu i tzv. re-
žisér, který řídí průběh akce, a tím ovlivňuje dyna-
mičnost techniky.

Poněvadž bude popis techniky doprovázen ilustra-
tivními fotografiemi z londýnského workshopu, po-
važujeme za přínosné vás alespoň v kostce s tímto 
příběhem seznámit, abyste si tak lépe dokázali 
představit popisované. Autorku příběhu budeme 
později v obecném popisu techniky označovat slo-
vem protagonista a její kamarádku antagonista. 
Prozatím jim však nechejme jejich ženské oslovení.
Protagonistkou příběhu je tedy mladá dívka studu-
jící na vysoké škole, která bydlí společně se svou 
nejlepší kamarádkou a spolužačkou (antagonist-
ka) na privátu v místě školy. Jejich přátelství bylo 
natolik silné, že se začaly vzájemně navštěvovat 
i o prázdninách ve svých rodných domech. Tam 
se naše protagonistka seznámila s bratrem antago-
nistky, do něhož se zamilovala. On její city opětoval 
a jejich vztah přerostl ve vážnou známost. Prota-
gonistka byla od této chvíle nucena dělit volný čas 
mezi svého přítele a velice intenzivní přátelství. 
Brzy se dostala do pozice, kdy začala kamarádku 
zanedbávat, avšak zároveň k ní stále pociťovala 
velice silný vztah. Ze strany kamarádky je, dle pro-
tagonistky, celá situace vnímána s nepochopením 
a výčitkami. Zatímco touhou protagonistky je zažít 
pochopení ze strany své nejlepší kamarádky, tou-
hou antagonistky je neztratit kamarádčinu pozor-
nost.
Nyní se z důvodu stručnosti výkladu zaměříme pou-
ze na popis formy techniky Duha touhy.
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Scéna	první:	Improvizace
Protagonista na scéně představuje sám sebe. Z pu-
blika si dále vybere člověka, který bude představo-
vat jeho antagonistu. Nezáleží na věku ani pohlaví 
zvoleného člověka, ale na tom, jak protagonista 
daného člověka vnímá, jaký pocit z něho má. Pu-
blikum i zvoleného antagonistu posléze seznámí 
s jeho charakterem: popíše ho např. při každoden-
ních činnostech, podá základní informace o proje-
vech jeho chování apod. Antagonista i publikum 
si mohou dále ujasnit některé detaily charakteru 
doplňujícími otázkami.
Důležitým momentem první scény je ujasnění a vy-
slovení motivací vzájemného jednání protagonisty 
a antagonisty. Úkolem protagonisty je tedy dát 
postavám motivy jednání pro jejich budoucí impro-
vizaci, tzn. dát postavám odpověď na otázku, co 
od sebe vzájemně chtějí, čeho chtějí dosáhnout.
Pomocí židlí nebo imaginárně protagonista vytvá-
ří prostředí scény. Každá z obou hlavních postav 
zaujme svou výchozí pozici pro improvizaci. Zde 
se soustředí; na pokyn režiséra začínají obě po-
stavy paralelními vnitřními monology, které jsou 
přednášeny nahlas ve výchozí pozici bez pohybu. 
Monology slouží jako příprava na improvizaci, jako 
příprava k dosažení předem vytyčeného cíle – tou-
hy. Popisují obraty v myšlení postav a jejich vnitřní 
hlas těsně před improvizací. Celou akci řídí režisér. 
Po chvíli koncentrace ve vnitřních monolozích star-
tuje improvizaci na smluvený signál.
Divák je v roli aktivního pozorovatele. Jeho pozo-
rování budou potřebná pro další akci. Zaměřuje 
se především na pocity, které k němu z improvizace 
prostupují.

Scéna	druhá:	Duha
Protagonista má za úkol vymodelovat sám sebe 
do podoby živé sochy, která by vyjadřovala jeho 
pocit, jaký měl vůči antagonistovi v úvodu impro-
vizace. Modeluje „první barvu duhy“ z jeho celkové 
barevné palety pocitů v improvizaci. Nyní se obrací 
pozornost na publikum. Režisér v tuto chvíli rozvíjí 
diskusi s diváky -herci. Ten, kdo se zcela ztotožňuje 
s tímto pocitem v obraze, nebo v něm alespoň obraz 
silně rezonuje, je vyzván, vstoupí na jeviště a zaujme 
pozici namísto protagonisty, aby ten byl volný pro 
další práci. Důležitou roli zde hraje případná pro-
jekce diváků do předloženého příběhu, jejich vlastní 
zkušenost. To, co si každý z diváků -herců vysleduje 
na charakteru protagonisty, je pro něj osobně zají-
mavé, nějakým způsobem důležité, avšak zároveň 
pro protagonistu charakteristické. Každý z diváků 
vnímá různé „barvy duhy“ protagonisty.
Postupně protagonista sám ze sebe modeluje 
do soch všechny pocity, které v průběhu improviza-
ce zažíval vůči antagonistovi, s tím, že v každé z nich 
je zastoupen zainteresovaným divákem. Až protago-
nista vyčerpá své varianty, jsou na řadě diváci mimo 
jeviště, aby sami ztvárnili do soch další pocity, které 
z jeho jednání v průběhu improvizace měli. On však 
má právo rozhodnout, zda bude „nové“ sochy akcep-
tovat, zda jsou jeho součástí a zůstanou na scéně, či 
nikoli. V žádném případě se ale jednotlivé sochy ne-
vysvětlují. Jsou to pouze esteticky ztvárněné pocity, 
které vnímal on nebo je vnímaly smysly diváků.
Nyní antagonista zaujme místo uprostřed jeviště 
a úkolem protagonisty je vytvořit vůči němu pro-
storovou škálu vlastní barevné palety pocitů -soch. 
Sochy od něj mohou být různě vzdáleny, mohou 
k němu být natočeny čelem, bokem či zády. To vše 
hraje důležitou roli. Jedná se o subjektivní pocit 
protagonisty, jak on věří, že jeho pocity -sochy v tuto 
chvíli jsou v relaci k antagonistovi.
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Scéna	třetí:	Ztotožnění
Navazuje na předchozí scénu. Všechny sochy vytvá-
ří společný statický obraz prostorové škály pocitů 
protagonisty. Ten se postupně zastavuje u každé 
a vede krátký monolog popisující jeho opravdový 
pocit z té které konkrétní sochy začínající slovy 
Jsem takový, protože… nebo Chtěl bych být více 
takový, protože… Sochy jsou pouze statické, ne-
intervenují. Slouží jako filtr pro vše, co je řečeno 
protagonistou. Zároveň pro sebe získávají informa-
ce do dalších improvizací. Stále však platí, že musí 
zapojovat také svou vlastní fantazii.

Scéna	čtvrtá:	Část	překrývá	celek
V této fázi se všechny sochy seřadí na okraj scé-
ny. Úkolem protagonisty je prohlédnout si celkový 

„obraz své touhy“ a postupně vyslat všechny sochy 
na zhruba minutový improvizační „souboj“ s anta-
gonistou doprostřed jeviště. Antagonista v souboji 
jedná přirozeně, na rozdíl od sochy, která jedná 
pouze v rámci svého výrazu. Zabarvení hlasu so-
chy musí být velice expresivní, její pohyb po jevišti 
je omezen její formou. Např. forma prosebného já 
má možnost pohybovat se pouze vkleče se sepja-
týma rukama. V souboji socha i antagonista chtějí 
dosáhnout naplnění své vlastní touhy, která byla 
určena již v první scéně. Protagonista zaujímá roli 
pozorovatele.
V souboji je vždy zvýrazněna jen jedna ze složek 
charakteru protagonisty, jako by se duha překryla 
pouze jeho barvou. Tím získává protagonista na svůj 
vlastní celkový obraz nový náhled. Antagonista své 
reakce podřizuje tomu, jak na něj působí jednání 
jednotlivých soch. Může se tedy změnit i jeho cho-
vání, pakliže to tak ve své postavě cítí a pakliže je 
k tomuto chování motivován jednou z barev pro-
tagonisty. Tempo improvizací určuje režisér, pořadí 
soch protagonista.

Scéna	pátá:	Duha	II
Všechny sochy jsou opět v řadě na kraji scény. Pro-
tagonista je znovu aranžuje do konstelace vůči an-
tagonistovi, ale tentokrát podle klíče, jak by si přál 
být antagonistou vnímán. Musí použít všechny své 
sochy, i ty, se kterými není spokojen, neboť všechny 
jsou součástí jeho charakteru. Ty, které jsou mu ne-
pohodlné, může upozadit, může se je naučit kontro-
lovat, nebo se o to alespoň pokusit. Opět je důležitá 
vzdálenost či natočení jejich postavení a vzájemné 
rozmístění. Takto si protagonista ujasňuje proporce 
svého charakteru. Vytváří ideu budoucnosti, jak by 
si přál, aby vypadalo jejich příští setkání.

Scéna	šestá:	Budoucí	versus	touhy
Ne vždy dokážeme jednat tak, jak bychom skutečně 
chtěli. V této improvizaci se protagonista stává rád-
cem sám sobě. Sochy jsou rozestaveny v původní 
konstelaci ze druhé scény. Protagonista postupně 
chodí od jedné sochy ke druhé a vede s nimi krátký 
dialog tváří v tvář. Dialog začíná protagonista slovy 
Chtěl bych být víc jako ty, protože… nebo Raději 
bych byl míň jako ty, protože… Každá socha je jeho 
touhou, která může či nemusí odpovídat budoucí 
vizi jeho sociálního jednání. V průběhu dialogu spo-
lečně diskutují o možné cestě, jak toho dosáhnout. 
Snaží se všechny sochy přetvořit do „odstínu bar-
vy“, v jaké by je chtěl mít. Touhy se stanou silněj-
šími a vědomě zřetelnějšími. Tempo i pořadí určuje 
buď sám protagonista, nebo režisér.

Scéna	sedmá:	Protagonista	na	místě	
antagonisty
Nezávisle na předchozí scéně vrací režisér techniku 
ke scéně páté. Znovu je vystavěna konstelace z této 
scény a rozehraje se společná slovní improvizace 
soch vůči antagonistovi. Každá socha reaguje pou-
ze na antagonistu, nikoli vzájemně mezi sebou. An-
tagonista může postupně reagovat na ně. Po chvíli 
vyzve režisér protagonistu, aby se postavil na mís-
to antagonisty nebo do jeho těsné blízkosti. To mu 
umožní nahlédnout na své touhy z perspektivy 
antagonisty. Technika vychází z myšlenky, že když 
něco někomu sdělujeme, my sice víme, co mu ří-
káme, ale máme pramalé ponětí o tom, jak on vní-
má naše slova. Stejně tak když něco děláme, víme, 
co děláme, ale nevíme, jak si to vykládají ostatní. 
V této perspektivě má protagonista možnost zažít 
pocit toho, jak je antagonistou vnímán. Po chvíli 
improvizace režisér vyzve antagonistu, aby opustil 
své místo. Protagonista zůstává dál na jeho místě 
a sochy hrají dál, jako by se nic nezměnilo.

Scéna	osmá:	Souboj	tužeb
Ze soch diváci vytvoří pokud možno protikladné 
dvojice. Ty mezi sebou postupně vedou dialogy. 
Smyslem dialogů protikladných soch je zdůraznit 
různé přístupy používané pro dosažení stejného 
cíle. Na základě dialogů se protagonista rozhodne, 
jaký přístup chce pro své budoucí jednání zvolit 
on. Nejprve dialogy pouze poslouchá a postupně 
se přidává na stranu jedné ze svých soch, a to tím, 
že symbolicky převezme její formu a způsob jedná-
ní. Je to jakoby souboj dvou pocitů, které se v pro-
tagonistovi bijí vůči antagonistovi.
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Scéna	devátá:	Reimprovizace
Všechny sochy ze scény vymizí a ocitáme se v pr-
votní improvizaci protagonisty s antagonistou. Za-
číná znovu, ovšem protagonista je tentokrát instru-
ován použít v ní svá předchozí vědomá rozhodnutí. 
Scéna se může, ale nemusí proměnit.

Scéna	desátá:	Diskuse
Režisér řídí diskusi, ve které se mají vyjádřit všich-
ni z herců, co a jak cítili v průběhu scén, a potom 
ostatní diváci, jak to cítili oni. Není však přípustná 
jakákoli interpretace vůči protagonistovi. Jsou mu 
nabídnuty pouze estetické aspekty a sdělení vlast-
ních pocitů diváků či diváků -herců. Nepřísluší jim 
interpretovat, hledat jeho pravdu.
V lidském bytí existují všechny pocity, emoce i tou-
hy ve dvojí podobě. Žádná z nich neexistuje bez 
své druhé polarity. Proti lásce stojí nenávist, pro-
ti smutku zábava apod. Každá lidská bytost má 
v sobě ukryty všechny jejich škály a záleží pouze 
na okolnostech v určitém momentě života, kdy jed-
na z těchto polarit bude mít dočasnou převahu nad 
druhou.
Tato technika odkrývá barevnou škálu naší osob-
nosti, jež se podobně jako duha skládá z různých 
barev. Lidskou tendencí je však omezovat barevné 
vidění sebe sama pouze na vidění černobílé. Návrat 
k pestré paletě všech našich barev nám v subjek-
tivním pohledu sama na sebe může pomoci vyjevit 

„pravdu o nás“.

Uplatnění	v	naší	sociální	realitě

Uvedená technika se může jevit jako velice terapeu-
tická a mnohé z nás by tímto svým aspektem moh-
la odradit. Dovolte nám však, abychom se s vámi 
podělili o naši osobní zkušenost s ní, která v nás 
rozhodně nezanechává pocit, že jsme prošli něja-
kou terapií. První dvě slova, která nás napadnou při 
vzpomínce na ni, jsou pravdivost a smích. To jsou 
také nejsilnější pocity, které v nás zanechala. Protože 
pravda se skutečně v tomto citlivém podání – v bi-
zarní podobě našich soch – může opravdu jevit ko-
mická. Nechtěli bychom však, aby z tohoto našeho 
tvrzení vyznělo, že tuto techniku zlehčujeme pouze 
do podoby laciné zábavy. Pojďme společně rozvinout 
úvahu, jak lze tuto bohatou techniku přizpůsobit tak, 
aby byla přístupná také normám společnosti a reali-
tě, v níž žijeme my. Popsali jsme si, že techniky Duhy 
touhy obecně jsou určeny jak terapii, tak i divadlu. 
Vycházíme -li z předpokladu, že nejvíce terapeutická 
se na této technice jeví práce na osobním příběhu 
jednoho ze členů jakékoli skupiny, nabízejí se nám 
alespoň dvě možnosti přístupu. Za prvé nebát 
se a důvěřovat tomu, že lidé společně s ostatními 
sdílí pouze ty příběhy, které opravdu sdílet chtějí, 
a vycházet z předpokladu, že pracujeme se „zdravou“ 
skupinou s cílem konstruktivně -kritického zamyšlení 
nad sociální realitou, v níž žijeme. Druhou variantou 
je opatrnější pojetí experimentu a zaměření se pri-
oritně na nejdůležitější faktor techniky, kterým je 
resonance účastníků s příběhy. Ty jsou součástí re-
ality, v níž žijeme, a proto to tedy nutně nemusí být 
pouze vlastní příběhy zúčastněných, ale jakýkoli sil-
ný příběh z naší reality, ať už z novin, knih atp. V tom 
případě se však musíme smířit s tím, že se ochudí-
me o to, co dává této technice velkou sílu, a to je 
pravdivost a odvaha, se kterou do ní vstupuje pro-
tagonista. V tomto směru tedy spatřujeme bezpeč-
né pole pro použití této techniky. Každopádně nám 
technika Duha touhy v obou případech umožní lépe 
pochopit vzájemné souvislosti nabízeného příběhu 
a odhalit širší kontext úhlu pohledu na celý problém. 
Proto věříme, že může najít bohaté uplatnění. O její 
využitelnosti na poli dramatické výchovy, divadla či 
terapie snad na základě uvedeného není nejmenších 
pochyb a není nutné zde tuto myšlenku rozvíjet. 
V oblasti sociální výchovy ji lze po mírných úpravách 
skrze dobře zvolený „cizí“ příběh použít např. pro 
výuku na ZŠ a později i na SŠ v rámci průřezových 
témat. Doporučený věk žáků je zhruba od 6. třídy, 
kdy jsou žáci schopni pracovat s charakterizací role. 
No a konečně také v zážitkové pedagogice může na-
jít své uplatnění např. ve formě simulovaných situa-
cí při hrách s globální tematikou, nebo obohatit již 
úspěšné Divadlo v managementu.

...

Co říci závěrem? Snad jen Všichni bychom měli 
hrát divadlo, abychom se o sobě dozvěděli, kým 
jsme. A.	Boal

Literatura
•	 Boal,	A. (1995). The Rainbow of Desire. London: Routledge.
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HLADOVÍ	HERCI
rozhovor Petry	Drahanské s	Jitkou Žákovou

Haló, haló, přijeli hladoví herci! rozléhalo se na za-
čátku léta po vesnicích okolo Brna. Jitka	 Žáková 
si plnila svůj sen o kočovném divadle, ze kterého 
se nakonec vyklubal zajímavý interaktivní dlouho-
dobý projekt na podporu a oživení spontánní sou-
držnosti a společně tráveného času v obcích.
Projekt Hladových herců má za cíl zprostředkovat 
obyvatelům vesnic setkání s již netradiční formou 
kultury kočovného divadla a dětem umožnit účast 
v tvořivých dílnách (dramatické techniky, výroba 
masek a kostýmů, pomůcek a divadelních rekvizit, 
animace, žonglování atd.) Prostřednictvím přímé 
konfrontace s obyvateli chtějí Hladoví herci pozi-
tivně působit na vesnickou komunitu, poskytovat jí 
možnost participace na jednotlivých představeních 
formou praktických workshopů a prožitkových ak-
tivit. Domnívají se, že společné tvoření a prožitky 
mohou posílit komunitní cítění v obci a podnítit 
pozdější vlastní lokální aktivity.

První	dějství	–	Koně,	lidé	a	příběhy

Jak přišel nápad vydat se do světa s kočovným 
divadlem?
Napadlo mě to už dávno díky mé spolužačce, která 
je Romka. Ona sama toužila zažít svoje vlastní ko-
řeny a mě zase lákala samotná myšlenka obnovit 
tradici kočování – hledat její dnešní možnou tvář 
v modernějším hávu. Dělaly jsme spolu na škole 
dramatickou výchovu a řekly jsme si, že to zkusí-
me zrealizovat jako náš závěrečný projekt. Nakonec 
jsem to dotáhla bez ní, ale sehnala jsem další spous-
tu lidí nejen z našeho oboru, kteří do toho šli.

Jak probíhaly přípravy?
Vytipovali jsme spolu s naší kočí vesnice tak, aby to 
byla dobrá trasa pro koně – nejlépe po polních ces-
tách, vzdálenosti tak akorát, aby se koně neunavili, 
a aby to byl okruh, po kterém bychom se zase vrátili 
zpět a nemuseli převážet koně, což by bylo zbyteč-
ně drahé. Takže to bylo kupodivu první kritérium. 
Teprve potom jsem vytipované vesnice obvolávala 
a nabízela se. Až na jednu výjimku o to měly všech-
ny zájem, takže pak už jsem jela osobně navštěvo-
vat starosty a více jim vysvětlovala, o co by mělo 
jít. Na těchto schůzkách jsem se zároveň starostů 
ptala, jestli nemají nějaký příběh, který se váže k je-
jich vesnici. Takže se sešly takové střípky o hasičích, 
hopsavé bábě a podobně. Tyto materiály jsem si 
pak vzala s sebou a odjela jsem ještě se dvěma ka-
marádkami na chalupu. Tam jsme to daly nějak do-
hromady a napsaly rámcový scénář, protože ostatní 
neměli čas. Všichni společně jsme se pak sešli asi 
jenom třikrát a během jednoho odpoledne a dvou 
celých dní jsme to cestou improvizací nějak nacvi-
čili. Nikdo z těch lidí divadlo profesionálně nehraje, 
ale jsou tvořiví, ze školy zvyklí pracovat s lidmi, ko-
munikovat a mají nějaké zkušenosti s dramatickou 
výchovou. Někdo byl úplně zvenčí. Měli jsme mezi 
sebou jednoho architekta, pak kluka, který studuje 
animaci, ale i tak se nám ještě týden před samotnou 
akcí obměňovalo složení. Musím přiznat, že času 
bylo nakonec velmi málo, protože bylo složité to 
všechno domlouvat a zároveň nikdo nebyl schopen 
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závazně říci, jestli v tom týdnu, kdy měla cesta pro-
běhnout, bude mít čas. Tak takhle nějak vznikalo 
samotné představení. Pak jsme také museli sehnat 
nějaké peníze. Přihlásili jsme se do grantového pro-
gramu Make a connection, který vyhlašuje nadace 
NROS společně s firmou Nokia. Lidé do 26 let, kteří 
mají chuť dělat něco pro druhé, tam mohou žádat 
o peníze na realizaci svých nápadů. Podpořili nás 
částkou, kterou jsme ani nečekali. Zaplatilo se celé 
kočování a částečně to snad pokryje i druhé kolo, 
které by mělo proběhnout na podzim, pokud bude 
pozitivní odezva z vesnic. Zdá se mi, že byla, ale 
chci ještě zpětně oslovit starosty nějakým dotazní-
kem a získat zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu na co? Co bylo vlastně vaším hlav‑
ním cílem?
Cíle jsme museli dobře formulovat nejen kvůli škole, 
ale především kvůli té nadaci. Když jsem hledala 
vhodné formulace, myslela jsem na to, že na vesni-
cích a vůbec mezi lidmi je málo komunikace a spo-
lečných aktivit. Na vesnici je to asi ještě složitější 
o to, že nemají moc možností, jak spolu trávit volný 
čas. Dnes už asi není moc potřeba nějaké soused-
ské výpomoci, vymizely tradice, a tak není důvod 
něco dělat dohromady. Jediné, co na vesnicích 
přežívá, je fotbal a hasiči. Říkala jsem si, že když 
tam vpadneme a přivezeme něco nového, do čeho 
by se mohli také sami zapojit, mohlo by je to pod-
nítit k vlastním aktivitám. Představovala jsem si, 
že se pak třeba budou děti scházet a učit se žong-
lovat nebo se domluví pár lidí, že začnou s ochot-
nickým divadlem. Proto bychom tam rádi jeli víc-
krát a pomáhali něco takového rozjet. Minimálně 
ještě jednou na podzim a pak podle toho, jestli 
se po konci studia úplně nerozprchneme. Záleželo 
by také na penězích, do budoucna jsme uvažovali 
o tom, že by se na projektu finančně spolupodílely 
i ty obce, které by o to měly skutečný zájem. Vě-
řím, že kdyby o to vesnice opravdu stály, šlo by to 
s minimálními náklady dělat dát. Vlastně by mělo 
jít o rozvojový projekt, který něco nabídne, ukáže, 
naučí a ponechá…

Druhé	dějství	–	 

Kočování,	starostové	a	ohlasy

Přijet na vesnici, zahrát divadlo a čekat, že si 
na druhý den místní lidé spontánně založí skupi‑
nu ochotníků… Není to velké očekávání? Jak to 
vlastně celé probíhalo?
Na cestě jsme byli celkem pět dní a šestý den jsme 
se vraceli domů. Ráno jsme vždy vstali, všechno 
zabalili, hodili na povoz, a během dopoledne jsme 
se přesunuli tak 10 kilometrů do další vesnice. Tam 
jsme dorazili někdy po poledni, všechno jsme zase 
znova vybalili a sešli jsme se se starostou. Pak jsme 
se oblékli do kostýmů, naložili hudební nástroje 
a projeli jsme vesnicí, vyřvávali jsme megafonem, 
že přijeli hladoví herci a budou tam hrát. Pozvali 
jsme je za námi – většinou jsme hráli na hřišti, což je 
takové jediné veřejné místo pro setkání ve vesnicích, 
kde je i zázemí s vodou a elektrikou, kterou jsme 
využívali. Pak začalo představení, které bylo vlastně 
spíš takovým lákadlem – o to samotné divadlo totiž 
až tak nešlo, byl to spíš první kontakt s lidmi.
Po krátké přestávce, kterou jsme využili na přípravu, 
začaly dílny. Nejprve každý z nás, kdo vedl nějakou 
dílnu, předvedl krátkou ukázku, aby měli místní lidé 
představu, co se mohou naučit, co vyzkoušet. Napří-
klad během výtvarné dílny se mohli vzájemně poma-
lovat po těle. Tím, že my jsme byli všichni zmalovaní, 
tak je to motivovalo si to taky zkusit. V animátorské 
dílně se třeba zase učili pomocí panáčků z plaste-
líny a digitálního foťáku dělat snímek po snímku 
animovaný film. To mělo úspěch.
V třetí části toho odpoledne se pak vzájemně před-
stavovali lidé podle toho, co vytvořili. Zasadili jsme 
to vždy do rámce zpravodajství z regionu. My jsme 
to moderovali jako hlasatelé a oni chodili a ukazova-
li ostatním, co se naučili, ukázali si obrázky, někteří 
zahráli i vlastní divadlo. Po setmění jsme ještě udě-
lali oheň, měli jsme připravenou „fire -show“ – to-
čili jsme a plivali oheň. Hrálo se, zpívalo se, každý 
z vesnice byl vyzván, aby si přinesl i svoje nástroje, 
aby se hrálo to, co oni chtějí. Nakonec jsme promí-
tali na plátno z dataprojektoru, co jsme sami přes 
den natočili během dílen, ale také rozhovory s lidmi, 
třeba i se starostou – jen tak ze srandy. Součástí 
projekce byl i ten animovaný film, co si lidé sami 
vytvořili. Bylo dobré, že se takto mohli sami prezen-
tovat. Film je aspoň pro děti velká věc a teď mohli 
vidět sebe i svou práci na plátně s titulkama a mít 
z toho radost.

Nedokážu si představit ten moment zapojení lidí. 
Sama jsem třetím rokem na vesnici a vnímám 
to hájemství pasivity – do ničeho se nehrnout, 
aby se o mně zbytečně nemluvilo. Jít se podívat 
na představení snad každý zvládne, ale co se dělo 
v momentě, kdy jste je vyzvali, aby šli do dílen 
a začali sami něco dělat, učit se, zkoušet…?
Tím, že tam byly malé děti, tak to šlo. Ty jsou zvědavé 
a chtějí všechno prozkoumat. Byly samozřejmě roz-
díly mezi jednotlivými vesnicemi. Tam, kde už samo 
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funguje něco navíc – například mateřské centrum 
mladých maminek s dětmi – do toho šli. Tak to bylo 
například v Křižanovicích, kde za námi přišlo přes 
150 lidí, ale to bylo přesně o tom, že už dopoledne 
si tam sami organizovali fotbalový zápas dětí proti 
maminkám, takže pak tam rovnou zůstali na nás. 
Velmi vždy pomohlo, když se do akce zapojil někdo 
místní, kdo nás tím pádem s ostatními „propojil“. 
Někde to byli dokonce přímo starostové. Naopak 
největší propadák byl, když přišlo 15 lidí na diva-
dlo, na dílny pak jen o trochu víc. Tam, kde byla 
hospoda s výčepem, byli dospělí rádi, že se zbaví 
dětí. Poslali je na divadlo a sami šli na pivo. Ale 
naštěstí jen v jedné vesnici to bylo opravdu špatné. 
To však bylo také starostou a špatnou komunika-
cí. Sám na představení nepřišel a ve vesnici visel 
na nenápadném místě jen jeden plakát. Na propa-
gaci opravdu hodně záleželo.

Tušili vesničané předem, že byl plánovaný tak bo‑
hatý program až do večera, nebo přišli na klasic‑
ké divadlo a pak se jen divili?
To měli předem avizovat právě starostové, ale ne 
všude se to osvědčilo. Říkala jsem si, že příště by-
chom to měli asi ještě nějak více ohlídat. Nebo si 
vybrat jen ty vesnice, kde by starostové nebo něja-
ké občanské sdružení více spolupracovali. Plakáty 
a informace jsme samozřejmě předem poslali mai-
lem, ale někdo to třeba jen jednou černobíle vytiskl 
a dal na nástěnku mezi spoustu jiných informací, 
takže to zcela pochopitelně zapadlo. Předem jsme 
ještě natočili rozhlasový šot – klapot koňských ko-
pyt, vyvolávání herců s informacemi o programu, 
muzika… Vyzvali jsme starosty, aby to občas pustili 
do obecního rozhlasu. Na někoho to ale bylo asi 
příliš moderně pojaté, a tak nám dopředu napsali, 
že to pouštět nebudou. Ohlásili to pak sami svým 
unylým hlasem mezi ostatními zprávami o prodeji 
ponožek, výkupu železa a kožek. V některých vesni-
cích to zase použili, a dokonce v ten den, kdy jsme 
tam přijeli, to – asi na naši počest – pouštěli pořád 
dokola, že to i pro nás bylo až moc. Takže jsme do-
předu měli tyto dvě formy propagace – plakát a roz-
hlasový šot, ale nejjistější bylo, když jsem sama 
ještě před přestavením celý program představila 
a dopředu popsala, co se bude až do večera dít.

S čím jsi měla největší starost?
Tím, že jsme dělali kromě samotného představení 
i dílny s večerním promítáním, vezli jsme s sebou 
spoustu věcí – papíry, barvy, žonglérské rekvizi-
ty, kamery, daťák, hudbu, plátno, bedny, nástroje… 
Hodně věcí se nám podařilo zaplatit z grantu nebo 
dostat jako sponzorský dar, ale hodně pomohla 
i škola. Půjčila nám veškerou techniku, takže když 
začalo pršet, nastalo malé drama. To bylo asi jediné, 
co mě na té cestě znervózňovalo. A pak na závěr na-
šeho putování jsme si sami pro sebe udělali takový 
rituál a obřadně spálili kulisy. Bylo nám líto, že už 
to končí, ale nemělo cenu nic zachovávat a hrát to 
ještě někde jinde, protože to byly příběhy těch kon-
krétních vesnic, které jsme navštívili.

Třetí	dějství	–	dokumentace,	 

spontánnost	a	Bílé	Karpaty

Co ještě zbývá dotáhnout?
Každé vesnici pošleme CD se vším, co jsme tam 
natočili a nafotili, takže věřím, že to pro místní 
zase bude důvod se sejít a podívat se na to. Jako 
další věc chceme udělat takový průřez, dokument – 
road movie z celé cesty, který také budeme posílat 
do vesnic ještě po prázdninách. A nakonec máme 
ještě peníze na vyvolání fotek, takže bychom chtěli 
udělat i putovní výstavu.

Co ti to dalo a proč bys do toho šla znovu ?
Věřím, že to může pohnout s lidmi, že si najdou 
nový koníček a třeba založí i to ochotnické diva-
dlo. A pro mě osobně to byla velká věc taky proto, 
že jsem se učila shánět peníze, dobře napsat pro-
jekt, komunikovat s nadací, spolupracovat s týmem 
a řídit ho…

Kdyby se do toho chtěl někdo pustit, co bys mu 
poradila?
Poradila bych… Ještě odbočím. V původním návrhu 
projektu stálo, že vyrazíme naprosto bez prostřed-
ků, bez peněz a bez jídla. Chtěli jsme testovat, jak 
jsou místní obyvatelé vesnic pohostinní. Nechtěli 
jsme žádné peníze, ale něco ze zahrádky, aby někdo 
upekl buchtu, přinesl salát… za to bychom byli rádi. 
Ale to už na českém venkově opravdu nefunguje. 
Všechno bylo velice organizované – to je asi můj 
hlavní dojem. Starosta koupil kilo masa, pozval 
paní, ať nám to udělá a bylo. Nějaká spontánní sou-
držnost – to už se moc nevidí. Na druhou stranu 
se pak ale posunuly i cíle projektu, takže z tohoto 
pohledu bych vlastně doporučila nepodcenit komu-
nikaci s obcemi. Možná se ještě více připomenout 
předtím, než opravdu přijedeme, vytvořit větší kon-
tinuitu před akcí i po ní. I když sama mám ještě 
opačný sen: vyrazit s kočovným divadlem třeba ně-
kam do horských vesniček v Bílých Karpatech. Při-
jet někam bez ohlášení, bez reklamy, bez techniky 
a zažít i ten bližší kontakt a spontánní pohostin-
nost. Koňská doprava by tento způsob asi kompli-
kovala, takže by bylo třeba jít spíš pěšky.

Dokázala bys tak žít?
Myslím, že chvíli ano, na mých soukromých cestách 
se mi to daří. Třeba v Ázerbajdžánu jsem si za tři 
týdny putování koupila jen jeden chleba, jak nás 
všude hostili. Jenže právě před čtrnácti dny jsem 
nastoupila do pevného zaměstnání…
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NA	OKRAJI 
Zážitková pedagogika a…
V příspěvku Vodní svět ve Sluňákově Helena	No-
váčková podrobně představuje ukázku jednoho 
z ekologicky výchovných programů pro děti ze 
třetích až pátých tříd základních škol, který mo-
hou absolvovat v ekologickém centru Sluňákov 
nedaleko Olomouce. Děti se během něj záživnou 
formou dozví o tom, jaké druhy zvířat a rostlin se 
u nás běžně vyskytují v blízkosti potoků či ryb-
níků, dále o základních fyzikálních vlastnostech 
vody, ale i o tom, jakým způsobem vodu běžně vy-
užíváme, kolik litrů denně spotřebujeme v jedné 
domácnosti a jakým způsobem můžeme vodu šet-
řit. Popis jednotlivých aktivit může být inspirací či 
doslovným návodem, jak strávit s dětmi příjemný 
a přínosný čas.
V úvodu dalšího příspěvku, Příroda jako fenomén, 
nebo samozřejmá skutečnost?, se Michal	Bartoš 
a Dušan	Bartůněk zamýšlejí nad filosofií progra-
mů ekologické a environmentální výchovy, jejich 
smyslem a možností realizace. V praktické části 
příspěvku pak nabízejí další inspiraci v podobě 
stručného popisu konkrétních programy, které 
nabízí Centrum ekologických aktivit města Olo-
mouce – Sluňákov.

Jiří Kirchner

Jiří	Kirchner	– pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí	rubriky:

Mgr.	Michal	Bartoš, vedoucí střediska 
ekologických aktivit Sluňákov OŽP města 
Olomouc a předseda sdružení Sluňákov. 
Zabývá se programy environmentální 
výchovy.

PhDr.	Dušan	Bartůněk, přednáší na Fa-
kultě tělesné výchovy a sportu UK v Pra-
ze v oblasti výchovy v přírodě, připravuje 
mezinárodní vzdělávací kurzy pro učitele 
a je autorem několika publikací o hrách.

Mgr.	Helena	Nováčková (1967), autorka 
a lektorka výukových programů a se-
minářů pro učitele v oblasti ekologické 
výchovy s15 letou praxí ve Středisku eko-
logické výchovy Sluňákov, od roku 2005 

vyučuje na Přírodovědecké fakultě UP seminář Ekolo-
gická a globální výchova. Od roku 2002 hlavní organi-
zátor konferencí EVVO v Olomouckém kraji.  
helena.novackova@slunakov.cz

Do	rubriky	přispěli:

ENGLISH	SUMMARY 
Possibilities	are	here	|	On	the	Edge	–	Zážitková pedagogika and…

The first contribution is devoted to environmental education and its attractive form for children 
from the third and fifth level of elementary schools. An example of a programme comes from the 
workshop of Helena	Nováčková, who has already been working for several years in the ecological 
centre Sluňákov near Olomouc. The programme is focussed on the Water world – plants, animals, 
physical principles of water, sources, pollution, economical using of water, etc. Individual activities 
which are described in the article can be a tip or inspiration for many other ecological topics.
In the introduction to the second article the authors deal with the philosophy of programmes of 
environmental education, their sense and the possibility of realization. In the practical part of the 
article they describe as inspiration concrete programmes which are realized in the Centre of Envi-
ronmental Education Sluňákov near Olomouc.
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Helena	NováčkováVODNÍ SVĚT  
VE	SLUŇÁKOVĚ

Dovolte mi začít příspěvek malou vzpomínkou. Píše 
se rok 1992 a mému prostřednímu synovi je pár 
měsíců. Po čtyřech zkoumá zákoutí našeho panelá-
kového bytu, když tu za dveřmi zvoní Michal	Bar-
toš (dnes ředitel Sluňákova). Přichází s myšlenkou 
založit středisko ekologické výchovy v Horce nad 
Moravou a láká mě ke spolupráci na tomto projektu. 
Tak mě to téma vtáhlo, úplně jsem zapomněla sle-
dovat malého Honzíka. Až si Michal všimnul a opa-
trně se zeptal, zda to dítě náhodou něco nepolyká… 
Hned jsem byla zas matkou. Naštěstí skládačka 
zůstala v dutině ústní, po kratším zápase byla vyn-
dána a dítě se neudusilo. Tak tedy začal Sluňákov. 
Těch patnáct let uteklo, ani nevím jak. Dnes už moje 
děti nepolykají puzzle, když pracuji, ale občas bručí 
něco ve smyslu taky bys mohla něco uvařit a ne být 
pořád v práci… Ale zpět do minulosti. Začali jsme 
s vedením zájmových oddílů a táborů, festivalem 
Ekologické dny, o něco později s výukovými progra-
my pro školy v pronajatém oddělení MŠ v Horce nad 
Moravou. Velký sen mít vlastní budovu na 15 ha po-
zemku se zdál být po mnoho let neuskutečnitelný. 
Věřte nevěřte, když se dnes vydáte na konec vesnice 
Horka nad Moravou (nedaleko Olomouce), uvidíte 
vpravo od cesty zvláštní budovu. Od CHKO Litovel-
ské Pomoraví vypadá jako kopec, zepředu však září 
barevnými roletami. Je to architektonicky unikátní 
nízkoenergetická stavba s názvem Sluňákov – cent-
rum ekologických aktivit, o.p.s, s informačním cent-
rem, polyfunkčním sálem, učebnami a pokojíčky pro 
40 osob, zasazená v biocentru s rybníkem, tůněmi 
a nově vysazenými stromy.

A určitě vás hned napadne, stejně jako řadu ná-
vštěvníků, k čemu takové nestandardní zařízení 
slouží. Hlavní náplní naší práce je ekologická vý-
chova dětí od 3 do 90 let. K čemu vlastně ta ekolo-
gická výchova je? A jak to vše souvisí se zážitkovou 
pedagogikou?
Hlavním smyslem ekologické výchovy je vytvářet 
poptávku po takových způsobech chování a jedná-
ní, které přírodě co nejméně škodí. Snažíme se na-
bízet přirozené, radostné a veselé aktivity, které 
jsou pro naše klienty zážitkem, a současně i alter-
nativou konzumního způsobu života. Naše činnost 
se neomezuje pouze na denní i pobytové výukové 
programy pro školní mládež, pořádáme dále Ekolo-
gické dny, besedy, vycházky pro veřejnost, semináře 
a konference pro učitele a studenty a řadu dalších 
akcí. Ale ještě lépe nás poznáte, když „přijdete po-
bejt“. Pro vytvoření lepší představy, jak naše práce 
probíhá, nabízím manuál jednoho z výukových pro-
gramů naší nabídky, který je zaměřen na vodní svět. 
Je určen dětem ze třetích až pátých tříd základních 
škol. Během dvouapůlhodinového programu děti 
okusí vodní živel ve všech podobách, prozkoumají 
život u vody i pod hladinou, zamyslí se nad tím, jak 
je voda vzácná a jak ji chránit. Tak se ponořte…
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Z manuálu programu

Zvuková	hádanka
Vyzveme děti, aby zavřely na chvilku oči a zaposlou-
chaly se do zvuku, který jim pustíme. Po skončení 
ukázky vyzveme děti, aby říkaly, kde by takový zvuk 
mohly slyšet – většinou odpovídají, že u vody, u ryb-
níka. Všechny tyto odpovědi jsou možné, každý má 
zkušenost a fantazii. Nakonec dětem prozradíme, 
že to byla nahrávka zvuků žab u rybníka.

Obrázky	na	zádech	–	kdo	jsem
Nejprve si s dětmi prohlédneme obrázky živočichů 
a zastavíme se u těch, které jsou pro ně neznámé. 
Popíšeme méně známé druhy a připneme dětem 
na záda jednotlivé zalaminované obrázky živoči-
chů a rostlin, které se nacházejí u vody a ve vodě, 
a to tak, aby nevěděly, co na zádech mají (např. 
kachna divoká, štika obecná, sumec velký, leknín 
bílý, užovka obojková, rosnička zelená, pstruh 
potoční, kapr obecný, skokan zelený, rákos obec-
ný, potápník obrovský, blatouch bahenní, čáp bílý, 
orobinec úzkolistý, vrba, rak říční, komár pisklavý, 
vážka ploská, škeble rybničná, vodoměrka štíhlá, 
okřehek menší, kosatec sibiřský). Vyzveme děti, 
aby se snažily různými otázkami zjistit, jaké zvíře 
či rostlinu představují. Děti se pohybují po třídě 
a střídají se ve dvojicích, kde se snaží získat co 
nejvíce informací o „sobě“. Partner ve dvojici jim 
může sdělit řadu údajů, pokud se ho zeptají, nesmí 
ale prozradit název živočicha či rostliny. Po zhruba 
sedmi minutách vyzveme děti, aby se posadily zpět 
na svá místa do půlkruhu a pokračujeme v aktivi-
tě následujícím způsobem. Každý nejprve obejde 
třídu a ukáže, co má na zádech, potom řekne, jaké 
informace se postupně dozvídal a nakonec vyřkne 
hypotézu, jakým organismem pravděpodobně je. 
Lektor poopraví mylné informace; nakonec se dítě 
podívá na svůj obrázek.

Pantomima	–	kde	kdo	žije
Obrázky pomícháme a znovu rozdáme tak, aby ni-
kdo nevěděl, co kdo má. Pak děti po jednom (u vět-
ší skupiny po dvou) vystupují a pantomimicky před-
vádějí svého živočicha či rostlinu; ostatní se snaží 
uhodnout.

Pokusy	s	vodou
V rámci prvního pokusu si děti uvědomí, že voda 
zvětšuje. Při skupinové práci u stolků děti do prázd-
né misky položí desetník, postaví se a couvají tak 
daleko, aby se jim desetník ztratil z očí. Pak se za-
staví. Lektor do misky nalije vodu a děti desetník 
znovu uvidí – voda zkrátka zvětšuje. Dále s dětmi 
opatrně položíme na hladinu padesátníky tak, aby 
se nepotopily. Plavou, protože voda má povrchové 
napětí, které udrží na hladině různé předměty: listy 
i živočichy, třeba vodoměrky. Potom do vody kápne-
me trochu saponátu. Když se rozptýlí, poruší povr-
chové napětí a padesátníky nelze udržet na hladině. 
Zdůrazníme důležitost zachování čistoty vody pro 
život vodních živočichů. Děti si uvědomí, že i umý-
vání nádobí nebo auta u vody může způsobit živo-
čichům a rostlinám velké problémy.

Použití	vody	v	domácnosti
Nejprve si s dětmi zkusíme vyjmenovat všechny 
způsoby užití vody v domácnosti. Pak dětem pouští-
me nahrávku „Zvuky v domácnosti“. Děti rozdělíme 
do čtyř skupin, každá skupinka dostane soubor ka-
ret s domácími spotřebiči a s číslicemi. Pomůžeme 
dětem, aby přiřadily obrázky spotřebičů k množství 
litrů podle toho, kolik který potřebuje vody (spotře-
ba jednotlivých spotřebičů v domácnosti za jedno 
použití: koupání – 80 l, sprcha – 35 l, toaleta – 9,5 l, 
myčka – 55 l (nové typy mnohem méně, umývají 
ostřikováním – 10 l), pračka – 110 l (nové typy mno-
hem méně – 50 l), zalévání zahrady – 10 l/min, pití 
a vaření – 10 l/den). Společně pak mluvíme o potře-
bě vodou šetřit a hledáme situace, ve kterých mů-
žeme množství použité vody snižovat (čištění zubů, 
utahování kohoutků, vaření s poklicí na hrnci, radě-
ji se sprchovat než koupat v plné vaně atp.).

Znečištění	vody
Lektoři si mohou se zapojením notné dávky fan-
tazie připravit krátké scénky, ve kterých se pokusí 
předvést například přehnojení pole hnojivem, zalo-
žení černé skládky u řeky či umývání auta u řeky. 
Po skončení těchto scének mají děti přijít na to, co 
se stalo, co bylo špatně, a hledat způsob, jak to na-
pravit.

Opakovací	hra	
Na závěr programu můžeme dětem nějakou atrak-
tivní formou položit kontrolní otázky: Čím se živí 
kachna divoká? Který ze stromů neroste u rybníka? 
(vrba, olše, smrk) Jak můžeš ohrozit život v okolí 
rybníka nebo řeky? Co je na spotřebu vody horší – 
sprchování, nebo koupání? Proč vadí vypouštění 
saponátů do vody? Která šelma výborně plave? 
Proč bobr poráží stromy?
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…

Tento program je připraven pro práci uvnitř v míst-
nosti, ale ještě více se k vodní říši můžeme přiblížit 
venku v přírodě. Pokud máte možnost vyjít s dět-
mi ven k potoku nebo k rybníku, nabízím ještě in-
spiraci pro terénní pozorování. S mladšími dětmi 
můžete vyzkoušet Domečky pod vodou. Budete 
k tomu potřebovat akvaristickou síťku nebo cedník 
z kuchyně, bílou plochou misku, kelímkovou lupu 
a obrázky schránek chrostíků.
Vydejte se k potoku. Žije tam hmyz s nahnědlými 
křídly, který se podobá molům. Jmenuje se chro-
stík. Samička naklade do vody vajíčka; z vajíčka 
se vylíhne larva, která si na svém těle postaví do-
meček. Z domečku vysune jenom část těla, kterou 
rychle schová, když se blíží nebezpečí. Domeček je 
podlouhlý a je postaven z kousíčků dřívek, kamínků 
nebo listí. Je moc důležitý pro to, aby ryby larvičky 
nesnědly a taky aby proud vody svou silou larvič-
ky neodnesl. V potoce otáčíme kameny a hledáme 
chrostíky. Doporučuji otočit několik kamenů, síťku 
dát vždy za ně po proudu, aby zachytila živočichy, 
kteří se schovávali pod kamenem a proud je uná-
ší. Dále můžeme z kamenů sebrat živočichy, kteří 
po nich lezou nebo jsou na nich přisedlí. Obsah 
cedníku vysypeme do bílé ploché misky s vodou 
a necháme chvilku usadit nečistoty. Pak můžeme 
pozorovat – chrostíky přeneseme do kelímkové lupy, 
aby si je děti mohly lépe prohlédnout. V čistém po-
toce tato zajímavá zvířátka určitě najdeme. Z ruli-
ček od toaletního papíru pak ještě můžeme s dětmi 
vyrábět pomocí lepidla a přírodnin (nejlepší jsou lis-
ty, tráva apod.) schránky chrostíků. Vlastní larvičku 
můžeme vytvořit jednoduchým překládáním dvou 
pruhů barevného papíru do pravého úhlu. Larvičce 
přilepíme hlavu a výtvarné dílko je hotovo.
Se staršími dětmi pak můžeme vyrazit s akvaristic-
kou síťkou, Petriho miskou, štětečkem a lupou na lov. 
U potoka nejprve síťkou několikrát nabereme náno-
sy ze dna, propláchneme bahno a nečistoty a zbytek 
vyklopíme do vody v misce. Živočichy si můžeme 
prohlédnout přímo i pomocí lupy, určit je podle klí-
čů a obrázků, zapsat, případně nakreslit. K lepšímu 
pozorování doporučuji přeložit menší živočichy pin-
zetou nebo štětečkem na Petriho misku do trochy 
vody (nebo do bílé misky zpod květináče).

Totéž můžeme udělat i u rybníka. Nabereme síť-
kou několikrát nánosy ze dna při břehu. Důležité 
je protáhnout i ponořené části pobřežních rost-
lin. Dále postupujeme jako u potoka. Pokusíme 
se srovnat, které organismy byly nalezeny v obou 
prostředích, a které pouze v potoce nebo v rybníce 
a zkusíme s dětmi vyvodit závěr. Živočichové, kte-
ří žijí pouze v potoce, mají větší nároky na obsah 
kyslíku ve vodě a mohou mít různá přizpůsobení 
k životu v rychle tekoucí vodě. Tělo mají vyvinuto 
tak, aby mohli vzdorovat proudu vod a nebyli od-
plaveni. Množství larev hmyzu má tak ploché tělo, 
že mohou žít přímo na dně potoka, nejčastěji pod 
kameny. Živočichové obývající rybník mají buď nižší 
nároky na obsah kyslíku ve vodě, případně dýchají 
vzdušný kyslík (vodní ploštice). Jejich způsobu ži-
vota vyhovuje stojatá voda, případně bahnité dno 
(např. larva vážky). Podle nalezených druhů lze 
posoudit kvalitu vody (např. nález blešivce – čistá 
voda, nález nitěnek – voda znečištěná).

Literatura	a	další	zdroje
•	 Orton,	R.,	& kol. (1997). Klíč k určování sladkovodních 

bezobratlých živočichů. Brno: Rezekvítek.
•	 www.slunakov.cz
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PŘÍRODA	JAKO FENOMÉN,  
NEBO	SAMOZŘEJMÁ  
SKUTEČNOST?

Svůdnost	smozřejmosti

Mnoho lidí umocňuje svá tvrzení magickým slův-
kem: Samozřejmě, že… Svůdnost samozřejmého 
náhledu na svět tkví v tom, že čím více mi něco při-
padá samozřejmé, tím více ukrajuji prostor jiným 
názorům, myšlenkám, pocitům, alternativě. Samo-
zřejmost je nátlaková, násilná, ne -kompromisní. 
Ekologická hnutí tuto zjednodušující násilnost, 
neochotu naslouchat, vést rozhovor, ne -pochopení 
často připisují takzvaným technokratům. Jsou tyto 
odsuzované vlastnosti ekologickému hnutí zcela 
cizí?
Český filosof Karel Kosík napsal v roce 1968: Eko-
logie se domnívá, že stačí chránit životní prostře-
dí. Filosofie soudí, že je třeba zachránit svět. Ne 
všichni filosofové však dnes považují za rozumné 
klást si tak zásadní otázky a mnoho ekologů má 
naopak ambice chránit Zemi – Gaiu, Svět, Vesmír. 
„Technokraté“ se většinou takovým snahám vysmí-
vají, mnozí je dokonce považují z mnoha důvodů 
za nebezpečné. „Technologický svět“ je více popi-
sem než prožitkem. Někteří vědci se dokonce tváří, 
jako by svět popsali téměř celý, a to málo, co zbý-
vá, bude brzy dopsáno (konec vědy?).
Ekologové většinou odmítají takové vidění světa. 
Svět pro ně není snadno poznatelný, je pro ně ta-
jemstvím, příroda má na lidech nezávislou hodnotu. 
Existují však také jiné koncepce, které se snaží o zá-
chranu světa v rámci ekonomie, v rámci měřitelnos-
ti a manipulovatelnosti. Potom se setkáváme napří-
klad s nápady jako „obchodování na trhu s emisemi 
škodlivých plynů“. Někteří lidé tvrdí, že ve světě, 
ve kterém je vše kolem nás ohodnocováno, je mož-
né přírodu uchovat jen v případě, že jí přidělíme 
také nějakou cenu; potom ji budeme moci porovná-
vat a poměřovat s jiným „zbožím“.
Podstatnou hodnotou řady ekologických aktivistů 
je uchování rozmanitosti světa (biodiverzity pří-
rody). Bohaté předivo vztahů v biosféře (ekosys-
témech) je jen stěží rozpoznatelné, stále složitější 
modely, které je simulují, lze stěží označit jako přes-
né, svět není možné zcela ovládnout. Skutečnost 
je ne -samozřejmá a nelze jí tedy úplně porozumět. 
Tento náhled však problematizuje možnost vyslove-
ní jakýchkoliv radikálních konečných soudů. Neboť 
jsem já ten, který na rozdíl od všech ostatních pro-
zřel, co je to svět a co je jeho dobro?

Ekologická hnutí často vydávají stručné, několi-
kavětné návody k chování, které má vést k trvale 
udržitelnější skutečnosti, záchraně světa. Pokud 
ekologové a vědci chtějí, aby lidé porozuměli na-
příklad problematice ztenčení ozónové vrstvy, musí 
své poznatky vždy předávat pro ně (ne -vědce a ne-
-ekology) co nejsrozumitelnějším způsobem a po-
kud možno stručně. Aby vůbec informace k adresá-
tovi došla. A často nedochází. Když se lidí na ulici 
ptali, jakou barvu má ozónová díra, samotného mě 
překvapila „barevnost“ odpovědí. Složitost světa je 
zjednodušenými výpověďmi ochuzována a částečně 
více či méně zkreslována.
Postmoderní kritika modly pokroku souzní s kriti-
kou ekologů. Ti nesouhlasí s tím, že pokrok je vyja-
dřován zvláště jako ekonomický růst. Chtěli by ho 
nahradit pokrokem (rozvojem), který vede k trvale 
udržitelné budoucnosti. I kdyby se však „zeleným“ 
podařilo odrazit od břehu bezbřehého konzumu, 
nelze s jistotou tvrdit, že dosáhnou vysněných bře-
hů, jejichž struktura je trvale udržitelná.
Tak se i velký příběh ekologů – a záchrana Země 
je velkým příběhem – dostává na stejnou úroveň 
se všemi dalšími příběhy. Ekologové se v tomto po-
jetí stávají, nebo spíše zůstávají jakousi další sku-
pinou, která tvrdí cosi o vývoji světa směřujícího 
ke katastrofě. Jsou jen dalším „zájmovým seskupe-
ním“, jehož náplní je povídání o úsilí oddálit smrt 
Země a umožnit příštím generacím plnohodnotný 
život. Existují však i spolky chovatelů králíků, fila-
telistů, scientistů. I ty mají své příběhy – a to je 
dobře. Jenže situace, kdy je ekologie, ať už jako 
ochrana přírody nebo záchrana světa, uzavřená 
do „zelených zdí“, je v pořádku jen tehdy, pokud 
jsou ekologické hrozby pouze omylem, pochybnou 
zábavou podivínů. Pokud ne, pak stejné zdi způso-
bují závažné problémy.
Pokud beru svůj výklad světa jako „pouhou (?)“ na-
bídku ostatním, jako příspěvek do změti výkladů 
jiných, je to zcela ve smyslu ctění nesamozřejmos-
ti světa. To, co vím, co cítím, co si myslím, stále 
vnímám jako pouhý zlomek skutečnosti, která mě 
přesahuje, která má hodnotu sama o sobě. Přírodu 
sice mohu ujařmit k obrazu svému, ale to mi ne-
pomůže, když jsem na ní bytostně závislý, jsem jí 
zcela ovládán a má svoboda se musí vejít do hranic 
jí určovanými.

Michal	Bartoš

Dušan	Bartůněk
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Je přínosné pro uchování života, pokud lidé vnímají 
přírodu jako cosi posvátného, tajemného, neohod-
notitelného? Domnívám se, že ano. Pokud přidě-
líme přírodě jakoukoliv hodnotu, okamžitě ji tak 
zapojíme do osidel našeho systému. Ptát se matky 
na hodnotu jejího dítěte je zvláštní. Ptát se na tutéž 
hodnotu Matky všech dětí – neboť na Zemi byly 
zrozeny – je ještě podivnější.
Vrátíme -li se zpět k programům aktivit a výcho-
vy v přírodě, pomocí kterých se snažíme působit 
na účastníky a ovlivňovat je v různých směrech, 
můžeme použít tento globální pohled na fenomén 
přírody na působení instruktora takto zaměřených 
programů. Poté se nabízí široká paleta možností 
jak na účastníky působit, a co vše tím lze dokázat, 
nebo naopak jak moc se tím dá pokazit.
Od filosofování o „přírodě“ se přesouváme k prak-
tických námětům pro ekologické a environmentální 
programy. Jedná se o výčet výukových programů, 
které pro MŠ, ZŠ a SŠ nabízí Sluňákov – centrum 
ekologických aktivit. Uvedené náměty představují 
vždy několikahodinové programy.

Inspirovník	–	tedy	konkrétní	aktivity	

nabízené	ve	Sluňákově

Barevné	 jaro Ze semínka do dospělosti: o bar-
vách, květinách a důležitých proměnách během 
jara. Program plný her s různými materiály.
Koulelo se koulelo Čtyři období roku u voňavé 
jabloně – zdobení stromů podle ročního období, 
charakteristiky ročních období, potravní řetězce, 
písnička.
Velká	 plavba Jedí děti zdravě? Co je a co není 
vhodné jíst? Společně podnikneme plavbu lodí 
na Ostrov hojnosti, Přesolený ostrov a Bonbónový 
ostrov a zjistíme, kde je dětskému bříšku nejlépe. 
Ochutnávka ovoce a zdravých produktů.
Jak	si	housenka	pletla	kabátek Barevný motýlí svět 
vás možná překvapí svým kouzelným životem. Čím 
jsou motýli zvláštní? Čím se živí? Jak se z housenky 
stane motýl? Zahrajete si motýlí hru na zahradě.
O	smutné	lesní	princezně Proč je lesní princezna 
smutná a jak ji rozveselit se dozvíte při programu 
zaměřeném na problematiku odpadů.
Vydrýsek Pohádkový Vydrýsek vám představí své 
kamarády a společně s nimi se vydáme objevovat 
život v řece a na jejích březích. Život vydry a dalších 
vodních živočichů v ekosystému řeky, modelování 
řeky, potravní vztahy.
Nesem se lesem Procházka lesem CHKO Litovel-
ské Pomoraví s hrami, při kterých se dětí dozví, jaká 
zvířata by zde mohly spatřit. Možná, že některá 
i uvidíme a na chvíli se stanou našimi průvodci.
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Stateček Hospodaření dříve a dnes, o domácích 
zvířatech a jejich produktech. Jaké plodiny se pěs-
tují na poli, jak se ze semínka stane chleba? Děti si 
vlastnoručně vyrobí máslo. K ochutnávce je vhodné 
přinést si pečivo.
Stezkou	skřítka	Trávníčka Přírodní stezka (okruh) 
v areálu biocentra Sluňákov plná drobných zastave-
ní s aktivními úkoly zaměřenými na smyslové vnímá-
ní, stromy a zvířata kolem nás, práci s přírodninami, 
setkání u vody, hrátky zaměřené na spolupráci.
Po	roce	Vánoce! V příjemné atmosféře vánočního 
času děti zjistí, jaké zvyky dodržovaly naše prababič-
ky. Některé tradiční zvyky si vyzkouší. Nezapomene-
me ani na zvířátka, kterým přineseme něco na zub.
Vodní	hrátky Při programu děti okusí vodní živel 
ve všech podobách, prozkoumají život u vody i pod 
hladinou, zamyslí se nad tím, jak je voda vzácná a jak 
ji chránit. V létě lze prodloužit o terénní pozorování.
Tajemství	včel O užitečnosti včel pro člověka, za-
jímavosti ze života včel a sociálního hmyzu, ukázky 
včelaření a včelařských pomůcek, co nám včely dá-
vají a ochutnávka některých produktů.
Pojďme	na	to	od	lesa Děti se naučí poznávat nej-
běžnější stromy a jejich plody v CHKO Litovelské 
Pomoraví. Zopakují si lesní patra a lesní živočichy. 
Vyzkouší si orientaci v lese podle buzoly. Zjištěné 
znalosti si děti zaznamenají.
Trávou,	 mechem,	 vřesem Děti si zopakují a pro-
hloubí znalosti o lese: jaké máme typy lesů, druhy 
a stáří stromů, jak strom roste, o nemocech stromů.
Krabice	 plná	 blech Známá i neznámá zvířata 
v lidském obydlí i okolo. Jsou užitečná, nebo ne-
bezpečná? Pokojové rostliny. Původ a využití koření 
a potravin.
Jak	vzniká	kniha Historie vzniku papíru, význam 
lesa, ruční výroba papíru v minulosti i dnes. Děti si 
odnesou vlastnoručně vyrobený papír.
Na	návštěvě	v	říši	hmyzu Úžasný a zajímavý svět 
hmyzu očima přírodovědce amatéra. Stavba těla, 
chování, potrava, zajímavosti, vztah hmyz a člověk. 
V letním období možnost rozšíření o exkurzi k ryb-
níku s pozorováním zvířat.
Ptáci	 a	 ptákoviny Hlasy ptáků, pohlavní dvoj-
tvárnost, druhy ptáků. Práce ve skupinách: stavba 
hnízda, od vajíčka ke kuřeti, vývržky, ptačí pero pod 
mikroskopem…
Léčivé	 rostliny Seznámení s nejběžnějšími léči-
vými rostlinami v naší přírodě, význam a využití 
léčivek v domácím lékařství, jedovaté rostliny, jak 
sbírat léčivé rostliny.
Výprava	do	středu	Země	a	okolo	světa Malý výlet 
do nitra naší planety, při kterém se děti seznámí 
se stavbou Země, nahlédnou do nitra sopky. Spo-
lečné cestování po světadílech Země. Práce skupin, 
společná prezentace.

Tajemná	Olomouc Seznámení s historickým vývo-
jem města od pravěku až po současnost, symbo-
likou Olomouce a Olomouckého kraje. Opakování 
základních slohů a jak se měnila tvář Olomouce 
v různých obdobích. Zvířata a rostliny ve městě.
Čarování	s	vodou	a	u	vody Ekosystém rybníka – 
při pokusech zjistíme nejdůležitější vlastnosti vody 
(chemismus vody – pH, filtrace, povrchové napětí), 
zaměříme se na potravní řetězce a živočišný systém. 
Pozorovaní u rybníka, modelování krajiny.
Odpady	a	nápady	jak	na	ně Proč je tolik odpadů? 
Kam s nimi? Jak může každý sám pomoci? Děti for-
mou skupinové práce zjistí, jak se nakládá s různý-
mi odpady, jak funguje kompost, jak vybrat již při 
nákupu ekologicky šetrný obal, význam ekoznaček.
Ceníme	 si	 energie Odkud se bere energie, jak 
se dá získat, proč by se s ní mělo šetřit? Formou 
pokusů si děti vyzkouší, jak funguje solární energie, 
proč je lepší úsporná žárovka, zda vařit na plyno-
vém, či elektrickém sporáku.
Čichám,	 čichám	 člověčinu Program zaměřený 
na etiku; vztah člověka ke zvířatům a správné cho-
vání k nim, péči o zvířata, problematiku velkocho-
vů, ochranu divokých zvířat. Program podporuje 
objektivní pohled na problematiku týraní zvířat 
a uvědomění si etických postojů nejen ke zvířatům, 
ale i ve světě lidí.
Globální	problémy Program žákům a studentům 
zpřístupňuje téma globálních problémů. Klíčovou 
myšlenkou je propojenost jevů v čase a prostoru 
a uvědomění si spoluodpovědnosti za stav světa. 
Program probíhá formou diskusí, herních aktivit 
a simulačních her, které napomáhají k pochopení 
globálního propojení světa.
Co	trápí	svět? Pomocí simulační hry Neviditelná 
ruka trhu a dalších aktivit se zamyslíme nad tím, 
jaké problémy lidé řeší v různých částech světa. Za-
myslíme se nad problematikou chudoby, migrace, 
odlišnosti kultur, humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce.
Zelený	ostrov	aneb	co	krajina	potřebuje? Exkurze 
do NPR Žebračka u Přerova. Stezka lužním lesem je 
doplněna o pracovní listy. „Lov“ vodních živočichů, 
určovaní jarních rostlin, povídání o stromech, vý-
znam krajiny pro člověka. Stezka začíná na parkoviš-
ti za Biologickou stanicí v Přerově a zde také končí.
Sluneční	stezkou	krále	Ječmínka Exkurze do pří-
rodního parku Velký Kosíř. Stezka plná nejrůzněj-
ších zastavení – hledání zkamenělin a cesta proti 
času, orientace v terénu, význam smíšeného lesa, 
výstup na vrchol Velkého Kosíře a jeho tajemství, 
za orchidejemi Malého Kosíře.

…

Doufejme však, že příroda zůstane dál taková, jak 
ji známe, a nebudeme muset pro ni hledat jiný „ná-
zev“. Stejně tak jako v programech výchovy v pří-
rodě.

m
ož
no
st
i	t
u	
js
ou

N
ÁM

ĚT
Y	
PR

O
	V
AŠ

I	P
RÁ

CI



67

m
ož
no
st
i	t
u	
js
ou

 foto © Pepa Středa. 



68

ENGLISH	SUMMARY

Views	into	the	world
This section brings information on a specific 
contribution of a Norwegian way of an out-
door education known as “friluftslif”. The 
authors bring historical circumstances and 
details of this movement development, as 
well as pedagogical and research connections. 
According to this Norwegian pattern, life in 
the nature can be undoubtedly very inspiring 
even for us.

POHLEDY 
DO SVĚTA
S	Všudybudem

Cesta sama se svým začátkem, zastaveními a okli-
kami i koncem bývá metaforou životní dráhy. Už 
od Gilgameše se vydávají lidé na cestu, aby pod 
ochranou matky Země pro svoje poznání překoná-
vali i ty největší překážky. Vy, naši čtenáři, jste pro 
nás také na cestě, jste poutníky labyrintem svě-
ta prožitků, zkušeností a dobrodružství. My pak 
chceme být, podle Komenského, oním průvodcem 
se jménem Všudybud, kterýž všecken svět pro-
chází, do všech koutů nahlédá a na každého člo-
věka řeči a činy se vyptává… Nejdeme však spolu 
proto, abychom všechno jen obdivovali.
V naší rubrice putujeme a ohlížíme se kolem. Míjí-
me země, čteme nápisy škol a organizací a potká-
váme zajímavé lidi, kteří nám představují různá 
hnutí, směry, proudy a iniciativy. Vše, co cestou 
potkáme a poznáme, doprovázíme našimi soudy 
a střádáme v okénkách pomyslné Knihovny Gym-
nasion. S každým číslem časopisu pak přichází 
čas některé z okének otevřít, s poutníky znovu 
promlouvat a čtenáře nechat nahlížet. Chceme, 
aby se u otevřeného okénka zastavili, četli a srov-
návali. To prospěšné ať si odnesou domů. Každého 
čtenáře rádi uvidíme znovu a s velkou radostí bu-
deme poslouchat jejich volání a klepání na okna, 
která jsme ještě nestačili otevřít. Nejraději své 
cesty propojíme s vašimi jako poutníci, abychom 
se těšili, až se potkáme jako průvodci a společně 
otevřeme okna pro nové pohledy do světa.

Jan Neuman

	Jan	Neuman	– pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí	rubriky:

Do	této	rubriky	přispěli:

Ivar	Mytting (1950), dlouholetý vysoko-
školský učitel na Norské sportovní vyso-
ké škole v Oslu, dlouhodobě se zabývá 
výukou friluftslivu, který se také jeho 
zásluhou stal v Norsku samostatným 

studijním programem. Je zkušeným vůdcem v lese, 
na horách i na vodě. ivar.mytting@nih.no
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Jan	Neumann

Ivar	Mytting
FRILUFTSLIV	–  
SVOBODNÝ ŽIVOT	
NA	ČERSTVÉM	VZDUCHU

Poprvé jsem se s názvem „friluftsliv“ setkal počát-
kem 70. let 20. století na jedné z prvních zahranič-
ních výměn učitelů a studentů mezi FTVS UK Praha 
a Norskou univerzitou sportu a tělesné výchovy 
v Oslo (Norges Idrettshøgskole – NIH). Bylo to v dis-
kusích s nadšeným učitelem Sigmundem	Haugsjå, 
který v roce 1973 napsal na mladé vysoké škole 
snad první vysokoškolské kompendium shrnující 
poznatky o friluftslivu (NIH založena 1968). Tehdy 
na mě zapůsobilo jeho nadšení pro krásu Norska 
a její udržování. Velké diskuse vznikly totiž u jedno-
ho ledovcového jezera, kde nám Sigmund dokazo-
val, že kyselé deště, ovlivňované polskými, výcho-
doněmeckými a československými elektrárnami, 
ničí norské vysokohorské ekosystémy. Jeho důkazy 
byly přesvědčivé. Nepomohly ani naše argumenty 
o tom, že Norové zase na oplátku ničí stáda velryb. 
Poznání opravdovosti norského friluftslivu možná 
ovlivnilo i náš přístup k výuce turistiky a sportů 
v přírodě, neboť ve stejném období navštívili Nor-
sko také významní učitelé katedry sportů v přírodě 
FTVS Pavel	 Tajovský a František	 Dvořák. Po „sa-
metové“ revoluci se kontakty obou škol znásobily, 
a to hlavně díky jedné z prvních absolventek ITVS 
Praha Zoře	Hozmanové, která na Norské univerzitě 
sportu a tělesné výchovy v Oslo učila pedagogi-
ku a vedla úspěšný výběrový předmět Poznávání 
a sběr hub, čímž obohatila norský friluftsliv o jeden 
typicky český prvek.

Později jsme se několikrát potkali s dalšími učite-
li, kteří už vyučovali v Oslo specializaci Friluftsliv: 
s Ivarem	Myttingem a Borgem	Dahlem. Jedno se-
tkání se konalo před zimními OH v Lillehammeru 
a Sigmund Haugsjå se zde stal inspirátorem v pro-
sazování „environmentální dimenze“ při pořádání 
olympijských her a všech velkých sportovních akcí. 
Z našeho zájmu o friluftsliv se zrodily také dvě di-
plomové práce (Svatošová, 1991; Polišenská, 1995) 
a jeden významný společně organizovaný meziná-
rodní seminář Outdoor Activities v roce 1994.
Až v souvislosti s Gymnasionem jsme s Ivarem Myt-
tingem společně zauvažovali nad tématem, které je 
vymezeno krásně znějícím norským slovem frilufts-
liv. Konečné potvrzení spolupráce nastalo na konfe-
renci s názvem neméně zajímavým – Beeing in the 
Nature (Gisnadalen, srpen 2007). S mnoha účastní-
ky jsme se shodli, že to byla jedinečná konference, 
která naplňovala název. Většina účastníků bydlela 
ve stanech či v upravených staletých domcích v jed-
nom krásném údolí v oblasti Trondheimu. Rokova-
lo se ve volné přírodě a ve velkém stanu. Probrala 
se mnohá témata a velmi se diskutovalo, jako už 
mnohokrát, o chápání norského friluftslivu.
S Ivarem jsme se shodli, že pro pochopení toho-
to jevu musíme znát něco o Norsku, jeho přírodě 
i obyvatelích. Musíme se podívat zpět do 19. století 
a přes 20. století se zastavit na počátku 21. století 
a říci si, k čemu by mohl být lidem friluftsliv ve své 
klasické podobě v budoucnosti. Je to zajímavý fe-
nomén a doufáme, že se nám podaří podat jeho 
charakteristiku v několika krátkých pohledech.

po
hl
ed
y	
do
	s
vě
ta



70

Země	fjordů	 

a	volného	přístupu	do	přírody

Norsko je poměrně malá země na severu Evropy, 
ale je skoro pětkrát větší než Česká republika a její 
jižní a severní body jsou od sebe vzdáleny téměř 
dva tisíce kilometrů. Patří k nejméně zalidněným 
zemím Evropy, většina obyvatel žije na pobřeží a za-
stavěno je jen něco přes 1 % celkové plochy. Země 
je osídlena již více než deset tisíc let. Fjordy a hlu-
boká údolí obyvatele rozdělovaly, což podpořilo 
vznik malých uzavřených komunit, které si musely 
navzájem pomáhat při rybolovu, lovu zvěře i země-
dělské činnosti. Určitý vliv na život měla i vikingská 
tradice. Překonávání drsné přírody – vodních ploch, 
údolí, hor a lesů – patřilo k důležitým činnostem 
a potřebné dovednosti a znalosti se přenášely z ge-
nerace na generaci. Také protestantské náboženství 
podporovalo od 16. století humanistický přístup 
k přírodě a ke všemu živému.
I dnes žije většina obyvatelstva stále blízko příro-
dy. Lidé mají bezprostřední přístup k přírodním či 
rekreačním areálům a podle statistických údajů 
z roku 2002 není tato vzdálenost větší než 200 me-
trů. Například ze severního okraje hlavního města 
Oslo lze severozápadním směrem putovat řadu dní 
zalesněnou, neobydlenou krajinou. Po celý rok mají 
obyvatelé přístup do lesů, do hor ke sněhu a ledu, 
k moři, jezerům a řekám. Tento přístup je podložen 
mnoho let i právně (Allemannsrett, 1957); dovoluje 
všem osobám přístup do volné přírody, a to po celý 
rok. Návštěvníci však musí respektovat zásady 
ochrany přírody a práva farmářů a vlastníků půdy.

Historické	souvislosti

Dalším fenoménem, vlastním téměř všem malým 
národům, je boj Norů za samostatnost. Čtyři sta let 
byli ovládáni Dány. V roce 1814 sice vytvořili ústa-
vu, ale dalších téměř sto let, až do roku 1905, žili 
pod vlivem Švédska. V tomto období se postupně 
sjednocovala lokální sídla, aby podpořila národní 
svrchovanost. V hledání kulturní identity se obrace-
ly zraky k historii a národním tradicím. Literárním 
předobrazem správného Nora se stali „ušlechtilí, 
nezkrotní obyvatelé venkova“. V druhé polovině 
19. století se se změnou společenských poměrů 
začaly také využívat některé tradiční pracovní akti-
vity v náplni volného času, dostávaly nový význam. 
Často byly zahrnovány pod termín „idrett“ – sport, 
který je vytvořen v norštině ze slova „id“ – snažit 
se, konat a ze slova „drott“ – dychtivě a s velkým 
úsilím. Tento termín byl hojně užíván a zahrnoval 
v 19. století i aktivity friluftslivu. Do tohoto kva-
su přišel s novým zajímavým názvem Henrik	Ibsen 
(1859), který v jedné ze svých básní (På vidderne – 
V horských planinách) použil výraz „friluftsliv“, ale 
spíše ve filosofickém kontextu jako hledání svo-
body pro nesvázané myšlení. Teprve později, díky 
Fritjofu	Nansenovi, se tomuto výrazu začíná lépe 
rozumět a na počátku 20. století je přijímán jako 
pojmenování široké škály aktivit v přírodě.

 Profesor Tim Ingold (St. Andrews University) při přednášce (přednášky pro friluftsliv se nejčastěji konají v přírodě). |  
 foto © Jan Neumann 
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F. Nansen ve své době kritizoval směr rozvoje sportu 
k růstu soutěží, honbě za rekordy a jednostrannou 
touhu po vítězství. Počátkem 20. století předpoví-
dal mechanizaci sportu a přeměnu sportovců v ro-
boty. Ve své řeči k účastníkům severského sportov-
ního dne (9. 11. 1903) říká: Tělovýchově připadá 
den ze dne větší úloha! Ale aby tuto úlohu naplnila, 
musí se bránit proti dělbě práce, proti jednostran-
nosti a přehánění ve všech směrech – musí se stá-
le vracet zpět k původní přírodní všestrannosti… 
Sport má poskytnout mysli stálý přívod svěžesti 
a zdraví, dodat životní uspokojení, vnést do života 
základní pocity: radost ze životní síly, z existence, 
a – v neposlední řadě – přivést nás k našemu pů-
vodu, k přírodě, zanést do naší mysli šumění boro-
vého lesa a obraz vysokých pohoří. To byl význam-
ný podnět pro rozvoj sportů a aktivit v přírodě.
To „pravé norské“ bylo a je prezentováno před 
světem velkými objeviteli a cestovateli, jakými 
byli F. Nansen (1861–1930), R. Amundsen (1872–
1928) či T. Heyerdahl (1914–2004); dále vynikající-
mi sportovci, jejichž úspěchy předznamenali lyžaři 
Sondre Norheim (1825–1897), bratři Hammes-
tveldtové (v letech 1881–1887) či bratři Sigmund 
Ruud (1907–1994) a Birger Ruud (1911–1998); 
v neposlední řadě Norsko bylo a je známé unikátní 
přírodou a jejími obyvateli, kteří byli nezávislí, svo-
bodní, silní, skromní, tvořiví a vyznačovali se vyso-
kou morálkou.
Friluftsliv se tak stal i zrcadlem, ve kterém se od-
ráželo to, co znamená být Norem – plně ovládat 
pobyt a život v přírodě, všechny dovednosti a vlast-
nosti s tím spojené. Tradiční aktivity se přeměni-
ly díky romantickým myšlenkám, hledání národní 
identity a změnám v hospodářském životě. Dostaly 
tak nový význam.

Různé	pohledy	na	friluftsliv

Friluftsliv je výraz mající dnes v norštině mnoho 
významů.
Nalézáme toto pojmenování v životě malých farmá-
řů, pro které je příroda místem, kde se rodí obživa, 
kterou je třeba sklízet. Jsou to tedy tradiční činnos-
ti jako rybolov, sběr lesních plodů, lov zvěře, chytá-
ní krabů a ústřic atp.
V tomto termínu je také uchována tradice turistic-
kých cest, kterou založili Britové a ve kterých je pří-
roda místem pro zážitky a pozorování scenérií.
K friluftslivu patří túry konané pěšky, na lyžích, 
na lodích i na kolech, ve kterých není prvotní dosa-
žení výkonu, ale „cesta sama je cílem“. Je to prostor 
pro získávání zážitků a zkušeností. Pod stejný po-
jem se zařazují postupy ve zdokonalování sportovní 
techniky a zvyšování výkonů. Příroda je překoná-
vána, a tak se v tomto pojetí podílí na dosahování 
velkých výkonů v mnoha sportech, jako je lezení, 
lyžování, sjíždění divokých vod, surfing, jachting 
a dalších činnostech nazývaných dnes rizikovými 
sporty. Mezi aktivity friluftslivu patří krátké procház-
ky do nejbližšího okolí, práce na zahrádce, posezení 
a hry v přírodě. Je to výraz pro relaxaci, rekreaci 
a zastavení se v každodenním životním shonu.
Jedna z definic norského ministerstva životního 
prostředí říká, že friluftsliv je pobyt a tělesná aktivi-
ta ve volné přírodě a ve volném čase s cílem změnit 
prostředí a získávat prožitky a zkušenosti z přírody. 
Jsou to nenáročné a jednoduché aktivity, které jsou 
v harmonii s přírodou. Neměly by být motorizovány, 
měly by být nezávodní a odehrávat se v přírodním 
(nebo přírodě blízkém) prostředí, ke kterému bu-
dou mít všichni přístup.
Jiný pohled dělí friluftsliv na dva směry. Jeden směr 
lze charakterizovat z hlediska aktivit jako pobyt 
v přírodě bez praktického využití, ale s vysokou 
hodnotovou orientací; druhý směr jako užitečný 
a respektovaný způsob života v přírodě.
Mnoho výprav pro objasňování slova friluftsliv 
podnikl Nils	 Faarlund, jedna z vůdčích osobností 
tohoto hnutí, která se domnívá, že unikátní norská 
tradice friluftsliv může být objasněna z několika 
úhlů pohledu. Hodnotovou orientaci friluftslivu od-
vozuje z romantického pojetí divoké přírody a jejích 
vnitřních hodnot. Friluftsliv byl zpočátku záležitos-
tí střední třídy a teprve ve 20. století byl bouřlivě 
přijímán i pracující třídou. Oproti kontinentální 
Evropě, kde byla preferována turistická tradice na-
vštěvovat hory, je norský friluftsliv doma všude tam, 
kde se nalézá volná příroda. Je to také prostor pro 
setkávání člověka s přírodou, což by nemělo být 
zaměňováno s pojetím přírody jako arény pro zá-
vodní sporty nebo pro dnešní komercionalizované 
rizikové aktivity.

 Nils Faarlund. |  
 foto © archiv autora článku 
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Norská tradice friluftslivu je o identifikaci člověka 
s přírodou. K tomu není třeba drahého vybavení, 
ani arény nebo tréninku v budovách. Jde o dotý-
kání se přírody a o to být dotýkán přírodou. Může-
me se stát poutníky, horolezci nebo pohánět lodě 
pádlem či veslem. Způsob cestování však není to 
nejdůležitější. Je potřeba neovlivňovat volnou pří-
rodou, nenechávat stopy, nedělat hluk a vybírat si 
cesty odpovídající zkušenostem.
Mezi Nory má stále velkou hodnotu „mystika volné 
přírody“ a prožívání radosti z ticha, momentu, kdy 
k nám volná příroda mluví a my ji můžeme slyšet 
jedině když jí budeme tiše naslouchat. Friluftsliv má 
hodnoty sám v sobě. Nils Faarlund říká na závěr své-
ho článku Friluftsliv – A way home: Friluftsliv není 
vojenská bitva, není sportovní akcí, není ani akade-
mickou disciplínou, ale je to pohyb směřující k po-
kračující kulturní proměně. Je to proces vytvářející 
radost. Není silnější moci než je radost. Friluftsliv je 
jako cesta Domů, cesta plná radosti. Sledujme ji.
Vraťme se k tomu, co bylo výše řečeno, abychom 
konstatovali, že v chápání a vysvětlování pojmu fri-
luftsliv je v Norsku silná pozice tzv. tradicionalistů, 
mezi něž Nils Faarlund bezesporu patří. Domnívají 
se, že friluftsliv je především o prožívání přírody, ne-
boť je to dítě romantismu. Ve stejném duchu tvrdí, 
že aktivity jsou pouze prostředkem, jak se dostávat 
do přírody, získávat zážitky a učit se od ní. V tomto 
pojetí se zdůrazňuje, že je třeba chápat člověka jako 
přírodu, ne mimo nebo nad ní, ale jako její součást. 
Přírodu je třeba chápat ne jako objekt (jako zdroj 
pro uspokojování lidských potřeb), ale jako subjekt 
s jeho kvalitami, hodnotami a právy být nezávisle 
na prospěchu pro lidskou společnost.

Více naturalistický pohled se uplatňuje u jiné sku-
piny tradicionalistů. Člověk je podle nich narozen 
jako součást přírody, je naprogramován stejně jako 
člověk doby kamenné. Z toho důvodu jsme hledači 
vlastních kořenů v přírodě, a to je to, co nás přivádí 
do lesů, do hor a na širé moře. Tedy, jak tvrdí Nils 
Faarlund, příroda je skutečným domovem kultury 
a friluftsliv je radostnou cestou k domovu.
V tradičních názorech je mnoho pravdy. Avšak je 
třeba si uvědomit, že friluftsliv je vytvořen ve vazbě 
na sociální prostředí. Vztahuje se vždy k určité době, 
určitému kontextu, sociálním praktikám spojeným 
se specifickými významy. Odpovědi na otázky, co je 
třeba dělat, jak získávat zkušenosti, jak vyjadřovat 
svoje zážitky, se vytváří v určitém kulturním prostře-
dí. Není proto možné staticky trvat na neměnných 
základních pravidlech a stavět se k pojmu elitářsky. 
Domníváme se, že je možné nalézt alternativní po-
lohu a zaměřit pohled jinam. Je třeba kriticky po-
soudit roli moci a dominance či rovnosti.
Udržitelnost je také možno chápat tak, že člověk 
je součást přírody, ale že přírodu může v určitých 
limitech využívat. Nesmíme zapomenout, že fri-
luftsliv je důležitým prostředím pro individuální 
rozvoj a růst. Prodělávají se zde zkoušky a hledání 
identity – poznáváme, kdo jsme, co můžeme dělat 
a co dělat chceme. Je to možnost využívat znalosti 
a dovednosti s ohledem na zacházení s nejistotou 
situací. Solidarita se pak musí projevovat v tom, 
že budeme brát v úvahu při našem současném pů-
sobení ohled na život dalších generací.
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Friluftsliv	a	výsledky	průzkumů

Ideální představy o pěstování friluftslivu v Norsku 
jsou korigovány řadou výzkumů. O jednom refe-
ruje B.	P.	 Kaltenborn (1993) z Norského institutu 
pro výzkum přírody. Z poměrně rozsáhlého sledo-
vání se ukázalo, že řada tradičních aktivit je pěsto-
vána pouze krátkodobě. Většina lidí v průběhu roku 
nedělá pěší výlety delší než 10 km. Nejvíce času 
o dovolených tráví Norové na pobřeží a ve městech. 
Většina lidí také ve svém životě nenavštívila chráně-
nou přírodní oblast. Mytting (2006) referuje o statis-
tických přehledech, ze kterých je zřejmé, že většina 
Norů nejméně dvakrát ročně dělá pěší túry kolem 
10 km, sluní se a plavou, jezdí na kole a na motoro-
vém člunu a navštěvují přírodní parky. Túry delší než 
10 km provádí dvakrát ročně jen asi 24 % obyvatel. 
Nejčastějšími motivy, proč se Norové účastní aktivit 
v přírodě, jsou: prožitek klidu a přírody, návštěva pří-
rodního prostředí a útěk od hluku a stresu, uskuteč-
nění výletu s rodinou, zlepšování kondice, setkávání 
se s přáteli, prožitky z krásy květin a rostlin, setká-
vání se s nenarušenou přírodou. Stejně jako v jiných 
vyspělých státech dostává se i v Norsku ve volném 
čase před aktivity v přírodě sledování televize (Gåsdel, 
2007). Stejný autor uzavírá svoji úvahu o výjimeč-
nosti norského friluftslivu tím, že se pravděpodobně 
liší od aktivit v ostatních státech, ale spíše kombi-
nacemi určitých znaků a vlastností než v určitých 
rysech aktivit v přírodě a společnosti.

Výchova	a	učení

Bílá kniha o Friluftsliv z roku 1987 říká: Friluftsliv je 
problematika první důležitosti, která by měla být 
chráněna a sdělována mezi lidmi jako příspěvek 
k dobré kvalitě života, narůstání komfortu, lepšího 
zdraví a trvalého rozvoje. Friluftsliv je již delší dobu 
součást školského systému. V roce 2006 byla jeho 
role nově popsána. V úvodní části kurikula pro zá-
kladní školy je kapitola nazvaná Radost z přírody. 
Říká se zde: Výchova musí podněcovat radost z tě-
lesné aktivity a velkoleposti přírody, ze žití v krásné 
zemi, v různých tvarech krajiny a v měnících se ob-
dobích roku. Výchova by měla povzbudit úctu k ne-
poznanému, vyvolávat radost z friluftslivu a podně-
covat touhu putovat mimo vyšlapané cesty a v ne-
známém terénu, využívat tělo a smysly k odkrývání 
nových míst a objevování světa. Friluftsliv se dotý-
ká našeho těla, mysli i duše. Výchova musí vytvářet 
vztahy mezi chápáním a prožíváním přírody, což 
znamená poznávání živlů a vzájemných souvislostí 
mezi přírodou a člověkem. Vztahy v našem živém 
prostředí musí být doprovázeny uvědomováním 
si naší závislosti na ostatních druzích a naší pří-
buzností s nimi a naší radosti ze života v přírodě. 
Žáci by měli poznávat a prožívat přírodu a učit 
se o minulých i současných vztazích mezi člověkem 
a přírodou. Měli by zvládnout dovednosti umožňu-
jící jejich pobyt v přírodě a učit se starat o vlastní 
přírodní okolí.

Aktivity v přírodě a friluftsliv jsou v Norsku význam-
ně podporovány v systému škol všech stupňů. V roce 
2006 vstoupil v platnost nový zákon týkající se ma-
teřských škol. V kapitole Příroda, prostředí a metody 
je zahrnut také friluftsliv. Úkolem tohoto okruhu vý-
uky je rozvíjet pozorný vztah k přírodě a učit se, jak 
různé součásti přírody vzájemně souvisí. Důležité je 
také učit porozumění vzájemným vztahům lidí a pří-
rody. Je potřebné, aby se život v přírodě stal součástí 
každodenního života dětí. Vzrůstající počet mateř-
ských škol v Norsku zařazuje do týdenního školního 
režimu pro děti jeden celý den v přírodě, a to bez 
ohledu na počasí (Naturbarnehager). Den v přírodě 
se uplatňuje i na prvním stupni základní školy. Na 
vyšších stupních je v novém návrhu kurikula z roku 
2006 zařazen friluftsliv jako jedna ze čtyř částí pro-
gramu tělesné výchovy na školách. Žáci se učí růz-
ným druhům aktivit v přírodě v různém prostředí. 
Musí se umět orientovat v neznámém terénu za po-
moci mapy a kompasu, musí umět plánovat a pro-
vést exkurzi ve všech ročních obdobích včetně pře-
spání v přírodě. Pro základní školy jsou určeny také 
tzv. táborové školy nebo školy v přírodě (Leirskole), 
což představuje vícedenní pobyt ve vybraných chato-
vých oblastech Norska. V letech 2003–2004 prošlo 
těmito školami více než 10 % všech žáků základních 
škol. Získávání hlubšího porozumění přírodě a ně-
které komponenty připomínající moderní programy 
zaměřené na „teambuilding“, podpora samostatnos-
ti, kooperace a disciplinovanosti dělají z „leirskole“ 
významný výchovný prostředek. Proto řídící orgány 
výchovy a učení uvažují o tom, že by do deseti let 
měli projít 7–10denním kurzem v těchto školách 
všichni žáci do 16 let.
Celkově lze říci, že v základních i středních ško-
lách v Norsku je friluftslivu či aktivitám v přírodě 
věnována velká pozornost, a to nejen v oficiálních 
materiálech, ale hlavně v praktické činnosti škol 
a jednotlivých učitelů i podporou rodičů.
Rozvoj friluftslivu začaly ovlivňovat i vysoké školy. 
Počátkem 70. let byla zahájena na Vysoké tělový-
chovné škole v Oslo (Norges Idrettshøgskole) spe-
cializovaná vysokoškolská výuka zaměřená na fri-
luftsliv. Od roku 1982 se zde poprvé začíná studo-
vat roční specializovaný studijní program Friluftsliv. 
Zaujal svojí různorodostí a zaměřením na tradiční 
způsoby pobytu a života v přírodě (kurz v rybářské 
vesnici, kurzy po stopách dřevorubců, drsné letní 
i zimní přechody členité krajiny atp.). Nyní po nové 
úpravě studia si lze Friluftsliv vybrat jako speciali-
zovaný směr v bakalářském i magisterském studiu. 
Vedle Oslo už nabízí bakalářské studijní programy 
týkající se friluftslivu řada dalších vysokých škol 
v Norsku (8 univerzit a vysokých škol). Svědčí to 
o nebývalém rozvoji zájmu o hlubší studium friluft-
slivu, což má paralelu ve studiu „outdoor education“ 
ve Velké Británii, „Erlebnispädagogik“ v Německu, 
i v České republice v zájmu o studijní směry mají-
cí v názvu „aktivity v přírodě“, „sporty a výchova 
v přírodě“ či „zážitkovou pedagogiku“.
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Podpora	friluftslivu

O rozvoj se stará ministerstvo životního prostředí 
(Norsko bylo mimo jiné zřejmě první zemí na svě-
tě, která takové ministerstvo zavedla). Ministerstvo 
zřídilo při oddělení ochrany prostředí informační 
centrum, které podává informace o friluftslivu 
ve čtyřech směrech – obecné informace, informa-
ce o prostředí pro aktivity, o aktivitách samotných 
a o kulturních souvislostech. Mezinárodní výměnu 
informací podporuje Aage	Jensen z College of Nord 
Trøndelag, který již několik let edituje, zatím skrom-
ný The Norwegian Journal of Friluftsliv (www.hint.
no/~aaj/), přinášející rozsáhlejší odborné práce 
na téma friluftsliv v angličtině. Hlavním cílem mi-
nisterstva životního prostředí je zabezpečit obyva-
telstvu přístup do přírody po stránce právní, rozho-
dovací a motivační. Poskytuje informace a podpo-
ruje výchovu v rodinách i ve školách. Strategickým 
cílem je, aby každý obyvatel měl možnost zúčastnit 
se friluftslivu jako zdravé a environmentálně orien-
tované aktivity volného času, která pečuje o pocit 

„well -being“ blízko domovů i v krajině. Mimo jiné 
to znamená, že tradice friluftslivu založená na prá-
vu přístupu do nekultivované krajiny by měla být 
pěstována ve všech skupinách obyvatel. Dětem 
a mladým lidem musí být dána příležitost rozvíjet 
dovednosti a zvládnout aktivity friluftslivu.
Rozvoj norské krajiny, důležité pro kvalitní pobyt 
v přírodě, má na starosti Directorate for nature ma-
nagement se sídlem v Trondheimu. Stará se o za-
chování přírodní diverzity pro další generace, o zvěř 
a rostliny, a sleduje dodržování obecného práva pří-
stupu do volné přírody. Na komunální úrovni pod-
porují a rozvíjí friluftsliv v Norsku Rady pro rozvoj 
aktivit a rekreace v přírodě (Friluftslivråd), které 
jsou sdruženy do Spolkového svazu komunálních 
rad friluftslivu (Friluftslivrådenes Landsforbund). 
Zajímavá a takticky ustanovená je střešní organiza-
ce, která od roku 1989 koordinuje a politicky zastu-
puje řadu subjektů spojených s pobytem a sportem 
v přírodě v Norsku. Je to Friluftslivets fellesorgani-
sasjon (FRIFO). Sdružuje 13 svazů a mládežnických 
organizací, které se zabývají aktivitami v přírodě 
(turistický svaz, lidový sportovní svaz, lovecký a ry-
bářský svaz, skautské a mládežnické organizace, ho-
rolezecký svaz, svaz orientačního běhu, kanoistický 
svaz, svaz lyžařů, cyklistický svaz, červený kříž). 
Toto sdružení organizuje konference a podporuje 
výzkumy. Spolupracuje se všemi vládními orgány, 
kterých se friluftsliv nějakým způsobem dotýká.
Mocnou podporu pro rozvoj tradičních forem frilufts-
livu znamenalo založení Norské horské školy Nilsem 
Faarlundem (Norges Høgfjellskole – 1967). Vůdcov-
ství v přírodě získalo nové dimenze. Cesty přírodou 
by měly vést k radostné identifikaci každého z nás 
s přírodou, je to cesta k hledání skrytých hodnot, 
neboť příroda je místem, kde vzniká kultura. K po-
znávání a identifikaci vede způsob, který lze nazvat 
při cestách přírodou „doprovázením“, zastavením 
a výměnou prožitků v malé skupině, zachováváním 
ticha, ve kterém k nám promlouvá Příroda.

Vznikají další iniciativní skupiny na podporu rozvo-
je frilufslivu. Například mnoho významných osob-
ností (mezi zakládající členy patří např. také Nils 
Faarlund) se stalo členy For -Ut, což je název pro na-
daci, která podporuje vychovatele i studenty, kteří 
rozvíjejí friluftsliv a život v přírodě. V posledních 
letech rozšířila svoji působnost také jako Skandi-
návské fórum.
Různé akce a materiály podporují popularitu friluft-
slivu přesvědčováním veřejnosti, že být mimo do-
mov, v přírodě, je lepší než být doma pod střechou 
nebo jen na městském hřišti. Být aktivní a pohybo-
vat se je lepší než sedět a nic nedělat. Zdůrazňuje se, 
že venkovské prostředí je lepší než městské. Malé je 
lepší než velké, což se může vztahovat k bydlištím, 
školám i místům oddechu. Tvořit nebo se podílet 
na tvorbě je lepší než pouhé konzumování.
Norská společnost je přesvědčena, a mnoho pod-
kladů tomu napovídá, že friluftsliv působí na zdra-
votní stav obyvatel, podílí se na udržení kulturního 
dědictví, uplatňuje se v sociálním a osobnostním 
vývoji mládeže a rozvíjí občanské kompetence. Bu-
duje vztah k přírodnímu prostředí a ovlivňuje jed-
nání člověka dle zásad udržitelného rozvoje.

Závěrem

Ze všech studií je zřejmé, že norská koncepce fri-
luftslivu, i přes svoje proměny, odpovídá specifické-
mu prostředí a vývoji této krásné země a povzbuzu-
je všechny ty, kteří chtějí využívat aktivit v přírodě 
pro obohacení života. Zdá se, že závan friluftslivu 
jsme ve dvacátém století pocítili v českých zemích 
několikrát a vždy k našemu prospěchu. Tradiční 
pojetí friluftslivu vnímáme v době komerčně orien-
tovaného „outdooru“ jako pohlazení i jako návrat 
do našeho původního domova, do přírody.
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DOMÁCÍ  
HŘIŠTĚ

Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vy-
hloubit studnu, ze které by i jiní mohli pít. Citát, 
který se prolíná Domácím hřištěm tohoto čísla 
Gymnasionu. Jedna ze dvou organizací, které 
vám tentokrát představíme, vychází přímo z od-
kazu autora citátu, řídí se jeho dědictvím a rozvíjí 
jej. Účastníci akcí pořádaných druhou z organiza-
cí se při své pomoci přírodě starají také o opuště-
né studánky a prameny; díky nim mohou poutníci 
krajinou opět z nejedné „studny“ zase pít. První 
organizací je Liga lesní moudrosti, druhou Hnutí 
Brontosaurus. A pro ty, kteří nezkoušeli získat ani 
jedno orlí pero a pod vedení Caleba	Clarka	si ušít 
mokasíny: autorem citátu je Ernest	 Thompson	
Seton.

Boris Janča

Do	této	rubriky	přispěli:

Vedoucí	rubriky:

ENGLISH	SUMMARY	

Home	playground
Home playground this time brings articles 
about the Movement Brontosaurus and 
Woodcraft League. The Movement Bronto-
saurus celebrates its 33rd aniversary this year 
and joins together their voluntary work in na-
ture and cultural sights with games and other 
experiential activities. The Woodcraft League 
is one of the largest organisations of its type 
and its focus and traditions are more than 
80 years old. Their main work is camping and 
living in nature.

Mgr.	Dalimil	Toman	(1976) vede ústřední 
kancelář Hnutí Brontosaurus a koordinu-
je program dobrovolnictví, dlouholetý ve-
doucí a konzultant Sekce Brontosauřích 
dětských oddílů, pedagogický pracovník 

v Ekocentru Hodonín. dalimil.toman@seznam.cz

Tomáš	Hradil	(1972), předseda Hnutí 
Brontosaurus a ředitel Hnutí Bronto-
saurus Jeseníky. Realizátor regionálních 
programů k obnově přírodního a kulturní-
ho dědictví Jesenicka, např. Cesta ke ko-

řenům, zakladatel dobrovolnického programu Akce 
příroda. thradil@jeseniky.org

Bc.	Vlastimil	Kubát	–	Pajda	(1963), 
pedagog volného času CVČ Duhovka 
Břeclav, náčelník kmene Ligy lesní moud-
rosti – Wannawega Břeclav, člen Ústřed-
ní rady orlích per LLM České republiky. 

pajda@duhovka.cz

Mgr.	Josef	Porsch	–	Ablákela	(1976), uči-
tel na SOŠ AEU v Praze, ohnivec Ligy lesní 
moudrosti. ablakela@centrum.cz

	Boris	Janča	– pro bližší představení viz str. 2.
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Tomáš	Hradil

Dalimil	Toman
HNUTÍ BRONTOSAURUS	–	 
PRO	PŘÍRODU,	PRO	LIDI

Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
602 00 Brno

telefon: +420 544 215 585
 hnuti@brontosaurus.cz

www.brontosaurus.cz
Kde se vzalo

Když Brontosaurus spatřil světlo světa, psal 
se rok 1974. S nápadem na první český ekolo-
gický a dobrovolnický program pro mládež přišli 
vědci z Ústavu krajinné ekologie Československé 
akademie věd v Praze. Šlo prý o aktivitu k Meziná-
rodnímu roku ochrany životního prostředí, kterým 
rok 1974 vyhlásilo UNESCO v reakci na výsledky 
konference OSN ve Stockholmu. Podle jejích závěrů 
už tenkrát znečišťování životního prostředí a lhos-
tejnost vyspělých zemí k tomuto stavu dosahovaly 
neúnosných rozměrů. Původně jednoletý program 
na měření znečištění ovzduší pomocí vzorků sně-
hu vyvolal (mezi jinak pasivní a komunistickým 
normalizačním režimem znechucenou mládeží) 
ohromnou vlnu zájmu. Hlavní iniciativy v jeho ří-
zení se v té době ujal časopis Mladý svět a kreslíř 
Vladimír	Jiránek	nakreslil logo Brontosaura. Podle 
prehistorického veleještěra, jenž, jak hlásalo heslo, 

„přerostl své možnosti“, se pro nové ekologické hnu-
tí mládeže vžil název Hnutí Brontosaurus.
Mezi nejznámější osobnosti Brontosaura 70. a 80. let 
patřil Josef	 Velek, redaktor časopisu Mladý svět. 
Svou aktivitou a osobní odvahou dokázal za bezmá-
la 15 let své práce získat na stranu ochrany přírody 
velké množství lidí. Krátce po sametové revoluci však 
za nevyjasněných okolností zahynul při potápění.
Brontosaura, i přes mnohé těžkosti, tehdejší re-
žim nikdy nezakázal. Ačkoli se v něm vyskytovali 
lidé, kteří poukazovali na ekologické problémy té 
doby, nebo jiní, kteří měli spojitost s organizacemi 
v té době zakázanými, jako například TIS či Junák. 
Kombinace zážitkových programů a her s ochranou 
životního prostředí tak dala vzniknout zcela unikát-
ní škole zážitkové pedagogiky, přirozené a účinné, 
používané v Hnutí Brontosaurus dodnes. Podle ně-
kterých názorů ji v základních principech nelze pře-
konat. Vhodná kombinace užitečné práce s hrami 
program na jedné straně zjednodušuje, na druhé 
straně obohacuje o rozměr užitečnosti, a mnohdy 
i jakési romantiky už mírně zapomenuté manuální 
práce. Navíc je tento systém ekonomicky výhodný, 
protože i za zajímavou a užitečnou práci lze ve vět-
šině případů získat nějaké peníze, což naprostou 
většinou minimalizuje účastnické poplatky akcí.
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 Brontosauřího dění před rokem 1989 –  
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Slabost	a	síla	veleještěra	 

v	90.	letech

Po sametové revoluci se Hnutí Brontosaurus usta-
novilo jako občanské sdružení, zastřešující své zá-
kladní články v regionech. Ty mají svou vlastní práv-
ní subjektivitu a vyvíjejí většinu známé brontosauří 
činnosti. Hnutí Brontosaurus má v současné době 
zhruba jeden tisíc registrovaných členů. Toto číslo 
však o jeho velikosti a aktivitě příliš nevypovídá, 
protože nejvíce programů je organizováno a inzero-
váno pro širokou veřejnost, zvláště pro mládež.
Od prvních let nového století sídlí ústředí Hnutí 
Brontosaurus v Brně. Před tím sídlilo vždy v Praze, 
s výjimkou kuriózní mezizastávky v Jeseníku v le-
tech 1999 až 2000. Historie stěhování jen nepatrně 
naznačuje, v jakých těžkostech se v 90. letech na-
lézal. V raně demokratickém režimu, kdy mnohým 
nebylo jasné, zda hojně používané slovní spojení 

„tržní ekonomika“ je odvozeno od slova trh, či roztr-
hat, dobrovolnickému sdružení převážně nezkuše-
ných studentů příliš pšenka nekvetla.
Hned po sametové revoluci začala Brontosaura 
opouštět řada osobností. Neodcházely proto, že by 
zanevřely. Tito lidé začali zaplňovat a zakládat 
ekologická, ale i zážitková, sociální a jiná sdruže-
ní, nebo odešli do tržního sektoru, mnozí s myš-
lenkou, že budou dál s Brontosaurem v kontaktu. 
V roce 1992 dokonce došlo k odtržení celé části 
organizace. Asi třetina základních článků a většina 
pracovníků tehdejšího ústředí dala nové alternati-
vě název Asociace Brontosaura. Práce ústředí pak 
měla velmi kolísavé výsledky. Byl dokonce vyšetřo-
ván případ defraudace a na valných hromadách dru-
hé poloviny 90. let se dokonce hlasovalo o zrušení 
tohoto specifického, zážitkově -environmentálního 
hnutí. Na úrovni základních článků po celou tuto 
dobu však probíhala činnost v pořádání akcí takřka 
nerušeně dál a mnohdy dosahovala pozoruhod-
ných výsledků.

Nikdy	se	nevzdávej,	pravil	moudrý

V současné době prožívá Hnutí Brontosaurus něco, 
co by se dalo nazvat novým startem. Zvyšuje 
se počet jeho akcí, dostává se stále více do pově-
domí veřejnosti. Také členská základna posledních 
několik let přibývá. Je to jistě reakce na stabilizaci 
organizace v jejím centru. Může to být však také od-
povědí na touhy mladých lidí dneška, mnohdy tak-
řka utopených v přetechnizovaném světě. Zážitek, 
společenství blízkých lidí i pocit vlastní užitečnosti, 
to jsou potřeby, které budou lidstvo doprovázet 
po většinu času.

Brontosauří	akce	včera	i	dnes:	 

výchova	v	přírodě	a	pro	přírodu

Stěžejní část aktivit Hnutí Brontosaurus bychom 
dnes definovali jako dobrovolnické akce zaměřené 
na obnovu, záchranu či udržování našeho společ‑
ného přírodního a kulturního dědictví.
Cílem brontosauřích akcí je však především vý‑
chovné působení na mladého člověka a rozvoj jeho 
osobnosti ve vztahu k životnímu prostředí a přírodě 
jako takové. Tyto pedagogické cíle jsou realizovány 
právě prostřednictvím práce, ale i mnoha souvisejí-
cích forem a metod výchovného působení.
Uplatnění přímé práce pro přírodu, životní prostředí 
či kulturní dědictví vede k neopakovatelnému efektu 
vzájemné pozitivní interakce mezi člověkem a pro-
středím (přírodou), kdy člověk vnímá krásu a klady 
zdravého prostředí pro něj samotného, ale záro-
veň si jasně uvědomuje vlastní odpovědnost za ně 
a možný přínos pro uchování či další rozvoj hodnot, 
které přírodní a kulturní dědictví přinášejí.
Jednoduše řečeno se tak přírodní prostředí stává 
více než příjemnou kulisou, podnětným „hřištěm“ či 
živou učebnou, stává se jakýmsi „aktivním partne-
rem“ jak pro organizátory, tak pro účastníky akcí.
Právě to, že lidé na akcích (od přírody) hodně do-
stávají, ale i mnohé (přírodě) dávají, může nesporně 
být výborným předpokladem pro začátek hledání 
nových životních hodnot, impulsem pro pozitivní 
změny životního stylu a bezpochyby i motorem dal-
šího rozvoje osobnosti mladého účastníka akce.
Dobrovolnická práce sama o sobě však není 
na brontosauřích akcích tím nejsilnějším, co účast-
níci zažívají. To, co dělá již přes třicet let tyto akce 
tak přitažlivé, je těžko popsatelná atmosféra. Právě 
ta může na účastníka silně zapůsobit, jak ilustruje 
výrok z jednoho zpětného hodnocení: Udělal jsem 
krůček, kterým jsem se posunul za určitý práh dve-
ří, před kterým jsem dost dlouho přešlapoval.
Tato atmosféra je dána právě pojetím akcí, které vy-
váženě kombinují smysluplnou práci s prožitkovým 
programem, neformálním působením atraktivního 
prostředí a nenásilným vzděláváním. Tyto i další 
programové formy jsou kombinovány do harmo-
nického celku, který je pro účastníky akcí motivací 
a mnohdy i silným podnětem k dalšímu osobnost-
nímu rozvoji a často i další větší občanské angažo-
vanosti. Konec letního tábora a třeba i brontosauří 
víkendovky bývají pro mladé lidi často právě začát-
kem pro následující zapojení, ať už do brontosau-
řích, či jiných aktivit.
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Dobrovolnická	práce	 

jako	prostředek	výchovy	i	vzdělání

Veřejně prospěšné dobrovolnické aktivity (práce) 
jsou jednou ze stále důležitějších možností smys-
luplné realizace, která mladé lidi i celou společnost 
široce obohacuje.
Při organizaci dobrovolnických aktivit je někdy 
přednostně vnímán význam samotné činnosti – 
dobrovolnické práce a přínosu pro klienty; teprve 
sekundárně jde o přínos pro dobrovolníka samot-
ného. V rámci brontosauřích aktivit tomu bývá 
naopak: prioritně je vnímán (eko) výchovný aspekt, 
tedy práce je prostředkem k působení na účastníky, 
popř. veřejnost. To však nesnižuje, a ani nesmí sni-
žovat význam či smysluplnost práce. Kdybychom 
podcenili prospěšnost a smysluplnost práce, přišel 
by její pedagogický význam vniveč.
Zdaleka ne každá práce vychovává či pozitivně roz-
víjí osobnost. Pracovní program táborů a víkendo-
vek musí splňovat množství kritérií. Dnes, kdy naše 
zaměstnání ve společnosti bývá jen jednou z částí 
složitějších procesů, je pro dobrovolníky i veřejnost 
velmi motivující kritérium konečné viditelnosti 
výsledků práce. Chybět nesmí potřebnost a pro-
spěšnost, a to taková, kdy prací dobrovolníků ne-
nahrazujeme odpovědnost institucí, firem či jiných 
občanů. Samozřejmá je dobrovolnost, úměrná ná-
ročnost a odbornost práce, vhodné pracovní, nejlé-
pe co nejpřírodnější prostředí a jasné vysvětlení cílů 
pracovních aktivit účastníkům akcí. Dobrovolníci 
musí dobře rozumět tomu, co dělají, proč, čemu to 
prospěje a jaký je jejich osobní přínos. Pro rozvoj 
nejrůznějších osobních kompetencí i silnější moti-
vaci účastníků je na brontosauřích akcích nezbytná 
kolektivnost dobrovolnické práce.

Avšak i práci pro přírodu či památky je účastníkům 
třeba servírovat s mírou. Má -li být program úspěš-
ný a má -li získat mladé lidi pro myšlenku ochrany 
přírody a životního prostředí, je třeba jej vhodně 
nakombinovat i z dalších stavebních kamenů. Jed-
ná se samozřejmě o hry, které často práci přímo 
nějakým způsobem provázejí, a aktivní prožitko-
vý program. Důležité je pak vzdělávání zaměřené 
na témata blízká ochraně přírody, environmentální 
osvětu a péči o kulturní dědictví, nejlépe vztažené 
k problematice lokality, kde se akce koná.
Jen vyvážený program přinese zmiňovanou atmo-
sféru vedoucí účastníky k radosti z vykonané práce, 
vážení si jejích výsledků, stmelení kolektivu, rozvoji 
vlastního kritického myšlení či další občanské an-
gažovanosti.
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 Záchrana leknínů při napouštění  
 Novomlýnskych nádrží pod Pálavou –  
 legendární Akce dno, 1987. |  
 foto © archiv Hnutí Brontosaurus 
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Hlavní	programy	Brontosaura

Prázdniny s Brontosaurem – nejstarší a nejvý-
znamnější brontosauří program. Na starých hra-
dech a zámcích, v přírodních rezervacích, na hor-
ských chatách a snad všude jinde, kde to je jenom 
možné, se za víc než 30 let existence Brontosaura 
už konaly stovky akcí, a prošly jimi tisíce, ba deseti-
tisíce mladých lidí. Akce, na kterých se pracuje pro 
životní prostředí, hrají hry a prožívají nejkrásnější 
chvíle, člověka obohatí mnohdy na celý život. Kdo 
zažil, jedině ten ví, jakou jedinečnou atmosféru tyto 
akce mají.
Víkendovky – akce podobné Prázdninám s Bron-
tosaurem, které jsou však výrazně kratší. Během 
necelých tří dnů, kdy se většinou velkou část so-
boty pracuje, je prakticky nemožné využít některé 
typy větších her. Velkým kladem je však jejich nižší 
organizační náročnost i to, že se víkendovky mohou 
konat prakticky kdykoliv, po celý rok.

…a	některé	další	programy

Akce Příroda, Akce Památky – program podporují-
cí kvalitu akcí zaměřených na přírodu či na památ-
ky, ať už jde o efektivitu práce, či o kvalitu progra-
mu pro účastníky.
Ekostan – putovní informační stánek o životním 
prostředí, neziskových organizacích a činnostech 
Hnutí Brontosaurus. Navštěvuje různé veřejné akce, 
například výstavy a veletrhy, a snaží se poukazovat 
na problematiku životního prostředí tam, kde by 
se o ní jen málo přemýšlelo.
Ekofór, aneb humorem na přírodu – tradiční bron-
tosauří celorepubliková soutěž kresleného humoru.
Brďo – dětské oddíly zaměřené na volnočasovou 
environmentální výchovu.
Práce v regionech – například program Cesta 
ke kořenům.

Na	závěr

V současné době, kdy neziskové organizace hra-
jí stále významnější úlohu v oblasti práce s lidmi 
i v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví, je 
důležité, aby nabyla na významu slova jako spolu-
práce a důvěra. Hnutí Brontosaurus, které na poli 
neziskového sektoru patří k větším organizacím, 
může plnit významnou roli mostu či styčného bodu 
mezi aktivitami environmentálními a prožitkově pe-
dagogickými.
Tomuto zaměření napovídá i nedávno nově formu-
lované poslání organizace:
Pořádáme akce pro lidi, kteří chtějí využít svůj 
volný čas smysluplně, v kolektivu podobně za‑
ložených lidí. A nejen to. Kromě dechberoucího 
programu, který je vždy důležitý, na akcích dob‑
rovolně pracujeme pro přírodu, krajinu, památ‑
ky, či všelico jiného, tak, aby nám po akci zbyly 
nejen zážitky a fotky, ale i zdravé stromy, louky, 
čisté studánky, a pocit, že je na světě zas aspoň 
o malý kousek lépe.

Další materiály  
k Hnutí Brontosaurus  
a Lize lesní moudrosti  
nabízí 
www.gymnasion.info
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 „Setkání národů na dražbě“, prožitkový organizátorský kurz Cestičky, 2005. | foto © Dalimil Toman 
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Vlastimil	Kubát	–	Pajda

Josef	Porsch	–	Ablákela
LIGA  
LESNÍ MOUDROSTI

Woodcraft

Slovní spojení woodcraft pochází z angličtiny 
a ve volném překladu znamená „zálesáckou doved-
nost“ (wood – z angličtiny – les, dřevo; craft – po-
chází ze staroanglického cræft a je příbuzné se sta-
roněmeckým kraft – síla).
Ačkoliv v angličtině je pod woodcraft zahrnována 
i jakákoliv umělecká práce se dřevem (proto byli 
často čeští woodcrafteři v Americe považováni 
za loutkáře), v češtině má toto slovo pouze jediný 
specifický význam – je označením pro vlastní ide-
ovou podstatu hnutí, které na počátku 20. století 
inicioval a ve svých knihách popsal spisovatel, malíř 
a přírodovědec Ernest	Thompson	Seton.

Liga lesní moudrosti

Hlavním představitelem woodcraftu v naší republice 
je Liga lesní moudrosti (dále jen LLM, případně Liga). 
Autorem zažitého českého ekvivalentu „lesní moud‑
rost“ (původně moudrost lesa) je Miloš	Seifert, neú-
navný propagátor myšlenek woodcraftu, překladatel 
knih E. T. Setona a zakladatel první woodcrafterské 
organizace v českých zemích – Zálesácká liga Čes-
koslovenská (založena v roce 1922). Počátky wo-
odcraftu v Česku sahají však až do roku 1912, kdy 
vedle skautských oddílů vznikajících pod vlivem 
A.	B.	Svojsíka	i nezávisle na něm zakládá právě pro-
fesor Miloš Seifert na Gymnáziu v Berouně „kroužek 
přátel přírody“, ze kterého vznikl později woodcraf-
terský kmen Děti živěny. O rok později zakládají Jan	
Hořejší	 a Bořivoj	Miller	 v Praze oddíly Psohlavců 
a díky známosti Hořejšího se Seifertem se v jejich 
programu objevují prvky Setonova woodcraftu.
Poté, co Seton založil v USA v roce 1916 Ligu lesní 
moudrosti, se myšlenka woodcraftu rozšířila i do Ev-
ropy, kde našla tisíce příznivců v Anglii, Francii, Bel-
gii, Německu, Rakousku, Jugoslávii a v Rusku. Jed-
nou z největších událostí českého woodcraftu před 
2. světovou válkou byla bezesporu osobní návštěva 
E. T. Setona v Praze o Vánocích 1936. Pozoruhodné 
je, že se tato akce, která se ve své době těšila vel-
ké pozornosti médií, neuskutečnila zásluhou Ligy 
československých woodcrafterů, ale pražské Ymky. 
K loňskému výročí uspořádala LLM celou řadu akcí 
včetně vydání knihy jednoho z největších znalců wo-
odcrafterské historie Františka	Kožíška	Biminijiho	– 
Seton v Praze.

Liga lesní moudrosti 
Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1
telefon, fax: +420 234 621 235

 ustredi@woodcraft.cz
www.woodcraft.cz

Další historie hnutí je podobná osudům hnutí skau-
tingu – během války a po ní byla organizace zrušena, 
nejprve nacisty v roce 1944 (byla registrována jako 
sportovní klub) a v roce 1951 byla „dobrovolně roz-
puštěna“ pod nátlakem nového režimu. V roce 1968 
se nepodařilo woodcrafterskou organizaci obnovit – 
přes podání žádosti o registraci a nového progra-
mového prohlášení se po okupaci Československa 
v srpnu 1968 schválení protahuje a oddaluje, až jsou 
představitelé LLM donuceni je vzít zpět. Svitla ještě 
naděje – možnost působit legálně aspoň formou klu‑
bů lesní moudrosti v rámci České tábornické unie, 
dokud i tato organizace nebyla v roce 1969 zakázá-
na. Až do roku 1989 přežívaly myšlenky tohoto hnutí 
ilegálně v různých organizacích a oddílech – k nej-
známějším patřily oddíly kolem pražského Neskeno-
nu sdružené v ohniveckém společenství Midewiwin. 
V 80. letech se pak aktivity k obnovení LLM soustře-
ďují kolem pražského kmene Bílý wampum.
Novodobá historie LLM se začíná 2. 6. 1990, kdy je 
na slavnostním sněmu u Skleného nad Oslavou obno-
vena oficiálně její činnost. Je navázán kontakt se za-
hraničím, s rodinou E. T. Setona a organizacemi a in-
stitucemi, které udržují jeho odkaz. V létě 1990 jsou 
pod hlavičkou LLM pořádány první tábory. Poměrně 
úzké a indiánsky jednostranné zaměření české LLM 
a jeho ne vždy demokratické prosazování vede v le-
tech 1991–1993 některé členy a kmeny k vystoupe-
ní z Ligy a je započato vydávání nezávislých časopisů. 
Přesto v letech 1992–1993 dosahuje LLM po svém 
obnovení početně svého vrcholu – v 50 kmenech je 
registrováno více než 1 000 členů. Od té doby počet 
registrovaných kmenů i členů klesá, i když to není 
tak výrazné jako u jiných organizací.
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V roce 2006 měla LLM celkem 901 členů, z toho 
474 dětí do 18 let a 153 do 26 let, i tak zůstává 
jednou z nejpočetnějších woodcrafterských orga-
nizací ve světě. Počet členů se nezdá oproti jiným 
organizacím příliš významný, ale LLM ovlivňuje po-
sláním woodcraftu a publikační činností širší okruh 
zájemců. Historie organizace v ČR byla převzata 
z kapitoly Františka Kožíška Woodcraft v českých 
zemích (Klimánek & Kožíšek, 1995, 52–68).
Cílem woodcrafterského hnutí je vést člověka k usi-
lování o vysokou mravní úroveň, k celoživotnímu 
harmonickému rozvoji osobnosti v těsném sepětí 
s přírodou. Základem stále zůstává dílo E. T. Seto-
na, které se však současné náčelnictvo snaží dále 
tvořivě rozvíjet. Příkladem může být změna Setono-
va výchovného systému, který poskytuje dostatek 
návodů pro dlouhodobou činnost kmenů, ale i pro 
celoživotní vzdělávání jednotlivců.

Woodcrafterský	zákon

Ústředním bodem woodcrafterské výchovy zůstává 
i nadále Woodcrafterský zákon „čtyřnásobného 
ohně“, který vyjadřuje myšlenku celoživotního du-
chovního vývoje. Obvykle bývá citován ve zkrácené 
verzi (např. Seton, 1970, 164):

Čtyři světla zažehnutá z ústředního ohně  
„Velkého Ducha“ jsou krása – pravda – síla – láska.
Toto je světlo krásy:
1. Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ.
2. Rozuměj svému tělu, měj k němu úctu,  

je chrámem ducha.
3. Buď přítelem všech neškodných tvorů,  

ochraňuj přírodu.
Toto je světlo pravdy:
4. Čestné slovo je svaté.
5. Hraj poctivě, falešná hra je totéž co zrada.
6. Buď pokorný, uctívej Velkého Ducha  

a respektuj víru jiných.
Toto je světlo síly:
7. Buď odvážný, strach je u kořene každého zla.
8. Mlč, dokud hovoří starší,  

a prokazuj jim úctu i jinak.
9. Buď poslušný, jádrem poslušnosti  

je sebeovládání.
Toto je světlo lásky:
10. Buď laskavý.
11. Ochotně pomáhej druhým.
12. Buď veselý, raduj se z toho, že žiješ.

Seton v zákoně zakotvil obecně platnou soustavu 
lidských individuálních mravních zásad.
Podařilo se mu dosáhnout toho, o co mu zřejmě 
šlo – uvést v život takový systém mravních zásad, 
který není svázán se žádnou z církví nebo nábožen-
stvím, s žádnou filosofickou doktrínou, ale sdružuje 
pozitivní prvky všech a je tudíž přijatelný pro všech-
ny (Pecha, 1999, 56).
Zároveň je tento systém vyvážený podle požadavků 
všestranně harmonického rozvoje lidského jedince, 
k čemuž slouží alegorie o čtyřhrannosti výchovy – 
čtyřech jejích cílech a cestách (cesty těla – mysli – 
ducha – služby), které k nim vedou.

Činnost	LLM

Téměř veškerá činnost Ligy lesní moudrosti leží 
v kmenech – malých lidských komunitách, podob-
ných těm, ve kterých byl člověk zvyklý žít po celá 
tisíciletí.
Žádná tlupa chlapců netábořila měsíc v přírodě, 
aniž shledala, že musí uznat nějakého vůdce, radu 
starších (nebo vládnoucí skupinu, jejíž postavení 
spočívá na vynikajících vlastnostech), nějakou 
moudrou osobu, která by je vedla v nesnázích… 
(Seton, 1970, 147).
Tady se dostáváme k další zásadní myšlence. 
Při vzniku Woodcrafterských Indiánů uplatnil Se-
ton jednu z hlavních zásad woodcraftu, a to sa‑
mosprávu za účasti dospělých. Když přišlo na věc, 
kdy si chlapci měli zvolit náčelníka a zdvořile funkci 
nabídli přímo Setonovi, odpověděl: Já nebudu ná-
čelníkem, já budu Medicinmanem. Za náčelníka 
potřebuju některého z vás (Seton, 2002). Zcela při-
rozenou cestou nechal chlapce vybrat si jejich vůd-
ce. Stal se jím kluk, který přepral všechny ostatní. 
Ten měl přirozenou autoritu skutečného vůdce klu-
kovské tlupy. Seton se postavil do role rádce, osoby 
v pozadí celého dění, která naznačuje, usměrňuje, 
doporučuje a hlídá kluky, aby nevlítli do maléru 
(Kupka, 1997).
V LLM existují tři druhy kmenů:
•	 dětské	kmeny	(převaha	členů	do	18	let);
•	 kmeny	pro	dospělé	a	dospívající	 

(převaha členů starších 18, respektive 15 let);
•	 kmeny	rodinné	 

(alespoň dva manželské páry s dětmi)
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Náčelníkem kmene vůči LLM je člověk starší 18 let, 
který splnil kvalifikační předpoklady – náčelnické 
zkoušky LLM. Činnost kmene řídí kmenová rada, 
skládající se obvykle z náčelníka, ohnivce, písmá-
ka, hospodáře a rodových náčelníků. Podle potřeby 
mohou být v kmeni, zejména v tom větším, uvnitř 
nebo i mimo kmenovou radu další činovníci – jed-
natel, zdravotník, kmenová rada orlích per se svým 
náčelníkem apod.
Každý kmen má svou specifickou činnost, jejímž zá-
kladem jsou zejména pravidelné schůzky, vycházky 
do přírody a celodenní i vícedenní výpravy a tábo-
ření. Kromě toho pořádá LLM i akce na celoligové 
úrovni, případně i akce otevřené pro širokou veřej-
nost. Patří k nim soutěže (Hra Starou Prahou, Lesní 
běh, Stopa Černého Vlka), společné táboření na li-
govém tábořišti na Kosím potoce, Woodcrafterský 
ples, Výroční sněmy LLM a v minulosti nejnavště-
vovanější Pravěký Točník a Indiáni na Točníku. LLM 
prezentovala svou činnost i na Bambiriádách růz-
ných úrovní a v programech pro neorganizovanou 
mládež (Woodcraft – životní alternativa, Zlaté čes-
ké ručičky, Dílna 2006, Patříš k nám a přednáškové 
cykly k tematice severoamerických indiánů i k jiným 
tématům, která jsou woodcraftu blízká).

Pro vzdělávání náčelníků kmenů i jiných zájemců 
jsou určeny lesní školy – Čotokvy. Základní kurz je 
zakončen náčelnickými zkouškami, které opravňují 
k vedení kmene i letních táborů pořádaných pod 
hlavičkou LLM. Od roku 2006 byl schválen koncept 
speciální Čotokvy. Jedná se o soubor krátkodobých 
tematických vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů), 
které doplňují systém vzdělávání LLM. Jednotlivé 
kurzy umožňují účastníkům rozšířit své dovednosti 
a znalosti v daných oborech (rukodělné činnosti), 
nebo získat náměty a zkušenosti využitelné při ve-
dení kmene či rodu.
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Význam	woodcraftu	pro	současnost

Dnešní společnosti může woodcraft pomoci při-
nejmenším ve dvou oblastech:
•	 změna životního stylu
•	 ekologická výchova
Zakladatel české Lesní moudrosti Miloš Seifert měl 
za to, že škola musí dítě naučit přírodu milovat 
a rozumět jí. Aby se tak stalo, musel by učitel s dět-
mi v přírodě žít. Z toho vyvozoval, že táboření je 
jako prostředek pro výchovu nedocenitelné a v tom 
spatřoval šanci woodcraftu.
Woodcraft však vyžaduje přijetí všech pilířů wood-
crafterské výchovy – Setonova výchovného systé‑
mu – woodcrafterského zákona – kmenového zří‑
zení – táboření a pobytu v přírodě; teprve pak lze 
hovořit plně o woodcraftu. Vždyť táboření se věnují 
i skauti a výchově v přírodě řada dalších organizací. 
Tělesný rozvoj je náplní činnosti sportovních oddílů 
a ochranu přírody mají v popisu různá ekologická 
hnutí. Woodcraft je jedinečný tím, že spojuje vše 
dohromady. Ba co víc, pravidla hry musí přijmout 
stejně vychovávaný i vychovatel:
Nemůžeme provádět Zálesáctví stojíce za katedrou 
a vykládaje chlapcům nebo děvčatům, ale musíme 
sestoupiti tam, kde oni jsou vždycky a najíti potě-
šení a povzbuzení v prostých přirozených věcech 
života… „Myslící ruku“ a „Vidoucí oko“ musíme 
míti především sami, chceme -li je předat chlapci 
nebo dívce (Seton, 1922, 41).

Tím se stává woodcraft velice náročným výchovným 
systémem a jako takový nebude snadno přijímán. 
Na druhou stranu jej můžeme využít pro rozvoj 
všech složek osobnosti; jeho působení je velmi širo-
ké (přírodopis, tělesná a pohybová výchova, výtvar-
ná, rukodělná a pracovní výchova, sociální výchova 
ad.) a jednotlivosti lze dobře využít v praxi středisek 
volného času (letní tábory, turisticko -tábornické 
oddíly), základních i středních škol (školy v přírodě, 
hry a cvičení v přírodě). Zde však záleží na osobnos-
tech vedoucích, případně třídních učitelů.
Woodcraft nikdy nebyl a nestane se masovým 
hnutím. Jeho zakladatelé ani dnešní členové Ligy 
lesní moudrosti se nesnaží budovat velkou orga-
nizaci či oslovovat společnost ideologií všeobecně 
přijatelnou. Naopak vždy jim šlo o naplnění myš-
lenek, ze kterých se woodcraft zrodil, o život v pří-
rodě a ve woodcrafterských kmenech. Ty ovšem 
nebyly nikdy početné, woodcrafteři byli vždycky 
individualisté… Významnou zásluhou hnutí, které 
vždy stálo spíše na okraji společnosti než v jejím 
středu, je jeho specifický přínos ke společenské 
a kulturní diverzitě (B. Moldan, 1999).
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Petr	Vilhelm and Iva	Vilhumová from Woodcraft 
League consider in an interview how the “nature 
topic” is understood by the Woodcraft move-
ment, what it means to be in nature and with 
nature. Does the fast life pace, social changes, 
and new trends of the last decade reflect in our 
understanding of nature as a place for education? 
Changes of the relationship between experiential 
education and nature from the 1960s up to now, 
and reflection of these changes in dramaturgy, 
are outlined in the article by Bob	Stránský. The 
last two short texts think over – each in its own 
way – how to do it, if we want to “approach na-
ture”. Leave behind the achievements of civiliza-

tion and travel light with only the most necessary 
things? The project Common way worked with 
this principle and it was established at the end of 
1990s at Vacation School Lipnice. Radim	Cenek 
mentions its basic topics and understanding of 
nature. He helped to develop later the basic idea 
by Martin	Svoboda about the “simplicity of being 
(existence) in the world” and about approaching 
nature by leaving behind achievements of civiliza-
tion. The experience of Radka Zounková from the 
expedition to Svalbard is exactly the opposite – 
in extreme conditions it is possible to approach 
nature and survive only thanks to achievements 
of civilization.

DRAMATURGIE
Ach, jak vtěsnat mnohovrstevnatost tématu pří-
roda do 1500 znaků úvodu!? Snad vytáhnout pár 
moudrých citátů o přírodě (několik pěkných jsem 
našla) či sepsat hutnou úvahu o tom, že lidská 
duše přírodu potřebuje víc, než si myslíme (o tom 
jsem přesvědčená)…? A tak jenom napíšu, že jsem 
si díky tématu Gymnasionu č. 8 uvědomila, že vět-
šina mých dosavadních důležitých zážitků a zku-
šeností byla s přírodou nějak spojena a nejsilnější 
zážitky z činnosti v Prázdninové škole Lipnice byly 
s přírodou spojeny všechny. K nejpůsobivějším 
patří vzpomínka na přírodní promítání, které pro 
závěrečnou noc kurzu Bottega 91 na Lipnici připra-
vil skvělý fotograf Vojta	Písařík. Fotky z programů 
i portréty všech aktérů kurzu promítal přes lipnický 
lom na protější skalní plošinu. Dojem byl strhující. 
Na závěr promítl fotku hejna letících ptáků, sym-
bolu prchavosti a krásy, na nehybnou hladinu za-
topeného lomu a nakonec na temné noční nebe. 
Myslím, že neexistuje žádné kino, které by svým ná-
vštěvníkům dokázalo zprostředkovat tak silný záži-
tek. Všichni pak dlouho stáli beze slova a bez hnu-
tí… Příroda tohle umí, a proto (a nejen proto!) si 
v časopise pro zážitkovou pedagogiku zaslouží naši 
plnou pozornost. Nabízí se mnoho otázek: Jak v zá-
žitkové pedagogice k přírodě přistupovat? Jak ji 
citlivě využít v souladu s cíli výchovy? A jak tedy 
obecně s tématem přírody pracovat? Těmto otáz-
kám a hledání odpovědí 
na ně věnujeme drama-
turgickou rubriku toho-
to čísla. Tak tedy vzhůru 
do (dramaturgického 
pojetí) přírody!.

Zuzana Paulusová

Zuzana Paulusová – pro bližší představení viz str. 3. 

Do	této	rubriky	přispěli:

Vedoucí	rubriky:

ENGLISH	SUMMARY	 Dramaturgy

Petr	Vilhelm	(1957), technik ČD, dlou-
holetý člen Ligy lesní moudrosti, zajímá 
se o primitivní technologie v rámci experi-
mentální etnografie a archeologie.

RNDr.	Iva	Vilhumová	(1949), bioložka, 
pracuje ve výchovně vzdělávacím oddě-
lení Zoologické zahrady v Praze, členka 
Ligy lesní moudrosti, baví ji táboření 
i cestování. vilhumova@zoopraha.cz

Bohuslav	Stránský	jr. (1970), dlouholetý 
instruktor PŠL a OB -ČC, designer a grafik, 
lektor a projektový manažer na volné noze; 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vede 
Ateliér vizuální komunikace. bs@uh.cz

Mgr.	Radka	Zounková	(1976), zkušená 
elévka PŠL, působí jako instruktorka 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., stu-
dentka oboru ekotoxikologie (doktorand-
ské studium), věnuje se také cestování 

a amatérskému divadlu. zounkova@sci.muni.cz

Mgr.	Radim	Cenek	(1972), dlouholetý 
instruktor PŠL a Outward Bound – Česká 
cesta, s.r.o., pracuje v Nadaci Partnerství, 
která podporuje ekologické projekty. 
radim.cenek@gmail.com
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SMYSL	A	ROLE PŘÍRODY	 
VE	WOODCRAFTERSKÉM HNUTÍ
Petra Vilhelma – Willyho	a Ivy	Vilhumové	–	Hoty  
se ptala Zuzana Paulusová

Prostředek,	nebo	cíl?

Znamená příroda pro hnutí woodcraft spíš pro‑
středek, nebo cíl výchovy? Jde o to naučit se kon‑
krétní dovednosti nutné pro pobyt v přírodě, nebo 
je příroda specifickým „nástrojem“, který celkově 
rozvíjí a kultivuje lidskou bytost?
Willy: Smyslem woodcraftu – lesní moudrosti je 
vychovávat člověka, a příroda představuje pro ten-
to záměr ten nejlepší prostředek. Velmi důležitým 
principem pro nás je přirozenost – pokud chceme 
člověka vychovávat k tomu, aby dokázal vnímat 
svůj vnitřní hlas a řídil se jím, pak je příroda se svou 
naprostou přirozeností nezastupitelná.
Hota: Ve woodcraftu považuji přírodu za cíl i za pro-
středek. Výchova člověka ve vyspělou, citlivou 
a samostatnou bytost vybavenou mnohými doved-
nostmi by měla být jakýmsi konečným cílem, ale 
k tomuto cíli se přibližujeme pomocí mnohých díl-
čích, řekla bych „postupových“ cílů, jimiž jsou čas-
to právě ty konkrétní dovednosti. Nemusí jít o nic 
složitého – často se začíná u těch nejjednodušších, 
jako je umět si nožem uříznout prut na pečení buř-
tů nebo být schopen zatopit v kamnech bez che-
mických podpalovačů. Někdy je prvním úspěchem 
už to, když děti pochopí, proč si nemají do přírody 
brát růžové bundičky a zářivě bílé ponožky.
Willy: Záměrem Ligy lesní moudrosti je přivést člo-
věka do přírody, ale nechceme z lidí vychovávat ani 
indiány, ani pravěké lovce; ani nehlásáme útěk z ci-
vilizace do přírody. Klademe si za úkol vrátit člověka 
tam, kam patří, a pomoci mu nalézt v sobě sku-
tečné lidství. Neusilujeme o „návrat zpátky na stro-
my“, ale spíš o hledání kořenů a uchování vztahu 
ke krajině, k tradicím. Jde nám především o to, na-
učit se i souvislosti. Nestačí jen vědět, že tahle žlutá 
kytka se jmenuje pampeliška – smetanka lékařská, 
důležité je i znát, kde a kdy roste a že se z ní dá 
udělat třeba sirup…

Lidé si woodcraft často představují právě jako vý-
chovu k tomu být indiánem, ale to není ani naše 
jediná náplň, ani hlavní cíl. Připouštím, že Setonovi 
Dva divoši budou ve woodcraftu vždycky přítomni, 
dodávají mu půvab, malebnost a romantiku, a je 
to i prvek, který je na naší činnosti vidět nejvíce… 
Seton zvolil pro svoje hnutí jako vzor postavu ide-
álního indiána. To „ideálního“ je nutno zdůraznit, 
měl tím na mysli výběr jejich nejlepších vlastností. 
Svým způsobem života představovali indiáni spole-
čenství žijící v souladu s přírodou, měli své ověřené 
zkušenosti, znalosti, zásady, ctili tradice a předá-
vali si je z generace na generaci. Model takového 
kmenového společenství je pro naši výchovu přímo 
ideální. Odtud také pramení název „kmen“, který 
používáme pro naše nejmenší organizační složky – 
jinde se používá termín oddíl. Každý kmen má svoji 
samosprávu, kterou volí sněm, sněmu se zúčastňují 
všichni členové kmene, všichni také hlasují a rozho-
dují o jeho budoucnosti. Do kmenové rady bývají 
často voleny už i nezletilé dospívající děti a ve spo-
lupráci se staršími a zkušenějšími se učí v praxi pří-
mé demokracii a odpovědnosti.

Vedla jsi kmen deset let – co se za deset let ta‑
kovéto přírodní výchovy stane s duší dítěte nebo 
mladého člověka?
Hota: Já jsem příznivcem spíš těch „bližších“ cílů, 
proto jsem se vždycky snažila, aby se děti těšily 
na schůzku, aby je zajímala plánovaná výprava atd. 
Měla jsem v kmeni děti „trampských“ rodičů, které 
chápaly pobyt v přírodě jako něco normálního, ale 
druhou polovinu kmene tvořily klasické počítačové 
děti, věnovali jsme spoustu času třeba tomu, aby 
se naučily balit batoh… V posledním roce jsem 
se náhodou setkala se třemi členy svého bývalého 
kmene, všichni se ke mně hlásili naším kmenovým 
pozdravem a bylo poznat, že v nich ta zkušenost 
zanechala vnitřní stopu.

dr
am

at
ur

gi
e



88

Proměny	v	čase

Hnutí woodcraft existuje více než sto let. Změnil 
se během toho času nějak vztah woodcraftu k pří‑
rodě a jejímu chápání? Ovlivňuje v tomto smyslu 
„duch doby“ nějak woodcrafterské hnutí?
Willy: Myslím, že základní vztah woodcraftu k příro-
dě se za sto let moc nezměnil. Samozřejmě, že vě-
decké poznání přírody poskočilo o notný kus. Ale 
význam přírody ve woodcraftu není postaven jenom 
na poznání, ale spíše na vztahu k ní. Příroda nám 
totiž kromě základních existenčních potřeb dává 
i jiné věci. Je tu i rozměr duchovní, a nemusí se hned 
jednat přímo o Boha – snad jen namátkou: přiroze-
nost, pokora, prostota, krása, imaginace, řád i chaos, 
nekonečnost, koloběh… To jsou impulsy, se kterými 
může vnímavá duše dlouhodobě pracovat a využívat 
je ke svému zušlechťování. V tomhle byl Seton geni-
ální, dobře vystihl význam přírody pro člověka zrovna 
v této oblasti. Byl spíše vnímán jako spisovatel, malíř, 
zálesák, ale on byl samozřejmě také přírodovědcem. 
Málo se třeba ví, že byl přítelem prezidenta Theodo-
ra Roosevelta a společně s ním a dalšími přírodo-
vědci se významně podílel na tom, aby se stát začal 
více věnovat ochraně přírody. Seton se během svého 
života zabýval spoustou věcí, ne vše zvládal doko-
nale, ale v jistém smyslu to byl renesanční člověk. 
I my se snažíme být renesančními lidmi, ale dnes je 
to mnohem těžší. Proto rozhodně neodmítáme nové 
poznatky o přírodě, ale kromě „vědy“ si necháváme 
dostatečný prostor pro vnímání přírody jako takové. 
Aby však člověk byl schopen tyto věci vnímat, nesmí 
spěchat a musí se umět zastavit. K vytvoření skuteč-
ného vztahu k přírodě je potřeba hodně času, na to 
jeden tábor prostě nestačí. Dnešní duch doby, kde 
se hodnotí úspěšnost hlavně podle toho, jak rych-
le je dosaženo výsledku, tomu nedává moc velkou 
šanci. Woodcraft se nás snaží naučit, jak pro sebe 
získávat takzvaný pomalý čas, který je pro přirozený 
a harmonický vývoj velmi potřebný. Seton ve svých 
knihách pracuje i s termínem „dětský duch wood-
craftu“. V diskusích jsme se shodli na tom, že je to 
schopnost umět se dívat na svět očima dítěte, tedy 
schopnost nechat se okouzlit a fascinovat vším ko-
lem sebe, být zvědavý a radovat se z obyčejných věcí. 
Ale také je to odvaha nebát se klást otázky třeba jen 
z obavy, abych nevypadal jako hlupák. A tohle všech-
no nám nabízí příroda, která je sama o sobě krásná, 
a jak postupně zvědavě pronikáš stále hlouběji a od-
krýváš další vrstvy, nezbývá ti než žasnout a znovu 
a znovu se ptát…
Hota: Před sto lety asi bylo jednodušší vykřesat 
v lidech pozitivní vztah k přírodě, speciálně v zemi 
s rozsáhlými neporušenými územími, jaká měla v té 
době Amerika. Dnes bychom tam však woodcrafter-
ské kmeny hledali jen těžko. Kupodivu u nás myšlen-
ky lesní moudrosti vydržely až do současnosti. A pří-
roda je pro nás stále tou zásadní částí woodcraftu 
a doufejme, že tomu tak bude i nadále. A to i navzdo-
ry faktu, že jsme si mnohá půvabná místa zastavěli 
chatami nebo i jinak zničili. Přesto se u nás i dnes 
může člověk setkat s opravdovou přírodou.

Woodcraft	a	spiritualita

Má příroda v pojetí woodcraftu i jakýsi spirituál‑
ní rozměr?
Willy: Jeden z bodů woodcrafterského zákona zní 
Buď pokorný, uctívej Velkého ducha a respektuj víru 
jiných. Termín „Velký duch“ je myšlen spíš obecně, 
nejde přímo o Velkého ducha indiánů ani o Boha 
třeba v křesťanském pojetí. Většina z nás jej chápe 
spíše jako Universum, svědomí, případně ono hav-
lovské „Láska a Pravda“. Máme však mezi sebou 
i katolíky, protestanty, lidi židovského vyznání, stej-
ně tak i zájemce o spiritualitu indiánů či Keltů. Ne-
cháváme na každém, koho nebo co považuje za nej-
vyšší princip, prostě respektujeme víru jiných. Pro 
nás je daleko důležitější, že o tom člověk přemýšlí.
Samozřejmě, že je v naší činnosti mnoho různých 
malebných obřadů, které jsou většinou inspirová-
ny přírodními národy. Imaginace a symbolika ohně, 
dýmkový obřad, noční bdění, potní chýše, … to vše 
se nejčastěji odehrává v přírodě a pomáhá nám na-
vodit tu správnou atmosféru. Takže jakási přírod-
ní spiritualita tu snad je, ale rozhodně se nejedná 
o nějakou konkrétní náhražku náboženství.
Hota: Kult přírody jako takový ve woodcraftu nee-
xistuje. Ale třeba já osobně zároveň chápu přírodu 
jako chrám, tedy místo, které na mne působí jakou-
si magickou silou, čistotou… A podle toho se k ní 
také chovám.

Nepovažuje vás v této souvislosti občas někdo 
za jakousi sektu?
Willy: Tu a tam takovou nálepku od někoho získá-
me. Jde však o nedorozumění a nezasvěcený pohled 
zvenku většinou právě skrze naše obřady. Část pro-
jevuje obavy z našeho „pohanství“, to bývají někteří 
bigotní křesťané. Termín „sekta“ používají spíše lidé 
bez jakéhokoliv vyznání, a to z obav z neznámého. 
Už slovo obřad v nich vyvolává pocit jakéhosi nábo-
ženského nátlaku a oni mají strach o svoji nezávis-
lost. Já osobně jsem přesvědčen, že je velká škoda, 
když se obřady nebo i jen obyčejné zvyky či tradice 
z naší společnosti vytrácejí, život bez nich je pustší.
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Shody	a	odlišnosti

V čem se liší woodcraft od ostatních podobných 
tábornických organizací a hnutí?
Willy: Zejména v Česku lze dnes jen těžko hledat 
nějaké výrazné rozdíly. Tábornická tradice u nás je 
velmi specifická. Je to směs setonovské malebnosti 
a obřadnosti, skautské praktičnosti a systematič-
nosti, Foglarovy hravosti a ušlechtilosti, romantiky 
Burianových obrazů a dobrodružství knih od Jacka 
Londona a Karla Maye… Tyto prvky pak najdete jak 
v České tábornické unii, tak v Asociaci turistických 
oddílů mládeže, v Pionýru atd. Svým způsobem 
sem patří i tzv. „euroindiáni“ – kluby hobbystů, 
kteří do detailu napodobují oblečení a život severo-
amerických indiánů. Také je sem nutno zařadit i na-
prosto originální český fenomén, a tím je tramping, 
ten má k woodcraftu dost blízko.
Dá se tedy říct, že ve vnější formě se asi moc neliší-
me. Hrajeme hry, máme schůzky, jezdíme na výpravy, 
ani to táboření v týpí není jen naší doménou. Snad 
oproti ostatním ještě společně se skauty daleko více 
lpíme na dodržování našich tradic, idejí a morálních 
zákonů. Za zásadní rozdíl od ostatních však považu-
ji náš důraz na celoživotní všestranný rozvoj člověka 
a samozřejmě vztah k přírodě, ale o tom jsme už 
hodně mluvili v předchozích otázkách.
Hota: Odlišnost mezi běžnými tábornickými organi-
zacemi či třeba obyčejnými školami v přírodě a wo-
odcraftem jsme si pracovně definovali jako rozdíl 
mezi „žít v přírodě“ a „žít s přírodou“. Tedy ne mít 
přírodu jen jako efektní kulisu, v níž se odehrávají 
nějaké prakticky neznámé děje, ale naopak se sna-
žit den za dnem žít v souladu s přírodou, samo-
zřejmě s přihlédnutím k reálným možnostem a pod-
mínkám současné doby. Cílem by mělo být učit děti 
(ale i dospělé) vnímat sebe sama jako součást živé 
přírody. Žít s přírodou ale znamená třeba i vědět, 
jestli se můžu napít z potoka, prostě se naučit v ní 

„číst“. Já přistupuji k přírodě jako k živému organis-
mu; když jdu porazit soušku na oheň, nejprve se jí 
omluvím. Pokud někde tábořím, po mém odchodu 
by tábořiště mělo být hezčí než předtím. Doma sa-
mozřejmě třídím odpad a vůbec se zajímám o trva-
le udržitelný rozvoj.

Současný	woodcraft

Hovořili jste o změnách v hnutí woodcraft, o změ‑
nách ve výchově a v metodách… Čeho se týkají?
Willy: Na současné děti už tak dobře nezabírají ony 
staré generacemi vyzkoušené foglarovské nebo seto-
novské „triky“ – čím jsou starší, tím je dnes těžší je 
zaujmout. Jejich hrdiny jsou většinou bytosti s nad-
přirozenými vlastnostmi jako Harry Potter, Gandalf 
atd. Tyto postavy lze samozřejmě použít jako legen-
dy pro různé hry, trochu hůře už jako životní vzory, 
prostě chybí postavy z masa a krve, se kterými by 
bylo možné se svým jednáním ztotožnit… Moje ge-
nerace měla vzory v dejme tomu reálných postavách 
s lidskými vlastnostmi a schopnostmi, jako je třeba 
Vinnetou, Rolf zálesák nebo Mirek Dušín. Ten po-
slední byl jako společensky jednoznačně uznávaná 
hodnota dostupný pro každého, není k tomu třeba 
mít speciální nadání, jde jen o to, dělat obyčejné věci 
pořádně a poctivě… Pátrání po smysluplných a při-
jatelných vzorech i pro nastupující generaci nám dá 
ještě pořádnou fušku. Jde o to, najít strategii, jak 
nejlépe současné děti zaujmout a jak s nimi praco-
vat. Stejně jako skauti více přemýšlíme nad cíli a me-
todami, zabýváme se i odbornými aspekty výchovy, 
třeba tzv. klíčovými kompetencemi – tedy znalostmi, 
dovednostmi a postoji, jaké by měl mladý člověk bě-
hem výchovy získat. Jinými slovy se přehodnocuje, 
co starého má ještě smysl učit a co nového naopak 
přidat. Musíme si přiznat, že co se týče výkladu wo-
odcraftu, Seton nebyl bůhvíjaký systematik, a tak je 
často nutné číst mezi řádky. Dnešní doba daleko více 
vyžaduje přehlednost a jasně stanovené cíle. Dou-
fáme, že díky odborné a důkladné revizi se ty sto 
let staré principy jasněji uspořádají. Hledáme i nové 
výrazy, protože některé pojmy jsou už jazykově za-
staralé. Nepovažujeme však za nutné napasovat wo-
odcrafterskou výchovu do nějaké složité a abstraktní 
vědy, rádi bychom, aby se z ní nevytratila Setonova 
malebnost a imaginace.
Hota: Před několika lety jsme v širokém týmu našich 
členů přepracovali pro současné české podmínky 
Setonovu Knihu orlích per, což je soubor asi 670 
různých zkoušek zařazených do 92 oborů zabírající 
sportovní aktivity, poznávání přírody a vzdělání, ru-
kodělnou a uměleckou činnost, ale také duchovní 
rozvoj a službu ostatním. Systém získávání orlích 
per je zpracovaný tak, aby zaručoval onen zmíněný 
všestranný rozvoj a nutil člověka k sebezdokonalo-
vání. Při této práci jsme si dokonale uvědomili, jak 
široký záběr woodcraft má.
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Na	věku	nezáleží

Jak je to s koncepcí woodcrafterského celoži‑
votního vzdělávání, musí se začít odmala, nebo 
se může zapojit i dospělý člověk?
Willy: Přestože Liga lesní moudrosti (LLM) je ve-
dena jako dětská organizace, nemůžeme tvrdit, 
že každé dítě, které projde woodcrafterským kme-
nem, se automaticky stává woodcrafterem na celý 
život. My se pouze maximálně snažíme vytvářet 
optimální podmínky pro takovéto jejich rozhodnutí. 
Seton definoval woodcraft jako hnutí pro lidi od 4 
do 94 let, což téměř naplňujeme. Naše věkové spek-
trum je velmi pestré. Na tábory jezdí rodiny třeba 
s dvouletými dětmi a našim nejstarším členům je 
85 let. Například členové kmene Wahpeton, přes-
tože jejich průměrný věk je 79 let, se pravidelně 
scházejí, vydávají vlastní časopis, zúčastňují se akcí 
LLM, jsou činorodí, otevření, bezprostřední, přiro-
zení, mají upřímnou radost ze života a maximum 
času se snaží strávit v přírodě. Většina z nich začala 
s woodcraftem už v dětství. Jsou pro většinu z nás 
velkou inspirací a důkazem, že woodcraft může 
skutečně být celoživotní cestou.
Začít se dá v jakémkoliv věku. Je však důležité, 
aby člověk nespěchal, dokázal otevřít srdce a měl 
kromě nadšení i dostatek vytrvalosti. Tohle je běh 
na dlouhou trať, žádný krátkodobý zážitek, který 
se dá rychle vstřebat a pak jít dál za něčím jiným. 
V každém z nás je někde hluboko uložen onen vnitř-
ní hlas, a je na nás, jestli ho v lomozu současného 
světa dokážeme zaslechnout a necháme se jím vést. 
Uznávám, že to nemusí být a ani není přijatelná 
cesta pro každého, koneckonců nikdy jsme nebyli 
nějakým masovým hnutím. A navíc woodcraft roz-
hodně není jediný způsob, jak stoupat na pomysl-
nou horu poznání, je to pouze jedna z mnoha mož-
ností, která se lidstvu nabízí.
Hota: Moji rodiče byli trampi, tam to začalo, ale 
já jsem se dostala k woodcrafterskému hnutí para-
doxně přes svého syna. On se chtěl zapojit do wo-
odcraftu a když jsem uviděla jejich klubovnu, jasně 
se ve mně ozvaly romantické ideály dětství… Teh-
dejší náčelník mi nabídl možnost zapojit se, já jsem 
přijala – a do roka jsem po něm náčelnictví převza-
la, protože on se tomu už nemohl věnovat. „Upad-
la jsem do tenat“ woodcrafterského hnutí a jsem 
tomu ráda – tohle prostředí inspiruje k osobnímu 
rozvoji a pomáhá člověku kultivovat sebe sama.

Woodcraft	a	zážitková	pedagogika

Na závěr obecnější otázka: Jaký je podle vás vztah 
dnešního woodcraftu k zážitkové pedagogice?
Willy: Já sám jsem se setkal s woodcraftem 
až v době svého dospívání a myslím si, že to bylo 
jedno z nejhezčích období mého života. Woodcraft 
mi dal hrozně moc a stal se pro mne životním sty-
lem. Proto se chci dále podílet na rozvoji našeho 
hnutí i na vzniku a realizaci konkrétních programů 
zaměřených právě na to, abychom našim „dětským“ 
členům usnadnili projít obdobím dospívání a po-
mohli jim ukázat další cestu třeba zrovna v „dospě-
lém“ woodcraftu. O tom, jak postupovat, teď spolu 
s dalšími woodcraftery hodně diskutujeme. Cíle jsou 
nám celkem jasné, hodně se ale zamýšlíme nad me-
todami. Jelikož se podobnou věkovou cílovou sku-
pinou zabývá i PŠL či hnutí Outward Bound, jsou 
pro nás jejich programy a metody velmi zajímavé 
a hodně inspirativní. Jen mne překvapilo, že když 
už jsou tu tak dokonale promyšlené metody pro 
jednotlivé dílčí cíle (spolupráce s ostatními, sebeu-
vědomování, poznání svých hranic…), proč není také 
nějak jasněji zveřejněn i ten hlavní „tah na branku“, 
jakési pojmenování oněch vyšších cílů. Jinými slovy, 
chybí mi jednoznačnější sdělení, jak naložit s tím, co 
nového se o sobě dozvím. Přijde mi škoda na konci 
zážitku dokonale rozdychtěným lidem říct jen: Tak 
teď už všechno víš a dál pokračuj sám… Podvědomě 
cítím, že cílem je to, čemu woodcraft říká „usilování 
o lidství v pravém slova smyslu“, jen se mi zdá, jako 
by v případě zážitkové pedagogiky panovaly jakési 
obavy z konkrétněji pojmenovaných cílů. Když si 
představím, kolik lidí právě díky tomuto časopisu 
sahá po metodách PŠL či hnutí Outward Bound, je 
mi líto, že tak báječně rozpracovaná věc je jakoby 
nedokončená. Napadá mne takový příměr, že si ti 
lidé zatím vypůjčí jen krásná speciálně upravená 
autíčka, ty se naučí ovládat, pěkně si s nimi zajezdí, 
ale onen „důležitý náklad“, pro který byla auta spe-
ciálně vyrobena, vlastně nikam nedovezou, protože 
v návodu k obsluze o tom nebyla řeč. Myslím, že by 
se o tomhle mělo více mluvit. Proto jsem moc rád, 
že se na zadní straně obálky Gymnasionu č. 6 obje-
vila ona krátká výzva: Hledejte poslání!

 foto © archiv LLM  
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Bob	StránskýJAK	SE	DO LESA	VOLÁ,  
TAK SE Z LESA	OZÝVÁ
Krátké	a	subjektivní zamyšlení * 
nad proměnami přístupu k přírodě jako  
k prostředí zážitkové	pedagogiky

Role	přírody	ve	vzdělávání

Bylo by to téma na velké pojednání nebo rozsáhlou 
knihu: Jakou roli hrála v nejrůznějších kulturách 
a epochách příroda při výchově či vzdělávání? Ta-
kové otázce ovšem předcházejí jiné, zásadnější: Jak 
která civilizace vnímala a chápala přírodu, v jakém 
vztahu s ní žila? Jak ji promítla do svých mýtů, svého 
vědění, do své kultury? Teprve pak by bylo možné 
ptát se vážněji, jak příroda sloužila dané kultuře v je-
jích snahách při výchově dalších generací.
Můj cíl je však skromnější. Chci se pokusit zazna-
menat proměny ve vztahu k přírodě v perspektivě, 
kam dohlédnu sám nebo díky přímému svědectví. 
Je možné, že se za pouhých několik desítek let náš 
vztah k přírodě (a způsob, jakým „ji užíváme“) ci-
telně proměnil? Předem vzdávám pokus o podání 
vyčerpávající a objektivní odpovědi…

60.	léta	(dnes	už	minulého	století)…

Romantika dálek, volání divočiny, ničím nespoutané 
duše tuláků a dobrodruhů… Příroda Matka: je silná 
a zdravá, začíná za posledním domem města, ves-
nice. Do přírody se jezdí hledat pravda, moudrost, 
přátelství. Příroda romantická: spí se pod širákem, 
pije voda ze studánky, čím míň věcí s sebou táhneš, 
tím víc jsi volný. Ideál svobodného jedince je sdílen 
kolektivně – existují stovky tábornických osad, dět-
ských oddílů, pořádají se letní tábory, přechody hor 
apod. Cesta do lesů znamená výpravu do neznáma, 
za dobrodružstvím (jezdí se většinou vlakem, nádra-
ží je symbolem odjezdů a návratů). Ve vzduchu je 
cítit „Pražské jaro“, uvolňování ve společnosti zna-
mená uznání trampingu, znovuobnovení skautingu, 
opět mohou vycházet knihy Jaroslava Foglara…
Sluneční paseka uprostřed hlubokých lesů po-
blíž Pelhřimova se stává po několik let místem pro 
Ústřední tábornické školy. Hlavní náplní školy je 
osvojení tábornických dovedností pro přežití v pří-
rodě (orientace, rozdělávání ohně, lasování…), ale 
i sociálních dovedností a rozvoj vůdčích schopností – 
to vše na pozadí poetiky indiánských legend a lesní 
moudrosti, woodcraftu. Cílem školy je především 
výchova vedoucích místních organizací pracujících 
s mládeží.

Co	přinesla	70.	a	80.	léta

Normalizace znamená konec mnoha různých nadějí, 
konec skautingu a jiných alternativ. Příroda konspi‑
rativní: pobyt v přírodě opět představuje jakýsi akt 
mimo oficiální struktury. Kdo není trampem, žije 
ve vnitřní emigraci před režimem na chatě, chalupě 
nebo alespoň na zahrádce. Kdejaká činnost nepřita-
kávající všemocné ideologii má příchuť zapovězené-
ho dobrodružství. Ještě stále se pořádají trampské 
potlachy a dětské tábory s nezbytným rituálem 
zapalování slavnostního ohně ve jménu přátelství, 
rituál připomíná romantiku starých časů. Přestože 
výchova a školství je pod přísným dozorem státu 
a strany, děje se řada zajímavých aktivit. Reakcí 
na normalizaci (tj. zákaz činnosti mnoha organizací) 
je hledání nových forem využití volného času, které 
by režim vnímal jako ideologicky nezávadné.
Lipnice nad Sázavou, zatopený lom s architektonic-
ky nadčasovou budovou střediska, inspiruje k hle-
dání moderních forem pobytu v přírodě (odtud také 
pojem „intenzivní rekreační režim“). Příroda dostává 
nové rozměry – stává se skvělou tělocvičnou, diva-
delní scénou, artefaktem, experimentálním prosto-
rem. Klade přirozené překážky pro překonávání vůle 
(ducha nad hmotou), inspiruje k re -kreaci (znovu-
-tvoření), vytváří velkolepé scenerie či komorní zá-
tiší pro (mikro) dramata lidských duší při insceno-
vaných hrách a málostrukturovaných programech. 
Přes všechnu inovativnost je tu však stále kontinu-
ita s minulostí – například noví adepti instruktor-
ství musí prokázat nejen svou odolnost, ale i své 
dovednosti nutné pro přežití v přírodě (vzpomínám 
na podzimní přechod Velké Fatry – postav bivak, 
rozdělej oheň, neztrať se v horách).
Do zážitkové pedagogiky vstupuje v celé své kráse 
hra, modelová situace – příroda jim dodává silný 
rámec, kulisy, umocňuje emoce. V hloubi metody je 
antický ideál kalokagathia – harmonie duše a těla, 
člověk společenský, aktivní a angažovaný. Metoda 
se úspěšně rozvíjí, motivuje a inspiruje hnutí jako 
např. Brontosaurus a další organizace, kterých s blí-
žícím se koncem režimu ve společnosti přibývá.

* Očima, které nezapřou dlouholetého instruktora  
Prázdninové školy Lipnice – pozn. red.
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Zatímco Tábornické školy koncem 60. let ještě 
nepracují s prvky dramaturgie vědomě a cíleně, 
na kursech Prázdninové školy se začínají postupy 
z divadelní či filmové praxe přenášet do prostředí 
zážitkové pedagogiky. Promyšlený sled programů 
rozvíjí jednotlivá témata, pracuje nejen s rytmem – 
střídání různých nálad a poloh, zvolnění a grada-
ce… – ale také se cíleně využívá přírodní prostředí. 
Tvůrci programů jsou si vědomi síly přírody, která 
může prožitky účastníků ještě v mnohém prohlou-
bit. Tak je velmi důmyslně a tvůrčím způsobem vy-
užívána jako podstatný inscenační prvek, u mnoha 
her je pro celkový účinek klíčová.

Situace	v	90.	letech

Železná opona padá… a přichází průvan zavalující 
nás vším novým, staronovým i prošlým „duchovním 
zbožím“: mystika, esoterika (astrologie, alchymie…), 
jóga, reiki, holotropní dýchání, přírodní drogy, mýty 
a náboženství, indiánská sauna a bubínky, šamanis-
mus, Keltové… ale třeba i obnovování tradic na ven-
kově (svátky spojené s ročními obdobími).
Příroda tajemná: místo hledání kořenů, naplňová-
ní touhy po poznání různých tajemství – prostředí, 
kde se dá dojít k osvícení. Příroda adrenalinová: 
do přírody se jezdí za extrémními zážitky, Gore -Tex 
a jiná hi -tech udělátka tě uchrání od nepohody – už 
nepromokneš, teď si teprve užiješ maximální záži-
tek živlů (můžeš zůstat v přírodě, nemusíš utíkat 
pod střechu). Příroda wellness: zrelaxovat po ná-
ročném pracovním týdnu (případně si dopřát exo-
tickou dovolenou). Příroda nudná: dobrodružství, 
novou divočinu nabízí spíše město a předměstí, 
zóny nikoho. Příroda zničená: studánky se někam 
schovaly, na cestu se bere balená voda.
Tématem se stává spíše přežití v civilizaci než v pří-
rodě. Mluví se o novém paradigmatu, ale každý 
myslí něco jiného – osvícený Nový věk vodnáře 
(New Age) nebo temná apokalypsa, konec civili-
zace, začátek globalizace… Učíme se nově chápat, 
co je to svoboda. Prosazuje se ekologická výchova, 
řeč je o naší odpovědnosti za budoucnost – lidstva 
i přírody. Zatímco školství a tradiční pedagogika za-
čínají objevovat alternativy, moderní formy pobytu 
v přírodě se stávají „lipnickou klasikou“. Zážitko-
vá pedagogika hledá nový jazyk – a nachází nové 
cílové skupiny a možnosti (hendikepovaní, senioři, 
rodiče s dětmi, rozvoj firemních týmů). Nový vztah 
k přírodě se snaží najít také pomocí umění (kon-
ceptual či land art). Na volném trhu soutěží s mož-
nostmi individuálního vyžití i mnoha exotickými 
nabídkami typu chůze po žhavém uhlí.

Otevírání se světu přináší (mimo jiné) setkání s mezi-
národním hnutím Outward Bound. Přírodní prostře-
dí zde hraje zásadní roli, jedinec s pomocí týmu musí 
překonávat reálné překážky v tvrdých podmínkách 
severoamerických, novozélandských či jiných vele-
hor, vydává se na mořské expedice apod. V konfron-
taci s tímto pojetím si uvědomujeme, že v našem 
mírném středoevropském prostoru je v zážitkové pe-
dagogice vedle přírody rovnocenným společníkem 
hra, simulovaná situace, tvořivost, imaginace.
Dramaturgie se snaží reflektovat konflikt přírody 
a civilizace, hledá odpovědi na nové otázky a od-
povědnost za naši budoucnost. Jeden z kursů PŠL 
jménem Archa je důsledným dramaturgickým kon-
ceptem, který hledá rovnováhu mezi moderními 
technologiemi (dosaženým vědeckým poznáním) 
a starověkou moudrostí kultur našich předků a pří-
rodních národů. Idylické a na přírodní scenérie vel-
mi bohaté prostředí Lipnického lomu je vystřídáno 
mnoha jinými místy, která často tak silné možnosti 
pro realizaci kursů nenabízejí. To znamená nové 
impulsy i pro dramaturgii – nedostatky je třeba na-
hradit jinými způsoby. Mnohé kursy PŠL (pracující 
například s novými cílovými skupinami) tak – i díky 
nedostatku vhodného přírodního prostředí – obo-
hacují původní principy dramaturgie vytvářením 
kursů jako velmi promyšleného celku (s trochou 
nadsázky můžeme hovořit o „gesamkunstwerku“).

Příroda	v	novém	století

Příroda virtuální: prostředí bez hranic a neko-
nečných možností. Mnoho prožitků a informací 
vnímáme zprostředkovaně, přes média a monitory 
počítačů. Příroda fascinující: známe ji nafocenou 
z elektronového mikroskopu, abstrahovanou do te-
orie fraktálů a chaosu; s patřičným vybavením se dá 
dostat do míst, kam lidská noha ještě nevkročila… 
Příroda zapovězená: zpřísňující se ochrana přírod-
ního bohatství a osobní vlastnictví nedává mnoho 
možností přenocovat a rozdělat oheň kdekoli se ti 
líbí. Příroda ublížená: ukazuje svoji nehostinnou 
tvář, naše svědomí – strach z popálení od slunce, 
z infikovaných klíšťat… Příroda kouzla a tajemství 
zbavená: vše je téměř každému dostupné, rychle 
a hned – letadlem na Panenské ostrovy, na mapě 
světa už nejsou žádná bílá místa… Příroda přelid‑
něná: volný čas je stále větším byznysem, dříve po-
klidná místa jsou plná turistů a mezi nimi se proplé-
tajících cykloturistů. Příroda neuchopitelná: máme 
k ní rozpolcený vztah, je jako Stalkerova Zóna – ma-
gická, přitahující, zároveň nevyzpytatelná, zlověstná 
(strach z živelných pohrom, tajících ledovců…).
Diskuse o globálním oteplování nabízí zcela od-
lišná východiska – ohrožena je buď příroda (a ci-
vilizace) anebo prý naše svoboda. Obě strany bijí 
na poplach. Živelné pohromy nás mezitím konfron-
tují s připraveností jim čelit. Zážitková pedagogika 
(a nejen ona) stojí před novými výzvami.
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ARKTICKÉ	MYŠLENKY  
aneb CHVÁLA	CIVILIZACE?

Radka Zounková

Žít s přírodou

Žít ne v přírodě, ale s přírodou. To je jistě krásná 
myšlenka… v našich zeměpisných šířkách! Hledá -li 
člověk opravdu čistou a nedotčenou přírodu, musí 
se v této době a v těchto zeměpisných šířkách 
zpravidla vydat dost daleko. Otázkou je, co zname-
ná „čistá a nedotčená“ příroda – Boubínský prales, 
nebo nekonečná tajga někde na Sibiři? Všude, kde 
jsou aspoň nějaké podmínky k životu, totiž už ně-
kdo byl a něco tam po sobě zanechal. Někdo už 
byl dokonce i tam, kde příliš příznivé a příjemné 
podmínky k životu nejsou. Do takových krajů jsem 
se nedávno vypravila.
Arktická krajina je svým způsobem poušť. Na první 
pohled tam nic neroste a nic nežije. Je to vůbec pří-
roda? Jistěže ano! Přestože jsou někdy tato místa 
označována jako nejméně hostinná místa na Zemi, 
o přírodu jistě jde. Příroda nemusí na první pohled 
překypovat životem, a přesto je to stále příroda. A ne-
musí být ani tak živá, aby mohla člověku dát jasně 
najevo, kdo je tu pánem. Při výpravách do takových 
končin je třeba se smířit s tím, že na Zemi jsou stále 
ještě místa, kde je nutné s přírodou bojovat, kde ne-
lze odložit výdobytky civilizace a stát se přírodním 
člověkem. Naopak! V takových místech se člověk 
obklopuje civilizací, nakolik to jen jde – a přesto je 
obklopen přírodou, až je to leckdy nepříjemné.
Boj s přírodou ale nutně nemusí jít proti přírodě. Jde 
o to vytvořit si vlastní prostor, kde se budeme v me-
zích možností cítit pohodlně nebo aspoň bezpečně.
Když se nám na začátku naší špicberské expedice 
příroda v podobě třicetistupňového mrazu lepila 
na kůži, byli jsme vděční za každou vrstvu civilizace 
v podobě moderních hřejivých a „neprofoukavých“ 
materiálů i za stan, nevážící ani tolik co voda, kte-
rou každý z nás za jeden den vypil. A co se týče 
vody – bez benzínu, který doslova smrdí civilizací 
(nebo civilizace smrdí benzínem?), bychom se asi 
nenapili. Příroda se pak přihlásila o slovo a bylo po-
třeba se s ní potkat „na holou kůži“ – šlo do tuhého. 
Výzvou se může stát zavázání tkaniček, a vykonání 
potřeby je pak zážitkem, na nějž se dlouho neza-
pomíná.
Když se nám po pár dnech, kdy se konečně otep-
lilo asi tak na mínus deset stupňů, příroda důstoj-
ně předvedla ve své nejdivočejší formě – v podobě 
ledního medvěda – ocenili jsme produkty civilizace, 
byť se jimi prezentovala ve své nejmilitantnější po-
době – kulovnicí a signálními rachejtlemi. Rachejtle 
byly třeba na zahnání přírody a puška na boj – ten-
tokrát už doslova proti ní.

Všudypřítomná	civilizace

Kus civilizace si s sebou vlastně bereme vždy, když 
se někam vypravíme, ať je to výlet na Kokořín, útěk 
z města kamkoli do lesa nebo supervybavená expedi-
ce do neznámých končin a na horské vrcholy. Batoh 
s anatomicky tvarovaným nosným systémem, spa-
cí pytel z dutých vláken nebo polévka v pytlíku, to 
všechno je civilizace. Záleží jen na tom, jak hluboko 
do přírody se chceme ponořit, nebo naopak kolik ci-
vilizace si s sebou chceme nést. Čím méně, tím svo-
bodněji se můžeme cítit – dokud nám to příroda do-
volí. S chlebníkem přes rameno jsme přece mnohem 
svobodnější než s těžkou krosnou. Ne všude se však 
dá dostat s chlebníkem, mnohdy je málo i krosna, 
kterou sotva uneseme. Ale i krosna je mnohem svo-
bodnější než auto, maringotka nebo chalupa.
Zažila jsem výpravy, kdy jsme si dobrovolně za-
kázali vzít s sebou cokoli z umělé hmoty. Bylo to 
nádherné, bylo to svobodné. S chlebníkem přes 
rameno a dekou. Ale čistěte si týden zuby rozkousa-
ným klacíkem! Alergici, lidé poznamenaní civilizací, 
aniž by za to jakkoli mohli, se na seně moc nevyspí. 
I vlastnoručně vyrobené sandály s koženou podráž-
kou se rozpadly po třetím dešti.
Na druhou stranu, čím víc se necháme přírodou ob-
klopit, čím méně civilizace „táhneme“ s sebou, ať 
už na zádech nebo v hlavě, tím více se potom na ni 
můžeme těšit a tím více si ji pak můžeme užívat.
Po návratu z Arktidy – přestože jsme s sebou měli 
dost produktů civilizace – si užívám každého sebe-
menšího civilizačního výdobytku, který se mi dosta-
ne pod ruku. Sprcha, postel, telefon, střecha nad 
hlavou, rychlovarná konvice, vidlička… Věřím, že to 
bude ještě chvíli trvat, minimálně týden. Pak se mi 
zase začne stýskat a zase začnu utíkat…
Ale jen proto, abych se zase pokorně mohla vrátit 
zpět. Nic naplat, jsem prostě dnešní člověk – a jako 
taková jsem stvořením civilizace.
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Radim	CenekSPOLEČNOU	CESTOU	 
BLÍŽ K PŘÍRODĚ…

Tak	trochu	jiný	projekt…

Kurzy Prázdninové školy se vždycky odehrávaly 
a stále odehrávají v přírodním prostředí, projekt 
Společná cesta byl však poněkud specifický. Co 
tedy znamenala příroda pro kurz Společná cesta?
Kromě toho, že byla klasickým dějištěm kurzu, s ní 
úzce souviselo několik klíčových myšlenek, ze kte-
rých jsme vycházeli. Prvotní ideou projektu byla 

„jednoduchost a základy lidského pobývání ve svě-
tě“, důraz byl kladen na vztah k půdě, dále přibylo 
téma krajiny a vztahu k místu, na kterém žijeme. Vy-
jádřením pokusu o jednoduché pobývání v přírodě 
byla myšlenka postupného odkládání civilizačních 
výdobytků. Později jsme také zkoušeli hledat, jak 
se civilizace projevuje uvnitř každého z nás, co nám 
dává a bere, protože dalším tématem kurzu byl po-
myslný spor civilizace a přírody – ne snad ten velký 
světový, ale ty malé uvnitř každého z nás. V tom je 
obsaženo mnoho dalších odstínů a témat, na které 
jsme se postupně zaměřovali (nebo aspoň snaži-
li zaměřit). A naše velké téma krajiny – jak krajina 
ovlivňuje člověka a naopak jak my působíme na kra-
jinu, nakolik cítíme, že někam patříme… S tím pak 
souvisí i téma vztahu ke krajině – jestli člověku je 
nebo není jedno, co se s krajinou děje…

Spatřuješ nějaký rozdíl v pojetí a chápání příro‑
dy v případě Společné cesty a dalších kurzů PŠL, 
na kterých jsi pracoval jako instruktor?
Nemyslím si, že by Společná cesta přišla s něčím 
naprosto převratným, šlo o témata, která se obje-
vovala na kurzech Prázdninovky už dříve a objevují 
se pořád. Rozdíl byl spíš v důrazu, my jsme chtěli 
udělat kurz, který bude těmto tématům věnovat 
větší prostor a půjde víc do hloubky.

Jak jste chtěli na kurzu Společná cesta účastní‑
kům téma příroda nabídnout? Měli jste v úmyslu 
je k něčemu dovést?
Naším cílem bylo prostřednictvím méně obvyklých 
zážitků nabídnout nové pohledy na zažité věci (to 
se týkalo té „civilizovanosti“ i vztahu ke krajině) 
a dovést je k poznání, že některé jednoznačné prav-
dy nemusí být tak docela jednoznačné. Nechtěli 
jsme nějak měnit jejich životy nebo chování, proto-
že jsme se nepovažovali za někoho, kdo má patent 
na jediný správný vztah k přírodě.

Jaké formy jste volili? A jaké jste vymysleli pro‑
gramy pro přiblížení nebo „využití“ přírody?
To je hodně široká otázka a rozsáhlá by byla i odpo-
věď, kurz proběhl třikrát a programy i témata se po-
stupně vyvíjely. Společným rysem byl princip „být 
opravdu hodně venku“. Na prvním ročníku Společ-
né cesty v roce 1998 proběhlo putování po časové 
ose do minulosti se zmíněným odkládáním věcí 
a s prací na statku, potom jsme se zase pokoušeli 
být část kurzu zcela nezávislí na střeše nad hlavou, 
prostě dělat normální program kurzu, ale přitom 
kočovat po kraji. Vlastně jsme přírodě dali prostor 
a tvořili kurz spolu s ní… Jinak jsme samozřejmě 
využívali spoustu běžných programů – indiánskou 
saunu, land art, různé komunikační dílny, zvali 
jsme si hosty…

Jak se vám to dařilo? Narazili jste na nějaká 
úskalí?
Dost zásadním úskalím je, že s přírodou se nedá 
předem domluvit, kdy má pršet a kdy ne. A jestli 
se nám dařilo pracovat s tématem přírody zajímavě, 
to vlastně dodnes netuším – nezkoumali jsme, jest-
li si účastníci uvědomili nějaké nové pohledy, jestli 
jsme zpochybnili některé zažité pravdy.
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Rodná	hrouda	v	batohu

Můžeš popsat nějaký konkrétní program, projekt 
v rámci kurzu, který byl specifický a odrážel prá‑
vě to zmiňované „jiné chápání přírody“?
Třeba jsme účastníkům napsali, aby si přivezli 
na kurz kus „rodné hroudy“ – hlínu z jejich kraje. 
Na místě jsme z ní vyrobili hliněné cihly a ty jsme 
pak občas použili v programu a na putování jsme je 
nosili v batohu jako připomenutí faktu, že to, „od-
kud jsme“, si taky nosíme s sebou. Na konci kurzu 
jsme z cihel postavili sloupek a od něj jsme se roze-
šli. Nějakou dobu tam pak stál.

Uvažoval jsi někdy ještě o dalším stupni kurzu 
Společná cesta, který by účastníky dovedl k pří‑
rodě ještě blíž, hlouběji, více… prostě který by pří‑
rodu jako téma kurzu pojal ještě jinak?
Uvažoval jsem o možnosti to oproštění od těžkých 
věcí dotáhnout do důsledku a udělat kurz, kde si 
opravdu všechno můžeme nést s sebou, protože 
zatím jsme vždycky využili auto k dovážení jídla 
nebo materiálu na programy. Nosit si s sebou vše 
potřebné je samozřejmostí na expedicích, ale u kur-
zu s programem to běžné není.
S tím se pojí i otázka zmiňovaného odkládání či při-
bírání věcí. Společná cesta začínala jakousi postup-
nou cestou do minulosti (od dutého vlákna k pas-
týřské houni), pak jsme pracovali s tím, co člověk 
opravdu potřebuje a co už je zbytečná zátěž. V tom-
to směru mají nové materiály rozhodně navrch, ale 
současně jsme si ověřili, že v našich podmínkách 
se dá v létě fungovat s minimem věcí, i když třeba 
týden prší. My nepotřebujeme žádnou „opravdo-
vou divočinu“, protože i hodinu pěší chůze od ci-
vilizace člověk přehodnocuje zažité postupy a dívá 
se na věci jinak. Naopak pobyt v mírných podmín-
kách představuje z tohoto hlediska velkou výhodu, 
protože v nitru pralesa nebo v Arktidě není možné 
tolik experimentovat – tam už by šlo o život.
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Vysvětlivky	k	„standardizované	tabulce“
Fyzická zátěž 1–5 Čas na přípravu hod. Čas na hru hod.
Psychická zátěž 1–5 Instr. na přípravu počet Instr. na hru počet
Počet hráčů rozpětí Denní doba slovy Roční období slovy
Terén slovy
Materiál výčet

Číslo označuje věkovou kategorii (16+ = pro hráče starší 16 let).
Rozsah fyzické i psychické zátěže je hodnocen na škále 1 (žádná) až 5 (vyčerpávající).

ZLATÝ FOND 
HER
Herní rubrika tohoto čísla tentokrát sehrává zvláštní 

„záchrannou roli“. Uveřejňuje popis hry Apollo XIII 
Vladimíra	Halady, o níž se rozsáhle mluví v úvod-
níku letošního vydání třetího dílu Zlatého fondu her.  
Je zde popsán vznik hry od námětu k její realizaci, 
avšak redakční šotek nějak zařídil, že se samotná 
hra do knihy nedostala. Další dvě hry autora Boba	
Stránského Land art – přírodní galerie a Tibetský 
běh – patří k těm, v nichž hraje niterný dotek s pří-
rodou hlavní roli.

Vedoucí	rubriky:

Do	této	rubriky	dále	přispěl:

ENGLISH	SUMMARY 
The	Game
Into the game column of this issue I put the 
description of the game Apollo XIII. The rea-
son for choosing this game was the publis-
hing this year of the third part of the Golden 
Stock of Games. In the theory column of this 
part I describe the creation of this game from 
the topic to its realization; however the “pu-
blishing goblin” meant that this game was 
skipped in this book. This mistake is correc-
ted here.
The topic of nature is covered directly by the 
following two games. Landart utilizing crea-
tivity for production from natural materials 
and Tibetian running enabling perception of 
the nature in the process of running up to the 
end of one’s forces.

Vladimír	Halada	– pro podrobnější představení 
viz str. 2.

Bob	Stránský	– pro podrobnější představení viz str. 86.

16+
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Vladimír	Halada 
 a týmy Apollo	XIII

Cíl	hry
Hra rozvíjí různé složky osobnosti v závislosti na roli, nabízí téma osobní odpovědnosti za týmové úkoly 
a „závislosti“ týmu na jednotlivcích. (Myslím, že v této hře opravdu platí heslo Outward Bound: …jen má-
lokdo si uvědomuje, kolik toho lze dosáhnout prostřednictvím týmové spolupráce.)

Charakteristika
Fiktivní souboj o Měsíc mezi Rusy (kosmonauti) a Američany (astronauti) – motivace studenou válkou 
60. let. Dvě skupiny hráčů se snaží vyřešit vzniklé problémy a reagovat na měnící se podmínky. Úspěch 
(přežití) jedné skupiny (astronautů) je závislý na kvalitě činnosti a komunikaci druhé skupiny (základna 
Houston). Hra je v současnosti rozvětvená a poskytuje mnoho modifikací (podobně jako Camel Trophy). 
Hlavními modifikačními prvky jsou čas, počet účastníků a možnosti prostředí, kde se bude hra uvádět. 
Hlavní princip je obsažen ve všech variacích a nabízí celou řadu překvapení, stejně jako skutečná událost, 
kterou se inspirovala.
Varianta A: skupina 10–15 účastníků | A1 krátká verze: 3 hodiny | A2 dlouhá verze: 6 hodin | A3 maxi 
verze: 2 dny || Varianta B: 20–40 účastníků | B1 krátká verze: 3 hodiny | B2 dlouhá verze: 6 hodin | 
B3 maxi verze: 2 dny

Fyzická zátěž 4 Čas na přípravu 4 hod. Čas na hru 5 hod.
Psychická zátěž 3 Instr. na přípravu 3 Instr. na hru 5–9
Počet hráčů 12–40* Denní doba celé  

odpoledne
Roční období vyjma zimy

Terén Jeden okruh musí jít chůzí zvládnout za 5–10 minut, vzdálenost od střediska 
a od místa, kde bude prováděn poslední úkol asi 10 minut; okolí by mělo být inspi-
rativní k realizaci různých úkolů.

Materiál Viz tabulku na s. 100.
* základní verze A ideálně pro 12 hráčů (4 astronauti, 8 v řídicím středisku); rozšířená verze B pro 24–40 hráčů

Motivace	+	rozdělení	hráčů:

I.	část
Hráči jsou přivítáni v centrálním středisku jakožto 
členové expedice Apollo XIII (resp. Sojuz). Řídicí 
středisko je vyzdobeno symboly Apolla XIII (Sojuzu), 
fotkami z řídicího centra, instruktoři jsou oblečeni 
do stejnokrojů. Pouští se sekvence startu z filmu 
Apollo XIII z kosmické základny na mysu Canaveral. 
Ve variantě B se po filmové sekvenci vede vyhroce-
ný dialog v ruštině a angličtině o tom, komu patří 
vesmír. Hráči se rozdělí losem na Rusy a Američany 
(varianta B).
Následující popis je napsán pouze pro americkou 
posádku; v případě dvou týmů se pro ruský tým 
vše nahradí ruskou terminologií (Sojuz, kosmonaut, 
Bajkonur) a zní jadrná ruština.

Skupina bude rozdělena na dvě části: jedna jsou 
astronauté a druhá Houston (5 minut). Astronauté 
by měli být výkvětem národa, měli by na tom být fy-
zicky a psychicky skvěle. Jsou to lidé, kteří se nebojí 
„sáhnout si na dno“ a podstoupit riziko „ohrožení 
života ve vesmíru“. Vždy se najdou jedinci – ob-
zvláště muži – kteří toto nebezpečí rádi podstoupí. 
Pokud bude tato informace zveřejněna, omezí se ri-
ziko klesání motivace během obletů Měsíce. Pro 
výběr řídicího střediska se zadává informace o tom, 
že jsou to také nejlepší z nejlepších, a hlavně ne-
smějí mít „prázdné nádrže“ – narážka na organizač-
ní a kombinační schopnosti členů řídicího střediska 
(nutno přiblížit více slovy). Výběr posádky může být 
proveden s větší pracností a rizikem „sáhnutí ved-
le“ – losováním, sociometrem nebo testy.
Metodická poznámka: Pokud se hráči dělí doho-
dou, je nutné upozornit na to, že řídicí středisko 
také musí podávat plný výkon.
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Zadání	úkolu	astronautům	a	řídicímu	středisku:
Cílem expedice je obletět Měsíc, přistát na něm 
a vrátit se zpět na Zem. Na schematickém nákresu 
(provedený na nákresu okolí) je popsána situace. 
Řídicí středisko letů je na Zemi (středisko). 800–
1000 m od střediska1 je terénem jasně definovaný 
okruh – po cestách, které symbolizují oběžnou drá-
hu Měsíce. Na poloviční cestě mezi Zemí a Měsícem 
je vyznačeno místo (mostek apod.), kde končí at-
mosféra Země a začíná vesmír.
Pak účastníci dostanou 20 metrových špejlí (pru‑
tů) a 6 metrů provázků. Jejich prvním úkolem je 
během 15 minut sestavit „raketu“, se kterou vyrazí 
na let k Měsíci. Musí být rozdělena na dvě části – 
velitelský modul (zde pak cestují astronauté) a pří-
davné nádrže (ty tvoří základnu v Houstonu). Hned 
po sdělení těchto informací a zodpovězení dotazů 
následuje seřízení hodinek a začíná se odpočítává-
ní času T -20 (v čase 0 je start).
Metodická poznámka: Časy je nutné přesně dodr-
žovat, jinak se hra stane bezbřehou. Hra má podti-
tul „závod s časem“, a tak je přesný timing a jeho 
dodržování základem pro pozdější rozbory.
V T -1 minuta začíná odpočítávání vteřin do startu, 
posádka „nastupuje do rakety“ a vyráží s náležitou 
pompou a za asistence instruktorů na „let“ k oběž-
né dráze Měsíce. Je odstartováno.
Na okraji atmosféry vstupuje posádka do „brány 
vesmíru“ a instruktor nařídí odpojení přídavných 
nádrží, které se vracejí na základnu a posádka po-
kračuje dál. V realitě se oddělí část rakety (přídav-
né nádrže – „řídicí středisko letů“) a zůstává stát. 
Následně se vrací na středisko, kde obdrží další in-
strukce. Astronauti pokračují dále k Měsíci. Od této 
chvíle se informace pro jednotlivé skupiny liší.

II.	část

Středisko
Po návratu na středisko se skupině představující 

„řídicí středisko letů“ sdělí, že jsou od této chvíle 
členové řídicího střediska a jsou pomocnou rukou 
astronautů ve vesmíru. 
Přečte se jim úryvek z knihy Apollo XIII nebo se pus-
tí další sekvence z filmu, kdy dojde k havárii: Šest-
náct sekund po začátku míchání kryogenní směsi 
prováděli astronauti další manévry a očekávali 
dodatečné příkazy, když tu pojednou lodí otřásla 
ohlušující rána. Swigert, připoutaný ve svém křesle, 
pod sebou cítil, jak se kosmická loď třese. Lovell po-
hybující se ve velitelském modulu pocítil celým tě-
lem, jak s ním lomcuje hromový rachot. Haise, který 
byl ještě stále v tunelu, doslova viděl, jak se kolem 
něho posunuly jeho stěny. S něčím takovým se He-
ise ani Swigert nikdy nesetkali, ani Lovell s tím do-
posud neměl žádné zkušenosti. S ničím podobným 
při svých třech předešlých letech a celých týdnech 
strávených v hlubinách vesmíru nepřišel do styku.

V Haisových sluchátkách se rozezněl alarm a další 
varovné světlo se rozzářilo na pravé straně palubní 
desky, kde byly monitorovány elektrické systémy. 
Swigert panely překontroloval a zjistil, že hlásí náh-
lé přerušení a nevysvětlitelnou ztrátu energie v čás-
ti, které posádka říkala hlavní sběrnice B. Byl to 
jeden ze dvou klíčových rozvodných panelů, jež do-
dávaly elektrickou energii, znamenalo to, že může 
náhle vypadnout polovina systémů v kosmické lodi. 
„Hej,“ zakřičel Swigert dolů do Houstonu, „máme 
tu problém!“ „Tady Houston, zopakujte to, prosím,“ 
odpověděl Lousman. „Houstone, máme problém!“ 
zopakoval Lovell místo Swigerta. „Máme tu podpětí 
na hlavní sběrnici B, ztrácíme energii a kyslík.“

Vysvětlení	situace	a	popis	problému	v	Houstonu:	
Na Odysseji došlo k jakési havárii, při které uniklo 
značné množství kyslíku a energie. Loď má závažné 
poruchy, které je nutné opravit, a pak se pokusit 
o návrat zpět. Kvůli tomu, co se nahoře stalo, jsou 
astronauti odkázáni pouze na pomoc ze střediska, 
které se snaží vyřešit nastalé problémy a dostat 
astronauty zpět na Zem. Odyssea krouží kolem 
Měsíce a jeden oblet jí trvá xy2 minut. Houston 
s Odysseou se může kontaktovat pouze v jednom 
místě na oběžné dráze.3 Zde má posel ze střediska 
možnost předat potřebné věci a informace k řeše-
ní úkolu, na což má pouze 1 minutu (ústní sděle-
ní pokynů).4 Astronauté mají 5 minut na ujasnění 
pokynů a pak mají limit na plnění, který je vždy 
u každého úkolu napsán. Pokud limit nesplní, zhor-
šují se jim adekvátně podmínky obletu. Poté opět 
nastupují na oblet Měsíce, pokud již nečeká další 
posel s plněním dalšího zadání. V případě, že zde 
nebude posel z Houstonu, musí astronauté okamži-
tě nastoupit na „oblet“ dalšího okruhu. Posel se do-
stává k tomuto místu buď pěšky nebo pomocí kola, 
které hru patřičně dynamizuje5.
Do rukou dostávají x6 rozepsaných úkolů a hroma-
du věcí (viz přílohy), které mohou k jejich splnění 
použít. Principem hry je, že středisko musí přijít 
na řešení daného úkolu a odvézt je na oběžnou drá-
hu, kde mají astronauté daný úkol zrealizovat.

1 Vzdálenost je nutné upravit dle věku a fyzické zdatnos-
ti účastníků; je důležité, aby nebyla příliš krátká, ale 
nesmí zase příliš velká, ubrala by na živosti a intenzitě.

2 Délka obletu je stanovena na základě času, který trvá 
obkroužení orbity s pneumatikou. Tento čas by měl být 
optimálně stanoven tak, aby bylo možno kroužit na or-
bitě s pneumatikou 30–45 minut bez větších problémů. 
Možnost je si jedno kolo s pneumatikou obkroužit, 
nebo se mi osvědčil systém – oběhnout normálně 
a čas vynásobit 1,5×, takže 2minutový okruh stanovuji 
na 3 minuty s pneumatikou

3 Je to místo, kde se potkává příletová dráha s oběžnou 
dráhou – jediná možnost kontaktu, jinde jsou radary 
cloněny.

4 Tak krátký čas se odůvodňuje nutností šetřit energií.
5 V tomto případě je z bezpečnostních hledisek nutná 

cyklistická přilba.
6 V našem případě to bylo 6 úkolů.
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Středisko si stanoví pořadí plnění úkolů podle své-
ho uvážení a shromážděných informací. Pouze úkol, 
kde se skládá puzzle, je expedován na orbitu jako 
poslední. Instruktor ve středisku zadává a sleduje 
čas poslední šance k odeslání tohoto úkolu.7
Dalším velkým úkolem je připravit přeplutí vzduš-
ného prostoru. Středisko se poskládáním puzzle 
dozví, kde je místo přeplutí prostoru a zadání úko-
lu. Cílem je dostat astronauty suchou nohou včet-
ně pneumatiky z jedné strany rybníka na druhou. 
Na přípravě tohoto úkolu může středisko pracovat 
hned od začátku.
Kromě těchto úkolů se v průběhu (dle atmosféry 
a toho, jak účastníci zvládají) mohou přidávat další 
nezvyklé úkoly – tisková konference NASA o problé-
mech, které vznikly; nutnost dodání živin a tekutin 
astronautům, nová nebezpečná kolize na Odysseji 
apod.
Instruktoři v řídicím středisku se snaží tvořit atmo-
sféru, stále připomínají, že ubývá energie a kyslík. 
Neměli by sdělit, že na okruhu se valí pneumati-
ka – velmi působivý okamžik bývá chvíle, kdy se to 
řídicí středisko dozví. Instruktoři reagují na vzniklé 
problémy a na dotazy a jsou odpovědní za dění 
ve středisku. V časové tísni mají právo některé úko-
ly stáhnout zpět s odůvodněním, že již není možno 
déle opravovat a je nutné pokusit se o návrat zpět 
na Zem i s tím, že není vše v pořádku. V žádném 
případě by však neměli zasahovat do činnosti řídi-
cího střediska.
Ona hromada věcí, které mohou hráči využívat, má 
obsahovat jak věci opravdu potřebné ke splnění da-
ných úkolů, tak věci zcela jiné, které buď mohou 
mást nebo naopak podpořit kreativní myšlení členů 
řídicího střediska.

Vysvětlení	situace	a	popis	problému	 
pro	astronauty	na	oběžné	dráze	Měsíce:
Po příletu na orbitu instruktor přečte motivační text 
o poruše a sdělí tyto informace: Na vaší velitelské 
lodi došlo k výbuchu a následně k sérii vážných po-
ruch. Situaci sami nedokážete vyřešit, a tak musíte 
čekat na příkazy a informace z řídicího střediska, 
které tvoří vaši spoluhráči, kteří se od nás oddělili 
na hranici atmosféry. Vzhledem k tomu, že vaši ve-
litelskou loď (Odysseu) potřebujete na cestu zpět 
a k průletu atmosférou, musíte se z důvodu šetření 
energie přestěhovat do lunárního modulu8 (Vod-
nář), ve kterém budete kroužit na oběžné dráze, 
a Odyssea se stává důležitým břemenem, pomysl-
ným „slonem“ na vašem hřbetě. Z houští je vytažen 
připravený „slon“ – přiměřená pneumatika (nejlépe 
od lesního traktoru). Váš oblet nesmí trvat déle než 
x minut, jinak se vám zhoršují podmínky obletu. 
Pokud váš oblet bude trvat méně, můžete zbytek 
času odpočívat. Houston s vámi může komunikovat 
pouze na jednom „místě setkání“ (omezená ener-
gie přijímacích antén a krátká doba přímého vidění 
se Zemí) po dobu 1 minuty na vzdálenost 3 metry 
(vymezeno čarami). Předměty, pomůcky a nákresy 
musí být předávány přes instruktora, který stopuje 
čas a hlídá, aby nepadlo ani slovo navíc. V okamži-
ku, kdy zde není posel ze střediska, musíte okamži-
tě pokračovat v dalším obletu.
Po tomto sdělení předá instruktor popis úkolů, 
které se budou řešit, aby nedošlo k zahlcení in-
formacemi při 1minutovém komunikačním limitu. 
Na přečtení těchto zpráv mají hráči 5 minut, pak 
vyrážejí na první oblet. Instruktor létá stále s nimi, 
aby ukazoval a sledoval přesnou trasu obletu a bez-
pečnost. Stále měří čas. V případě sjetí z dráhy 
se astronauti musí vrátit do místa opuštění orbi-
tu. V případě, že posádka přetáhne limit a čas je 
dobře nastaven, zkracuje se limit o 10 s. Případný 

„ušetřený čas“ mohou použít na odpočinek a čekání 
na posla ze Země. V momentě dovršení limitu musí 
opět vyrazit na oběžnou dráhu.
Při nesplnění úkolu v časovém limitu se výsledky 
zapisují nebo slouží jako body v soutěži s druhou 
posádkou a řídicím střediskem (varianta B).

7 Výpočet tohoto času musí vyjít z časového harmono-
gramu dalších částí. Na plnění úkolů by zde mělo být 
počítáno přibližně se 2 hodinami.

8 Předává jednu či dvě pneumatiky – záleží na počtu 
a zdatnosti hráčů.
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III.	část

Středisko
Středisko má určený časový limit9 k tomu, aby 
postavilo v bodě PC+2 (určeném místě) plavidlo 
k přeplutí vesmíru – rybníka (barelový vor, raft…), 
po kterém se přepraví posádka včetně mateřské 
lodi (pneumatiky). Variantou je, že vor si staví z při-
praveného materiálu astronauti sami, ale řídicí stře-
disko tak přichází o akční zapojení do hry (přesun, 
příprava materiálu, občerstvení…).

Astronauti
Po splnění všech úkolů nebo vypršení časového 
limitu poskládali astronauti „předžvýkané“ puzzle, 
kde se dozvěděli trasu vedoucí vesmírem k bodu 
PC+2 – místu zážehu motorů a následnému „pře-
plutí“ mezihvězdného prostoru. To je to místo, kam 
řídicí středisko dopravilo a eventuálně postavilo vor 
k tomuto účelu.
Po přeplutí může následovat „průlet atmosférou“ 
(skok na hrazdičku nebo jiná lanová překážka 
na vysokých lanech), kdy Houston pod dohledem 
instruktorů jistí astronauty. Takto se symbolicky 
přistane na Zemi. Dalšími variantami mohou být 
překonání Barmského mostu (pokud není rybník, 
dá se použít i jako bod PC+2) nebo manévry přes 
vhodné místo, případně pád důvěry (Houston staví 
lapací koryto pro měkké přistání astronautů).
Je vhodné situovat tyto aktivity dále od střediska, 
aby si Houston alespoň krátce užil valení pneuma-
tiky, protože tu je potřeba dovalit zpět.

IV.	část

Řídicí	středisko	+	Astronauti
Na středisku následují ovace národem a recepce 
s přijetím u prezidenta.

Přehled	materiálu
Materiál	středisko:
•	2×20	m	horolezecké	lano
•	20	m	pevné	šňůry
•	4	pevná	břevna	(prům.	

12 cm, délka 3,5 m)
•	8×	pevné	10	m	lano
•	dalekohled
•	hranolek	(60×5×5	cm)
•	karabiny
•	kbelík	s	držadlem
•	2×	kladka
•	kola
•	napínák
•	násada	od	smetáku
•	nůž
•	papíry
•	pravítko
•	provázek
•	tužky
•	50	m	horolezecké	lano
•	8×	pevné	10	m	lano
•	hůl
•	kláda	(3	m,	prům.	6	cm)
•	kolíček
•	kružítko
•	nůžky
•	pádlo
•	pevné	prkno	 

(3,5 m, 20×5 cm)
•	pila

Materiál	orbita:
•	2×20	m	horolezecké	lano
•	20	m	pevné	šňůry
•	4	pevná	břevna	(prům.	

12 cm, délka 3,5 m)
•	8×	pevné	10	m	lano
•	hranolek	(60×5×5	cm)
•	karabiny
•	kbelík	s	držadlem
•	2×	kladka
•	napínák	
•	násada	od	smetáku
•	nůž
•	papíry
•	pravítko
•	provázek
•	tužky
•	50	m	horolezecké	lano
•	8×	pevné	10	m	lano
•	hůl
•	kláda	(3	m,	prům.	6	cm)
•	kolíček
•	kružítko
•	nůžky
•	pádlo
•	pevné	prkno	(3,5	m,	

20×5 cm)
•	pila

Úkoly	

(předají se Houstonu všechny najednou, pořadí pl-
nění si určuje Houston):

Převod	dat	z	Odysseje	do	Vodnáře
Legenda: Po výbuchu je nutné během několika 
minut převést data z palubního počítače Odysseje 
(mateřská loď) do počítače Vodnáře (lunárního mo-
dulu). Běžně tato operace, kdy se postupuje podle 
manuálu, trvá několik hodin. Teď na ni zbývá 15 mi-
nut. Některé kroky převodu dat je nutné přeskočit, 
ale manuál je hotové bludiště.
Úkol: Prozkoumejte provázkové bludiště, které 
se nachází v blízkosti oběžné dráhy, a najděte 
způsob, jak jím projdou astronauti se zavázanýma 
očima bez možnosti slovní komunikace. Na splnění 
úkolu je limit 15 minut od doteku prvního astro-
nauta začátku bludiště k doteku posledního astro-
nauta konce bludiště.
Poznámka (jen pro instruktory): Labyrint má ce-
lou řadu větvení se slepými odbočkami. Je posta-
ven z provázků natažených kolem stromů. Úkolem 
Houstonu je vypravit se na orbitu, tam prozkoumat 
situaci a najít řešení, které vymyslí a předají astro-
nautům.

Převod	energie	Vodnáře	do	Odysseje
Legenda: Z Vodnáře do Odysseje je nutné převést 
zbytek energie z baterií. Baterie mají nesmírnou 
hodnotu a bez jejich energie není možný úspěšný 
návrat na Zem.

9 Čas, kdy doletí posádky k danému místu; je možné ho 
zhruba odhadnout vzhledem k času, který měla středis-
ka dodržet při odeslání posledního úkolu.
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Úkol: Přesuňte vzduchem (bez doteku asfaltu) pne-
umatiku přes cestu tak, aby se „vznesla“ z jednoho 
příkopu a přistála ve druhém. Po celou dobu přeno-
su se jí nesmíte dotýkat rukama. Pokud se chcete 
dostat na druhou stranu cesty, musí příslušný as-
tronaut oběhnout kolem Měsíce. Na splnění úkolu 
je limit 45 minut od vyběhnutí astronauta nebo 
doteku materiálu.
Poznámka (jen pro instruktory): Vyberte místo, 
kde jsou hned u cesty stromy a dá se tam vybu-
dovat lanové přemostění. Pozor na bezpečnost při 
uvazování a lezení po stromech.

Filtry	CO2	(kysličníku	uhličitého)
Legenda: Lunární modul je uzpůsoben a dimenzo-
ván konstruktérskou firmou Mac Dowell k pobytu 
2 osob po dva dny. Nyní v něm pobývají 4 osoby 
po 4 dny. Brzy zbývá poslední filtr CO2 a hladina 
plynu začíná v kabině Vodnáře stoupat k limitní 
hladině, kdy dojde k otravě a následné smrti. Kon-
struktéři mateřské lodi zkonstruovali filtry hranaté, 
kdežto konstruktéři lunárního modulu kulaté. Ří-
dicí středisko musí vyřešit problém, jak dostat ná-
hradní hranaté náplně z Odysseje do kulatých děr 
filtrů Vodnáře. Pokud se to nepodaří, za 15 minut 
posádka omdlí a zemře.
Úkol: Zajistěte, aby posádka dokázala přesunout 
bez poškození alespoň jeden filtr do svých rukou.
Poznámka (jen pro instruktory): Filtry – nafouk-
nuté balónky jsou zavěšené cca 4 metry vysoko 
na provaze vytaženém mezi dva stromy. Mezi ukon-
čením balónku a provazem musí být minimálně 
10 cm tenkého provázku. Astronauti nesmějí lézt 
na stromy. Pozor na nebezpečné stavění lidských 
pyramid! Nezakazovat, ale zvýšit jištění.

Přistání	na	Měsíci
Legenda: Část vědeckého programu i přes nepřízeň 
osudu pokračuje a astronauti se pokusí vyslat vě-
deckou sondu tak, aby měkce přistála v kráteru Fra 
Mauro na povrchu Měsíce.
Úkol: Svrhněte syrové vejce z daného bodu tak, aby 
se nerozbilo a po dopadu se dotýkalo podkladu pří-
mo skořápkou.
Poznámka (jen pro instruktory): Z místa minimál-
ně 3 m vysokého shodit volným pádem syrové vejce 
na tvrdý podklad (asfalt, beton) tak, aby se neroz-
bilo (měkce přistálo) a na konci se přímo dotýkalo 
země skořápkou.

Součástky
Legenda: Na Zemi mají dokonalý trenažér přesně 
simulující stav astronautů ve vesmíru. Všichni as-
tronauti musí neomylně znát přesné uložení všech 
předmětů v lodi, kterých jsou tisíce, a na jedno 
hmátnutí a bez zaváhání přesně uchopit potřebné.
Úkol: Na jedno sáhnutí vyberte z předmětů ten, kte-
rý vám Houston neverbálně popíše.

Poznámka (jen pro instruktory): Připravte sadu 
20 navzájem příbuzných, podobných předmětů, 
které odnesou z Houstonu k plnění úkolu na oběž-
nou dráhu. Po 1 minutě neverbální komunikace 
mají astronauti jeden pokus a 10 sekund na správ-
né vybrání předmětu.

Zaměření	navigační	soustavy
Legenda: Pro přesné určení bodu zážehu PC+2 je 
nutné provést navigační korekce. Pokud bude bod 
zážehu určen nepřesně, loď bude vystřelena do ves-
míru bez možnosti návratu.
Úkol: V časovém limitu 15 minut najděte v daném 
prostoru všech 10 zaměřovacích kosmických těles.
Poznámka (jen pro instruktory): V území cca 300 × 
300 m jsou na stromech připevněné karty s obrázky 
planet, Slunce apod. Úkolem astronautů je v limitu 
15 minut všechny najít a posbírat je.

Vlajka	na	Měsíc
Legenda: Astronauti nedokáží odolat, aby na po-
vrchu Měsíce nevztyčili Union Jacka (americkou 
vlajku). Musí to ale dokázat z oběžné dráhy kolem 
Měsíce, aniž by opustili mateřskou loď. 
Úkol: V časovém limitu 30 minut připravte a vztyč-
te v kráteru o průměru 6 metrů, do nějž nesmíte 
vstoupit, daný stožár vysoký 4 metry tak, abyste 
na jeho vrchol posléze vytáhli vlajku.
Poznámka (jen pro instruktory): Připravte vlajku 
cca 50×50  cm s připevňovacími kroužky a přesně 
odměřenou tyč (4 m) na stožár. Tento poslední úkol 
se zadává, když se blíží závěr buď časového roz‑
počtu hry (pevně daný čas zahájení přeplutí ves‑
míru), nebo když mají hráči splněnu většinu úkolů.

Bod	PC+2
Legenda: Bod zážehu pro návrat a přeplutí ves-
mírného prostoru je nutno přesně určit a na místě 
nebýt ani o vteřinu dříve či později. Pokud se ne-
podaří úkol splnit přesně, loď zmizí ve vesmíru bez 
možnosti návratu. 
Úkol: Složte mapu a vydejte se k bodu PC+2, kam 
musíte dorazit i s mateřskou lodí přesně v … hodin/
minut.
Poznámka (jen pro instruktory): Okopírovaná 
a pravoúhle, ale na mnoho kusů rozstříhaná mapa 
s vyznačením trasy (barevnou linií) a bodu PC+2 
(na břehu rybníka či jiné atrakce). Houston by mělo 
napadnout poslat astronautům jen tu část, kde je 
vyznačená trasa. Ústřižky mohou ze zadní strany 
očíslovat a poslat podložku a lepidlo. Mapu nesmí 
složit a nalepit v Houstonu. V terénu označte ce-
dulkou místo názvem úkolu tak, aby Houston mohl 
zjistit, kde se úkol nachází. Eventuálně je možné 
Houstonu dát zakreslený plánek „atrakce“.
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Land	art	–	 
přírodní galerie
Cíl
Rozvoj (nejen) estetické citlivosti, rozvoj tvořivého myšlení.

Charakteristika
Vytváření uměleckých děl přímo v přírodě, inspirací a jediným materiálem je krajina a dostupné přírodniny 
(tedy i lidské tělo). Program přibližuje a dává možnost vyzkoušet si principy tvorby významného stylu 
moderního umění, který je zároveň blízký východiskům hlubinné ekologie.

Fyzická zátěž 1 Čas na přípravu 2–4,5 hod. Čas na hru hod.
Psychická zátěž 1–2 Instr. na přípravu počet Instr. na hru počet
Počet hráčů jednotlivci 

nebo malé 
skupinky, max. 
však 30 lidí

Denní doba od rána 
do večera

Roční období kdykoliv

Terén Téměř libovolný kus krajiny (cca 0,5 km2) vhodný pro tvorbu objektů a instalací.
Materiál Je možno použít nůž, sekeru, pilu, rýč.

Bob	Stránský	jr., 
 poprvé uvedeno na kurzu 

 In Natura 1991, 
 Prázdninové školy Lipnice

16+

Motivace	a	Realizace
Pro dobré vyznění celé dílny je nutné najít vhodné 
prostředí, tj. pokud možno členité a přitom prostor-
né, s dostatkem materiálu – kameny, suché stromy, 
padlé větve, listí, hlína apod. Zde se soustředíme 
a motivujeme účastníky následujícím (či jiným po-
dobným) textem:
Člověk vzešel z přírody. Od svého počátku patřil 
do krajiny, která nejprve utvářela jeho. Později 
však on začal přetvářet ji. Původně za sebou zane-
chával jen stopy – otisky chodidel v hlíně, zlomené 
větve… – to byly první zásahy člověka do krajiny. 
Později, když nabyl větší zručnosti a rozumu, začal 
přírodu vědomě využívat – z pazourku si vyrobil 
první zbraně, vykopal jámu na mamuta, postavil 
si první chýše. A právě v té době vznikají v jesky-
ních první malby. Mezi úplně první patří otisk lid-
ské ruky v hlíně nalezený v jedné z francouzských 
jeskyní. Oním vědomým zanecháním jedinečné lid-
ské stopy si člověk uvědomil svoji existenci a tím 
ji stvrdil.
O jeskynních malbách se míní, že první pravěcí 
umělci zobrazovali to, co zažili. Jiný výklad spo-
juje malby se šamanstvím: výjev na skalní stěně 
zobrazoval budoucnost, šaman do ní lovce za-
svěcoval a připravoval je tak na úspěšný lov. To 
jsou vlastně tendence, na které se celé umění vždy 
dělilo a dělí. Buď zobrazuje nějaký již prožitý či 
právě prožívaný stav, nebo ideu jiné, lepší či horší 
skutečnosti.

Později se stal člověk zemědělcem, přimkl 
se k půdě, pochopil její zákony. Vznikala první ná-
boženství a člověk se snažil své bohy (a svůj vztah 
k nim) zobrazit. Byli to bohové živlů – Země, Po-
větří, Slunce, Blesku; všechny měly tajemnou, člo-
věkem pokorně respektovanou moc. Sobě člověk 
stavěl skromná obydlí, na oslavu a usmíření bohů 
honosné svatyně a obětiště. Tak vznikly zikkura-
ty, pyramidy, Stonehenge, řecké chrámy, gotické 
katedrály…
V samotném 20. století jsme bohužel svědky spíše 
hrubých, necitelných a nezodpovědných zásahů 
do krajiny. Člověk zapomněl na své bohy a osla-
vuje sám sebe jako všemohoucího. Tak vznikají 
velkoměsta s jejich továrnami, gigantické přehra-
dy, atomové střelnice…, a každý další velký zásah 
do přírody už hraničí s nebezpečím narušení celko-
vé přírodní rovnováhy.
Těžko říct, kdy vlastně člověk ztratil pokoru k příro-
dě a jejím zákonům, první známky toho však může-
me sledovat už v renesanci – její oslavou lidského 
těla, lidských dovedností a možností. Velkou ránu 
pak přírodě zasadili osvícenští vědci, kteří ji prohlá-
sili za nehodnou jakéhokoli tabu – úkolem člověka 
je prý prozkoumat ji a postupně si ji úplně podma-
nit. To vyvolalo reakci především filosofů a umělců, 
kteří se dali přímo na útěk do přírody. Byl to však 
útěk jedince, jehož příkladu nedokázalo následovat 
celé lidstvo. Po mnoha takových nezdařených útě-
cích však došla doba tak daleko, že návrat k příro-
dě se stává jedinou možností přežití.
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Zdá se, že mezi prvními to opět pochopili umělci 
a filosofové. Na začátku 70. let vzniká výrazný 
umělecký směr – Land art. Ke svému vyjádření 
umělec používá krajinu a přírodniny, které v ní 
nachází. Ideálem je dílo, které je lidského původu, 
ale přitom přírodu nenarušuje, patří do ní, dotváří 
ji, nepřekáží v ní a neznečisťuje ji. Není to návrat 
zpátky na stromy, zrušení všech kladných stránek 
lidského pokroku – je to hledání prapůvodního 
lidství a jeho vztahu k našemu nejsoučasnějšímu 
poznání a způsobu života.
Otiskem dlaně v hlíně jeskyně se tento prostor stal 
poznaným. Malbou býka na stěně jeskyně bylo zví-
ře uloveno lidskou imaginací. Megalitickými stav-
bami Stonehenge člověk pozoroval pohyb slunce 
a hvězd, aby vyčetl svůj vlastní osud. Kamenné 
pyramidy v Egyptě překonávají lidskou pomíjivost. 
Středověkou katedrálou se člověk klaní před stvo-
řitelem tohoto světa. Člověk hledal spojitosti svého 
vlastního života s okolím, bedlivě ho pozoroval 
a řídil se jeho řádem. Zásah do tváře krajiny byl 
nejvyšším aktem poznání. Vraťme se k člověčen-
ství, chtějme poznat kůru stromů, vodu, vlastní tělo, 
jeden druhého. Učme se vidět, slyšet, hmatat, cítit, 
chutnat. Pojďme otisknout svou dlaň do hlíny.

Po této motivaci je ještě nutné určit přesný čas 
na realizaci (i pyramidy musely být hotovy dříve, 
než zemřel faraon…). Ještě jednou zdůrazníme eko-
logii a ideu Land artu (dílo, které je lidského půvo-
du, ale přitom nenarušuje přírodu); poté již všech-
ny zanecháme jejich tvůrčímu zápalu. Během prací 
musíme mít přehled, kolik tvůrčích skupin nebo 
jednotlivců vytváří svá díla. Průběžně je informuje-
me o čase a můžeme s nimi konzultovat, vzájemně 
se inspirovat, přiložit ruku k dílu…
Asi 45 minut v závěru vyhradíme pro „vernisáž“. 
Společně se procházíme krajinou od jedné instala-
ce ke druhé a o vzniklých artefaktech vedeme uvol-
něný a otevřený hovor, fotografujeme, rozjímáme 
apod.
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Tibetský	běh
Cíl	
Umožnit plné prožití probouzející se přírody,  
prožitek přítomnosti v celku krajiny.

Stručná	charakteristika
Dynamická meditace.

Fyzická zátěž 5 Čas na přípravu 10 min. Čas na hru 7 hod. 
vč. relaxace

Psychická zátěž 3–5 Instr. na přípravu 3–5 Instr. na hru 3–5
Počet hráčů 1–35 Denní doba svítání Roční období vyjma zimy
Terén Volná krajina, nejlépe panenská příroda.
Materiál Malé lahvičky (např. lékovky), tužky, papír.

Libreto,	legenda
Jistě jsi už někdy slyšel o tibetských běžcích, kteří 
ve stavu jistého vytržení překonávají obrovské vzdá-
lenosti desítek kilometrů, aby nesli zprávu z jedno-
ho kláštera do druhého. S pohledem upřeným k ob-
zoru, hlubokým dechem neustále opakujíce svou 
mantru, se jakoby vznášejí nad cestou.

Realizace
S rozedníváním začínáme po jednom budit účast-
níky. Každý vyslechne libreto a dostává následující 
instrukce:
Také ty teď máš možnost prožít si něco podobného 
jako tibetský láma:
•	 Utíkej	libovolným	směrem	až	na	hranice	 

svých sil a vůle
•	 Na	místě,	kde	už	nebudeš	mít	sil	jít	dál,	 

zanechej zprávu o tom, na co v tuto chvíli  
myslíš. Napiš ji na papír, který jsi dostal, 
a uschovej do lahvičky. Vše zanechej na místě 
pro náhodného nálezce.

•	 Potom	se	pomalu	vracej	zpátky	 
(zde by mělo následovat upozornění,  
že hra je limitována např. časem oběda).

Vzhledem k rozdílnosti psychických a fyzických 
vloh jednotlivých účastníků je nutno počítat s vel-
kým časovým rozptylem při jejich navracení. Pro 
příchozí může být nachystán prostor pro rozjímání 
(např. tichá jeskyně se zvonečkem, jehož zazvonění 
stvrzuje každé nahlas nevyslovené přání), zbytek 
dopoledne věnujeme masážím, relaxaci, spánku 
a jiným tichým a odpočinkovým činnostem.

Co	můžeme	zažít
Ticho a samotu se svými myšlenkami a pocity, jem-
nější vnímání všech probíhajících dějů, prožitek 
sebe jako součásti přírody – splynutí, neobvyklé 
seznámení s krajinou, sebepoznání.

Metodické	pokyny
Tento program vyžaduje citlivé a jasné uvedení, 
je nutné k němu vybízet s vědomím, že se jedná 
o hluboký zážitek. Po navrácení je nutné stejně tak 
se k příchozím chovat.

16+

Bob	Stránský	jr. 
 a tým kurzu Archa 94, 

   Prázdninové školy Lipnice, 
kde byl i poprvé uveden
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 Z kurzu PŠL Heuréka, 2005. | foto © archiv PŠL .
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CHYTRÉMU	 
NAPOVĚZ
Ano, zvědavost, odhalování tajemství, přicháze-
ní věcem na kloub, to vše pohání člověka vpřed. 
Vpřed? Nezapomeňte se také zastavit… Třeba 
nad naší Fotohádankou a kouzelnickými kousky 
v Potvoření.

Pepa Středa

Vedoucí	rubriky:

Potvoření

Fotohádanka

Jiří	Němec	– pro podrobnější představení viz str. 2.

Pepa Středa – pro podrobnější představení viz str. 3.
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FOTO	HÁDANKA

Možná okolo TOHO chodíme každý den. Vidíme TO? Nebo náš pohled přes TO jen klouže,  
aniž by cokoli zaznamenal? Nuže: „Co TO je?“
Na tomto místě vám představuji netradiční a zajímavé pohledy na méně či více známé věci,  
tentokrát na fotografii Michala Stránského. Už víte?  
Pošlete svůj tip na adresu pepastreda@volny.cz do vydání dalšího čísla.  
Nevíte, ale něco vám to připomíná? Neváhejte a napište! Někdy je zajímavější, co by to mohlo být,  
než co to ve skutečnosti je.
Správné i zajímavé odpovědi budou slosovány a vítěz získá autorský nástěnný  
panoramatický kalendář na rok 2008.
Těším se na vaše odpovědi.

Pepa Středa

Fotohádanka	z	minulého	čísla

JE TO:  
Starší ročníky skutečně nezaváhaly, je to  
(typická socialistická) plechová krabička (zásobník) 
se skládaným toaletním papírem na zeď, horní víčko 
mohlo sloužit zároveň jako popelník

NENÍ TO:  
Tentokrát platí, že kdo tipoval, neminul

Vyhrává a historický kousek nábytku z fotografie  
získává (včetně papíru) Zdeněk	Beneš z Burlingtonu.
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POTVOŘENÍ Jiří	Němec

V sedmém čísle jsme vám nabídli podivné čáry, 
za kterými se skrýval matematický výpočet příkladu 
32 × 41, přičemž jsme již předem tvrdili, že k výpo-
čtu nebude třeba znalosti násobilky. Věřme tedy, 
že jsme onou čmáranicí neodradili příliš čtenářů, 
a podívejme se, jak se prostřednictvím takových 
čar dá jednoduše násobit.
1) Nejdříve narýsujeme počet čar shodný s číslice-
mi a řády v příkladě. Tzn. číslo 32 rozložíme na tři 
a dvě rovnoběžné přímky a číslo 41 na čtyři a jednu 
přímku, které jsou vůči původním kolmé a vytváří 
tak obraz zvláštního čtverce.
2) Poté sečteme průsečíky linií, tedy vlastně násob-
ky každého čísla s každým.
3) Zcela vpravo získáváme jednotky, dále směrem 
doleva řádově vyšší desítky, resp. stovky atd. Vzhle-
dem k tomu, že ve druhém řádu máme 11 desítek, 
přičítá se 10 desítek (tedy jedno sto) k řádu vyšší-
mu, dostáváme 13 stovek a i celkový součet 1 312. 
Připadá vám to vtipné a logické? Zkuste násobení 
i jiných čísel a přesvědčte se, že to není nic nároč-
ného. Jedná se vlastně jen o jiný, v tomto případě 
grafický zápis naší známé násobilky víceciferných 
čísel. Zkuste si, že čáry spočítají jakkoli těžké pří-
klady. Zbývá si jen povzdechnout nad ekologickými 
výhodami takového výpočtu a padlými stromy, ne-
boť papíru je třeba více.
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Černé	skříňky
Slyšeli jste o černých skříňkách? To jsou tako-
vé potvůrky, se kterými se setkáváme v mnoha 
oblastech. Tak například v psychologii behavio-
risté zkoumali pouze stimuly působící na člově-
ka a jeho reakce (model S -R), aniž by je zajímal 
organismus člověka (-O -), který vnímali jako 
černou skříňku. S černými skříňkami se setkává-
me i v letadlech v podobě důmyslných zařízení, 
která sledují průběh letu apod. Dohromady mají 
jedno společné: není do nich prostě vidět, prá-
vě proto jsou pojmenovány jako černé. Černou 
skříňkou mohla být také pro mnohé z vás hrač-
ka, kterou jste jako malí rozebrali, vedeni zvě-
davostí a touhou odhalit tajemství skrytá uvnitř. 
Jezdící autíčka se pak stala nepohyblivá a mlu-
vící panenky po vašem zásahu navždy oněměly. 
Právě z těchto důvodů vás nenecháme rozebírat 
skutečné věci, ale potrápíme vaši představivost. 
Podívejte se na obrázek, poodhalte černé rou-
cho a doplňte jednoduchý mechanismus, který 
se skrývá uvnitř.
Asi předpokládáte, že pokud zatlačíme na jeden 
konec špejle, druhý se z krabičky vysune. Opak 
je pravdou. Když zatlačíme na jeden konec (je 
jedno na který), druhý se kousek schová. Do-
vedete si představit, jak je černá skříňka uvnitř 
upravená?

ch
yt
ré
m
u	
na
po
vě
z

 foto © Pepa Středa. foto © Pepa Středa.



110

INSPIRO 
MAT
Kde	jsou	mé	blatníky?!
Otázka blátem ohozeného tatínka v provedení 
Zdeňka Svěráka v českém filmu Obecná škola re-
zonovala v milionech diváckých srdcí a spolehlivě 
rozesmála sály kin, protože způsobem půvabným 
a milým sklenula oblouky vzpomínek na dětství 
nás všech do jediného bodu, do okamžiku rozhod-
nutí, kde téměř všichni kluci a mnohé holky berou 
do ruky klíč číslo osm a odmontovávají z kola sym-
bol usedlého rozumu.
A je z toho závodnička. Paráda. Následuje implan-
tát z víčka kelímku od jogurtu zavedený tak, aby 
vrčel o dráty neboli špice, zapletení barevných 
drátků do kol a odstranění zbývajících zbytečností, 
jako jsou zvonek a světlo. Ti, kdo věc berou nejo-
pravdověji, pak sprejem nebo štětkou ještě dodají 
kolu na divokém vzhledu. Revolta malých cyklistů 
vůči blatníkovému establishmentu dávno před-
chází cigaretám a účesovým kreacím puberty.
A teď to hlavní: Takhle to mají lidé u nás, ale velice 
podobně to platí i pro lidi na celém světě – všu-
de, kde je kolo dětem společníkem na jejich cestě 
k nezávislosti. Stejné tuningové orgie pořádaly 
dětské tlupy u nás jako ve Finsku či v Anglii. Vím 
to, ptal jsem se mnohých. A všichni si na tyto oka-
mžiky pamatují. Mnozí si vzpomenou na barvu 
izolace drátku, jímž vylepšili výplet svých kol.
Níže popsaný program je vlastně rekonstrukcí či 
reminiscencí těchto našich dětských okamžiků 
boje o vlastní identitu.
Technicky vzato, cesty k němu jsou dvě. Buď si 
účastníci přivezou svůj vlastní bicykl, nebo ho do-
stanou k dispozici z našich zásob. Obě varianty 
mají, jak už to bývá, své výhody a nevýhody. Po-
kud si lidé dovezou svůj vlastní stroj, vyjde nás 
program levněji a navíc je dost pravděpodobné, 
že po skončení kurzu nám spadne do klína několik 

„křápů s charakterem“, které se účastníkům ne-
chce vláčet domů. Další výhodou je, že k mnohým 
z těch věkem sešlých kol, které se takto na kurzu 
shromáždí, mají jejich majitelé sami nějaký vztah. 
Na tomhle kole jezdila babička do služby na hra-
dle a jednou ujela opilým ruským vojákům, tuhle 
Esku jsem dostal k patnáctinám a hned druhý 
den se děsně vyboural, na toho Favorita jsem si 
sám vydělal na chmelové brigádě. Co kolo, to pří-
běh do soudku společného poznávání osobních 
světů. Nevýhodou je, že někdy lze těžko předví-
dat, jaký materiál se nám touto cestou sejde, což 
může způsobit potíže s náhradními díly. Člověk 
žasne, co zvláštních tvarů, velikostí, speciálních 
způsobů montáže dokázali vynalézaví tvůrci kol 
od roku 1817 vymyslet.

Vedoucí	rubriky:

Luděk	Šebek	– pro podrobnější představení viz str. 3.

ENGLISH	SUMMARY 

Inspiring column
In this issue Dr. Jana	Hoffmannová and Lu-
děk	Šebek would like to offer a few ways how 
to use a simple bicycle during an experien-
ce–based learning programme. Hand in hand 
with that some hopefully inspiring thoughts 
and ideas of course.

Mít vlastní zásoby je náročné na skladování 
a na servis. Na druhou stranu to dává možnost 
program provést v plné verzi, kdy si účastníci 
z přichystaných hromad kol, pedálů, sedel, řidítek, 
rámů, brzd, lanek, řetězů a plášťů své kolo skuteč-
ně postaví a opatří je duší. Rámy mohou být pře-
dem nalakovány a staviteli zbývá vybrat si barvu. 
A nebo může být barvení součástí tvůrčího proce-
su, což je lepší, ale znamená to občas mezi kurzy 
rámy nánosů barev zbavit, což je práce nezábavná 
a zdlouhavá. U této verze můžeme pozorovat opač-
ný přístup k doplňkům: zatímco z vlastních doveze-
ných kol jsou např. blatníky obvykle bez slitování 
odstraněny, zde je lidé často využívají k dotvoření 
estetického záměru jako vítanou plochu k výtvarné-
mu vyjádření. Podobně se děje se světly, zvonky či 
všelijakými troubítky, klaksonky a podobně.

Luděk Šebek

Do	této	rubriky	přispěli:

PhDr.	Jana	Hoffmannová	(1975), interní 
doktorandka oboru psychologie sportu 
na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, 
kde také přednáší (pedagogicko-psycholo-
gické aspekty výchovy v přírodě, lyžování), 

instruktorka lyžování a snowboardingu, členka lektorské-
ho týmu Asociace profesionálních lyžařských škol a Aso-
ciace psychologů sportu. hoffmannka@yahoo.com
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Jana	HoffmannováPOSTAVTE SI  
KOLO SVÝCH	SNŮ

Musím začít trochu zeširoka. Jízdní kolo je mým ce-
loživotním přítelem na cestě k samostatnosti a ne-
závislosti. Kořeny tohoto vztahu jsou pevně ukot-
veny v krajině mého dětství. V údolí lemovaném 
z obou stran kopci, na jehož konci cesta dál nevede, 
tam je kolo kouzelníkem, který dovede trojím otoče-
ním pedálů proměnit malou usmrkanou princeznič-
ku za maminčinou sukní v odvážnou dobrodružku, 
uhánějící na bleděmodrém oři a vzdalující se rychle 
pryč. Pohled ze sedla je závratný, fascinující, umož-
ňující vidět krajinu jako ještě nikdy předtím. Sem 
k mým nohám, hory, doly, potoky a řeky! Přes kalu-
že s koleny u řidítek. Opojení sama sebou a rychlos-
tí, kterou dává tušit proud vzduchu hladící po tváři 
a cuchající vlasy. Zdá se, že není nic, co by jí v jíz-
dě mohlo zabránit. Nezbední skřítci marně kladou 
nástrahy, straží zákeřné překážky. Nezastaví ji ani 
zlá ježibaba či černokněžník klející u cesty. A potká-
vá stejně dychtivé a ve zvědavosti spřízněné duše. 
A jede se dobývat svět společně! Gang na kolech. 
A další tiché, osamělé vzrušující rozhovory s větrem 
v přivřených očích. Z holčičky se stává indiánka, 
ochránkyně, bojovnice, badatelka, závodnice a akč-
ní hrdinka. Kolo není dávno jen koněm, umí se stát 
drakem, proměnit se v motorku, formuli 1, dokonce 
i vesmírnou raketu!

Příběh pokračuje a já mám před očima dívku a vzá-
pětí ženu, rozpoznávající v opojné hře báječný 
sport, který nabízí intenzivní prožitky a je doko-
nalým spojením příjemného s užitečným, úžasný 
možností zvládnout vlastní silou velké vzdálenosti 
a obtížné terény. Z kola je prostředek k bližšímu 
kontaktu s přírodou, druhými lidmi, k vnímání 
krajinného reliéfu i změn počasí, k poznávání sebe 
sama i k překonávání neočekávaných situací. Z roz-
pustilé jízdy činnost, která uvádí do kontrastu ná-
mahu a slast odpočinku.
Na křídlech fantazie žijí myšlenky vlastním životem 
a nesou mě dál, až tam, kde to všechno začalo. Pří-
běhu by možná nebylo, kdyby bylo nebylo jednoho 
člověka. Tatínka, který, když zavřu oči, se mnou 
trpělivě běhá, přidržuje kolo a stará se tak o rov-
nováhu, kterou já ještě nejsem schopná pochopit. 
Na okamžik mě pouští, snažím se jet sama a doká-
zat mu tak, že už jeho pomoc nepotřebuji. Ale opět 
se nebezpečně nakláním na stranu, on mě rychle 
chytá a tak pořád dokola. Až najednou jedu a jedu 
sama a křičím já jedu!!! A musí se přijít podívat 
maminka a nejlépe i sestra, ať vidí, že už dokážu 
to, co ona! Ať vidí, jak jsou na mě rodiče pyšní! Je-
nomže ta už suverénně jezdí několik let a mé úsilí ji 
absolutně nezajímá, a spíš jí vrtá v hlavě myšlenka, 
že mě bude muset zase všude brát s sebou.
Přes mozaiku vzpomínek se dostávám k tomu, o co 
se chci podělit. Instrukce „postavte si kolo svých 
snů“ (možnost zhmotnit si svoji představu senzač-
ního kola, o kterém v dětství sníme) je jasnou vý-
zvou, otevřeným pozváním k cestě do říše dětství. 
Ochota přijmout toto pozvání je velmi individuální, 
zaleží na síle a intenzitě vzpomínek a na tom, kam 
až si kdo troufne se vypravit. Krajina dětství beze-
sporu je pro většinu z nás v retrospektivě kouzelná, 
fantazie té doby je nekonečná a nejspíš si i vybaví-
me, že pohyb nám býval živelnou potřebou.
Vedle toho jsme při takovéto cestě časem, vezmeme-
-li to vážně, nutně konfrontováni s důležitými téma-
ty našich životů, jako je iniciativa (akčnost, smělá 
průbojnost, energičnost, ochota riskovat a dobý-
vat), identifikace, rivalita, sebepojetí, svědomí a dů-
věra. Pro některé z nás se tak mohou z nezbedných 
skřítků vyklubat nepřijímající vrstevníci, z překá-
žek vážná zranění, z nástrah dlouhodobé nemoci, 
z proměnlivosti krajiny bolestné stěhování. Z ježi-
baby tvrdá matka, z černokněžníka vyhrožující sou-
sed či trestající otec a ze spřízněných duší chladní 
sourozenci.
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Znovuvybavení zapomenuté pachuti nepříjemných 
zážitků, necitlivosti a nedostatku lásky blízkých či 
v našem životě jinak významných lidí může zaskočit. 
Proto je dobré si uvědomit, že pozvánka k návratu 
do prchlivé minulosti představuje nejen okamžiky 
radostné, hravé, skotačivé, poetické a inspirativní, 
ale také se stává zrcadlem, ve kterém zahlédneme 
Jungem pojmenovaný „Stín“.
Na každý pád celý program nabízí možnost pro-
střednictvím obyčejného kola, které plní úlohu pot-
terovského přenášedla, znovu pohlédnout na výje-
vy a situace dávno zapadlé v zaprášených koutech 
naší mysli. A co je významnější, v kontextu svého 
současného poznání můžeme pochopit a dotvářet 
smysl těchto dávných zkušeností. Slovy I. D. Yalo-
ma: Smyslu života, stejně jako štěstí, dosáhneme 
tím, že jdeme po křivolakých cestičkách. Smysl 
rodí smysluplná aktivita: čím více se jej snažíme 
najít, tím méně pravděpodobně jej najdeme. Racio-
nální otázky, které si člověk o smyslu života klade, 
vždy přežijí odpovědi na ně. V terapii, stejně jako 
v životě, je smysluplnost vedlejším produktem za-
ujetí a spoluúčasti, a to je oblast, do které musejí 
terapeuti nasměrovat své úsilí – zaujetí sice po-
skytuje racionální odpovědi na otázky smyslu, ale 
způsobuje, že tyto otázky pozbývají platnost. Toto 
existenciální dilema – být tím, kdo hledá smysl 
a jistotu ve světě, kde ani jedno ani druhé neexis-
tuje – je pro naši profesi mimořádně důležité.

Tuning	show

Na louce, ozářené odpoledním sluncem, se blýskají 
velocipédy vytříbených barev. Ukázka jedinečných 
modelů, přehlídka splněných snů a přání. Harmo-
nie mezi strojem a jezdcem. Modelka oděná do růz-
ných odstínů bleděmodré, na blankytně modrém 
kole. Na řidítkách, ve stejném barevném odstínu, 
igelitku a smotanou vodní hadici (praktické použi-
tí sporné, dekorativní účel má své opodstatnění), 
nosič zdobící ručník, nečekaně, opět modrý. Strhá-
vá na sebe pozornost, jak ladně šlape do pedálů, 
proplouvá na vlnách příjemné hudby letní loukou, 
zanechávajíc za sebou v trávě zřetelnou stopu. Mo-
derátor zaujatě komentuje její cit pro barvu a zaha-
juje famózní přehlídku.
Nemohu se ubránit pocitu, že to, co mám naservíro-
váno přímo před očima, je taková malá ochutnávka 
z „meníčka“ osobností. Asociace a protiklady. Vztah 
člověka k dvoukolému příteli. Akční, „extrémní“ 
sportovec, oblečen do upnutého (neřku -li svěrák 
připomínajícího) spartakiádního dresu, na stroji na-
opak paradoxně decentním jede nadšeně, sám svůj 
model komentuje, rozhlíží se a pobaveně, s dětin-
skou zvědavostí, pozoruje ostatní. Snílek, do pyža-
ma oděný a se zubním kartáčkem v kapse, pozvol-
na, s nepřítomným výrazem popohánějící své pes-
trobarevné kolo. Rozcuchaný klučina v teplákové 
soupravě, neustále vybočující z kruhu a směru jízdy, 
šlapající celým svým tělem a nezbedně kličkující 
na své „krosce“ mezi ostatními. Dívka, podobna pa-
nence, každým detailem sladěná se svým perfektně 

„vymóděným“ kovovým společníkem, působí svůd-
ně a sebejistě. Dáma v puritánských šatech, avšak 
se šátkem na hlavě, robustními koženými rukavice-
mi, sportovními slunečními brýlemi a kolem připo-
mínajícím skutečný „Harley“. Jede razantně a suve-
rénně. Nahrbená postava na „závodničce“ s berany 
našlapuje nemotorně, letní šaty jí zjevně brání v po-
hybu, je to… muž v ženském oděvu. Krouží dokola 
po trávě, zvoní, řinčí, cinkají, šveholí, vychutnávají 
si svůj triumf, zrealizované představy, plodnou prá-
ci. Kousek ze sebe, já vystavené na odiv.

Literatura
•	 Yalom,	I.	D. (2004). Láska a její kat: deset povídek,  

které odhalují touhy a motivace lidské duše. Praha: Portál.
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Luděk	ŠebekJAK	JEL	HONZÍK  
NA KOLE DO	SVĚTA

S posledními tóny hudby doprovázející přehlídku 
cyklistických modelů vstupuje na scénu schvácená, 
zpocená, oddychující dvojice. Bába v sukni a šátku 
sedí na kole, na řidítkách bedýnku voňavých bu-
chet, na nosiči velký kufr, v klíně košík jablek. Děda, 
na nohách holínky, propocenou košili vygajdanou, 
sako přehozené přes nosič, v koutku fajfku, na hla-
vě klobouk – tlačí, kleje, bafá a plive, nadává a tlačí 
do kopce, zatímco bába ho povzbuzuje ke spěchu.
Uprostřed scény zastaví, bába sleze z kola, děda si 
sundá klobouk a utírá si pot. No, já ti teda nevím, 
mámo, šišlá dědek přes dýmající fajfku, ztěžka od-
dychujíce. Aby my šme toho našeho kluka vůbec 
někdá dohonili. – Musíme, táto, co by si bez nás 
ten náš jeliman počal? Dyk von jistojistě někde 
v tom světě zhyne bídně hlady, co já vím, nikdá 
nic neuměl. – To máš recht, mámo, dyk von je čelej 
po mně, kluk jeden nešťaštná, že my ho do toho 
švěta žatrolenýho pouštěli. Bežtak ši na tom švým 
verglu někde hubu rožbije.
Děda s bábou lamentují, pojídají buchty a zapíjí je 
z láhve od rumu, když tu přijíždí mládenec na kole. 
Jede s písničkou a hezky zvesela, kolo samý kufr 
a kufřík, sem tam ukousne ze štangle salámu. Mámo, 
táto! To je překvapení! Co tady děláte? – No tohle, 
dyk to je náš kluk, mámo, a jakej vymuštrovanej! 
žasne děda a bába spráskne ruce nad naloženým 
kolem: Synku synku, že ty ses dal na cestu zločinu! 
Takovejch věcí! – Kdepak, maminko, to všechno 
jsem za pomoc u dobrých lidí dostal. Jen se po-
dívejte, otevírá Honzík kufr za kufrem a předvádí 
užaslým rodičům patentní zouvák, děrovač opasků, 
vysavač na kliku, sadu malovaných hrnků, mýdlo 
s jelenem, … A my se o něj, táto, tolik báli, a podí-
vej se, jak si ten náš kluk dobře vede, žasne máma.
Pravda, švatá pravda. Táta je praktičtější. Pomáhá 
Honzíkovi strkat věci zpátky do kufrů a popohání 
ho, aby už honem nasedl a čas víc neztrácel: Nó 
tak, šynku, šeš šikovnej, děláš nám radošt, tak 
už koukej jet dál, ať toho čo nejvíč vidíš a šeženeš, 
když ti to de tak pěkně od ruky. Buchtu už ši taky 
neber a frč frč, švět ti leží u nohou, teda, chči říčt 
pod kolama. Tak, mámo, a mažem honem domů, 
pošlem i ty naše oštatní haranty, ať še činěj jako 
ten náš Honžík, kluk jeden šikovná, čelej já. Bába 
sedne na kolo, děda se opře do nosiče a po pár kro-
cích jsou doma.

Ták šme doma, haranti, žato vy šte tuším na od-
chodu, dýmá děda z fajfky mocně směrem k účast-
níkům. Šeberte še, šedněte na kolo, máma vám tu-
hle dá buchty na češtu jako Honžíčkovi, a koukejte 
še mít k švětu jako on.
Smích se mísí s pokřikováním. Mně to bylo jasné, 
že to nebude jen tak. – No jo, na co bysme se tak-
hle celý den chystali a hastrošili, že jo. – A to si 
nesmíme vzít nic jiného než ty buchty? Ani spa-
cák? sypou se otázky na instruktory, smích a vtípky 
doprovází rostoucí vzrušení z cesty.
Po pěti dnech, kdy poskytovalo bezpečí a intimi-
tu, jim středisko vlastně stejně začínalo být těsné. 
Pocit zatím u většiny spíš skrytý, teprve se rodící 
v podvědomí, teď si ho ale uvědomují. Rádi se vol-
ně nadechnou. Jako malíř malující obraz potřebuje 
poodstoupit, aby si prohlédl obraz jako celek, vítají 
možnost pohlédnout na svět, který už několikátý 
den spoluutvářejí, z jiné perspektivy. A tak nasedají 
na kola, tak jak jsou, v parádních kostýmech, krása 
bláznivosti, do široké krajiny se rozjíždějí, s dychti-
vým rozpomenutím na chvíle, kdy svět před řidítky 
býval obrovský, nekonečný.
Sami by možná nevyjeli. Navzájem si ale dodávají 
odvahy. Vyjet polehku, bez balení a přemýšlení nad 
tím, co by se mohlo na cestě hodit, je napínavé, 
vzrušující. A tak jsou hluční, brebentí, pokřikují vti-
py. Ve spartakiádním dresu, s vlajícími vodnickými 
pentlemi, v kdysi sexy punčochách, teď samá díra, 
v kloboučku s krepovou růží, Superman, rada Va-
cátko, teta Kateřina, Darth Vader, Červená karkulka 
a slečna v pruhovaném pyžamu odjíždějí v bizarní 
pospolitosti. S šimravou nejistotou, někteří s oprav-
dovým strachem. Jaká bude reakce lidí, až takhle 
dorazí někam do vesnice? Co když zůstanou bez 
noclehu? Jsou kejklíři, komedianty, herci, co jdou 

„na plac“ za jídlo a nocleh. Báječné dobrodružství.
Většinou spíš neví, než ví, že kostýmy a bláznivá 
kola nejsou handicapem, ale že naopak typicky spíš 
otvírají cestu k lidem. Jana si myslí, že kostýmy 
jsou jakousi omluvenkou, bumážkou, potvrzením, 
že pán či paní XY po dobu užívání nepodléhají 
kritickému posuzování a má na ně být pohlíženo 
s porozuměním.
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Dny jsou dlouhé, někteří dojedou daleko, mnohem 
dál, než kdy která partička vyslaná ze střediska 
pěšky došla. To může zvlášť kolem kurzovně přetí-
žených obyvatelstev, jaká najdeme třeba v těsném 
okolí Lipnice, znamenat pro úspěch výpravy dost. 
A tak se ve vzdálených dědinách vyjednává, pracu-
je, handluje, klábosí, povídá do noci, z kalíšků upíjí 
a pak spí – na holé zemi, v ložnici, na slámě či v pra-
chových peřinách, jak kdo má štěstí, vyřídilku. Že 
mají být slušní a ochotu a pohostinnost místních 
lidí kvůli těm, co přijdou příště, „nepřetáhnout“, 
vědí z instrukcí na cestu, zbytek je už na nich.
Ráno pak navěší na řidítka vyobchodované pokla-
dy a hurá „domů“. Na prosluněné louce se potom 
po snídani většinu dopoledne hrají skeče vyprávě-
jící příběhy z cest, chlubí se vydařenými obchody. 
Do třetice a naposledy kola zazáří ve svých velkých 
rolích, a pokud je nečeká další kurzovní kariéra 
v modelingu, můžou se stát zase prostým doprav-
ním prostředkem.

Cyklo	Art
Takový bicykl se obecně zdá být věcí neobyčejně in-
spirující. Stačí o něj zavadit pohledem, když se člo-
věk rozhlíží kolem sebe hledaje nápad na výtvarnou 
dílnu, iniciativní hru, neobvyklý závod, velkolepou 
strategii, neotřelou dramatizaci, cokoliv. Staré kolo 
je fotogenické jako starý člověk. Zasazeno, zapa-
sováno, zaklíněno, vraženo do krajiny, vznášející 
se v krajině či nad ní, kolo jako protiklad, jako me-
mento, jako vzpomínka. Kolo hrdé, krásné a nezávis-
lé, kolo zhroucené, kolo rozbité, zničené. Kolo napůl 
pohřbené. Zachyceno na fotografii nebo jako expo-
nát v land artové galerii výpovědí účastníků kurzu 
o křídlech a okovech jejich vnitřních světů.
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem 
úhelným. Opravdu – jako by se stavitelům outdo-
orových programů kolo nezdálo dost outdoorové, 

„in“, či co. Přitom je kolo schopno hrát klidně hlav-
ní úlohu jak v problem -solvingové hříčce, tak třeba 
v rozměrné strategické hře. Za velmi vtipnou poklá-
dám drobnůstku vzešlou z jednoho z našich kurzů 
her v přírodě pro studenty olomoucké rekreologie. 
Hledali jsme tehdy společně cesty, jak zajímavě oži-
vit zatuchlinou už páchnoucí hru Deminování. V její 
standardní verzi jde o poměrně otřepané vynášení 
vysoce výbušných předmětů – obvykle nádobek 
s vodou – z lanem vyznačených prostorů, které 
jsou, jak už to bývá, prohlášeny za zaminované, za-
mořené, radioaktivní, prostě velice nehostinné, tak-
že se do nich přirozeně nesmí vstoupit. Za tímto 
účelem jsou používány různé lanové systémy buď 
umožňující dopravení jednoho hráče nad zemí tam 
a zpět, nebo jsou lana použita přímo k uchopení 
a vynesení „miny“ z prostoru. Náročnost a atmosfé-
ra se může lišit charakterem hracího území. Jinak 
působí lanové přemostění na přistřiženém trávníku 
u parkoviště před hotelem a jinak tatáž technologie 
v XXL provedení, kde se slepý pyrotechnik houpe 
na laně vysoko nad černou vodou zatopeného lomu 
míříce k uměle zřízenému ostrůvku.
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I „trávníková“ verze ovšem významně získá 
na atraktivitě použitím speciálního antiradiačního 
pancéřového kola. Takový stroj lze, ač to může znít 
překvapivě, získat poměrně jednoduše: starému 
dámskému Stadionu, Esce či Velamosu stačí při-
vázáním k rámu znehybnit pedály ve vodorovné 
poloze a řidítka vyvázat tak, aby kolo stále trochu 
zatáčelo. Perfekcionista samozřejmě vytáhne z kur-
zovního kamionu skutečný speciál s řidítky i pedá-
ly napevno zavařenými, ale i uvedená technologie 
funguje bezproblémově, jen je důležité si pohlídat, 
aby například prostým protočením řidítek nebylo 
možné náš vázací systém přechytračit.
Stroj je pyrotechnickému týmu dodán se čtyřmi 
až šesti zhruba dvacetimetrovými lany. Ta si hráči 
musí sami k rámu a řidítkům uvázat tak, aby bylo 
možné kolo nejen držet v rovnováze, ale také s ním 
dojet do středu zamořeného území, které může 
být poměrně velké (klidně podle síly a dovedností 
manipulátorů 20 až 30 m napříč), a poté se s ním 
vrátit zpět. Na kolo je samozřejmě posazen jezdec – 
pyrotechnik se zavázanýma očima, jehož je třeba 
k výbušnině nejen dovézt, ale také navigovat při 
jejím vyzvednutí. Samotné zvládnutí jízdy pomocí 
lan a hlavně vyvázání řidítek do zatáčecí polohy 
vyžaduje pečlivý nácvik nanečisto. Je třeba naučit 
se nejen s kolem jet a stát, ale také spočítat správ-
nou jízdní dráhu, aby oblouk vyšel tak, aby jezdec 
na minu nenajel nebo na ni naopak nedosáhl. Za-
dání „na jeden pokus“ může přinést solidní drama. 
Realizace na měkké travnaté ploše má rozhodně 
své opodstatnění v péči o bezpečnost jezdce, určité 
riziko je skryto v samotném vyzvedání nádobky. Do-
sáhnout poslepu z kola až k zemi není samo o sobě 
snadné, poměrně vysoké nároky bezpečnost ma-
névru klade na souhru hráčů manipulujících s lany. 
Čím více prostoru necháme pro nácvik, tím menší 
bude riziko při ostrém pokusu.

Příběh	Josefa	Vavrdy

Od prvního setkání jsem měl rád Vavrdův memoriál 
(Zlatý fond her II, 139–140). Podle mého názoru 
v sobě totiž spojuje všechny kouzelné ingredien-
ce, ze kterých se vaří dobrý „lipnický“ závod. Zažil 
jsem řadu půvabných, legračních, chytlavých moti-
vačních dramatizací, viděl jsem lidi poctivě se sna-
žící vyhrát, lidi zpocené, bojující. Vždycky jsem 
měl ale pocit, jako by nám ještě něco unikalo, jako 
bychom nechávali ladem významnou část toho, co 
vavrdovský závod může nabídnout.
Těsně před uvedením hry na naší loňské „Lipnici“ 
přinesl náš týmový literát Jan	Novák, známější jako 
Ahonz, čerstvě vytisknutou, ještě dosychající strán-
ku. Ani jsem nestihl text pořádně přelétnout očima, 
než se ztišilo všechno to drmolení, špitání, špičko-
vání, vtipkování, strkání a vrtění provázející počátek 
každého shromáždění mladých lidí a bylo ticho.
Lipnické ticho je zvláštní. Je v něm dychtivost 
a tvořivá energie, vede nás k prvním větám Janova 
evangelia. Na počátku bylo slovo. Z příběhu začíná 
vznikat čarovný svět lipnické hry. A nechce se člově-
ku zůstat u Janovy úchvatné metafory, táhne ho to 
ještě jinam, do kouzelné krajiny Tolkienovy, krajiny 
rodící se z písně v tvůrčím souznění dávných Ainur. 
Je v něm očekávání velkých věcí, připravenost jako 
houba nasát i to, co by ve světě, který vzýváním ra-
cionality posvětil nudu, bylo nazváno patetickým.
Do tohoto ticha jsem začal číst:
Obecní kronikář František Pekárek z Dobrovíto-
vy Lhoty na Havlíčkobrodsku se ve svém zápise 
ze dne 18. září roku 1912 zmiňuje k osobě legen-
dárního oblastního přeborníka a dobrovolného ha-
siče Josefa Vavrdy takto:
Josef Vavrda. Toto jméno zůstane nesmrtelné. Zů-
stane navždy v našich srdcích a myslích. Naše 
obec je s touto legendou na věky spjata a místní 
občané na jeho otevřenost, zápal pro sport a hru, 
soutěživost a obětování nikdy nezapomenou. Již 
jako malý jinoch přemýšlel o hlásání pánů Tyrše 
a Fügnera o sílení těla a ducha. Běhal po okolních 
pahorcích a pastvinách a odhodlaně tužil své 
zdraví. Jeho cíl byl jasný a snad i Bohem určený. 
Závodit ve smyslu fair play a vítězit! Porážet sou-
peře svou nezdolnou vůlí a odhodláním.
Úspěchy z dobrovítovské malotřídky odměnil jeho 
pan otec vánočním darem, který statnému Jose-
fovi nadobro učaroval. Jízdní kolo! Josef se jal po-
skládat obecní cyklistický sbor a spolem trénovali. 
Závody, které pak sbor pravidelně objížděl, Josef 
Vavrda pokaždé vyhrával a postupně se z něj stala 
osobnost nejen obecního, ale i krajského významu. 
Jméno Josef Vavrda znal každý příznivec cyklistiky 
v kraji a mluvilo se o něm jako o nepřekonatelném 
borci. Ostatní závodníci nevěděli, jak ho porazit, 
Josef všechna klání vyhrával.
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Jeho přátelé – cyklisté začali v naší Lhotě pořádat 
memoriál pojmenovaný po jejich vzoru: Vavrdův 
memoriál. Během tohoto závodu však na Josefa 
dolehla tíha odpovědnosti a závod těsně nevyhrál. 
Byla to první Josefova porážka. Všechny ostatní 
přebory vyhrál, ale „jeho“ závod během své vele-
úspěšné cyklistické pouti životem nevyhrál nikdy, 
ačkoli byl vždy výtečně připraven. Sám se po zá-
vodu vždy svým kamarádům s úsměvem svěřoval 
slovy: „Tak zas příští rok, kamarádi moji!“ Jeho 
touha po vítězství na tomto závodě však nebyla 
nikdy naplněna.
V jeho padesáti šesti letech ho skolila zákeřná 
a nevyléčitelná choroba, dlouhé měsíce proležel 
doma, nemohl se hýbat, jezdit na svém oblíbeném 
bicyklu, povzbuzovat své mladší svěřence ze sbo-
ru. Nemoc ovládla tělo, jeho duši dlouho ne. I ona 
ale chřadla.
Vesničané s ním jakožto s obecním hrdinou a le-
gendárním sportovcem cítili a chtěli se mu za jeho 
skutky, jež pro vesnici učinil, odměnit. Vzdát Jose-
fu Vavrdovi hold.
20. srpna roku 1912, přesně v den výročí konání 
Prvního Memoriálu Josefa Vavrdy, ho navštívili 
na statku v hojném počtu. Zesláblého Josefa posa-
dili symbolicky na bicykl a „jeho“ závodem, který 
za celý život nevyhrál, ho doprovodili a odnesli 
na vlastních bedrech až do cíle. Všichni závodníci, 
kteří byli oficiálně v tento den do závodu přihlášeni, 
pak na důkaz úcty k velkému cyklistovi do cíle do-
razili až po Josefovi. Toho tento hold natolik dojal, 
že se v cíli rozplakal. Poprvé svůj závod skutečně 
vyhrál! Z očí mu šlo vyčíst štěstí a láska ke svým 
přátelům ze vsi. Lidé z obce, kteří ho celý život tak 
obdivovali a fandili mu, spontánně tleskali a pro-
volávali slávu. Byl to krásný slunečný den, plný 
vděku, radosti a jednoho naplněného snu.
Josef Vavrda, cyklistický hrdina Vysočiny, zemřel 
dva dny poté poklidnou smrtí. Nechť je mu země 
lehká!
Byl jsem sotva u druhého odstavce, když se mě 
začalo zmocňovat vzrušení z toho, že to je přesně 
ono, že jsem u toho, když se rodí Vavrdův závod 
ve své plnosti. Taktak, že se mi nezlomil hlas, když 
jsem dočítal poslední věty. A když jsem zvedl oči 
od papíru, přede mnou seděli Josefovi přátelé 
z Dobrovítské Lhoty. Dychtiví, dojatí, připravení 
pronést třeba na vlastních bedrech svého přítele 
s jeho milovaným bicyklem jakýmikoliv obtížemi. 
A běžel a jel se veliký závod, lidé v příběhu setrva-
li až do cíle, neuvěřitelně láskyplně pečujíc o své 
jezdce ve strázních a nebezpečích tvrdé trati, včet-
ně toho, že vítězové zastavili před cílovou páskou 
a s potleskem nechali zvítězit druhý dorazivší tým. 
Slzy a pot na zaprášených tvářích.
O rok později mě pak zopakování celé téhle nád-
hery utvrdilo v přesvědčení, že mnohé z našich po-
kladů teprve čekají na své objevení, mnohé horkou 
jehlou spíchnuté nápady na převyprávění. Ostatně 
o tom hezky píše Zdeněk Beneš v jednom z před-
chozích čísel.

Létající	kolo	Tleskačovo

Jak silně a spolehlivě rezonuje tajemstvím opředený 
motiv ze stínadelských ulic s dětským snem většiny 
z nás! Kdo sám nepřišel za tatínkem s geniálním ná-
kresem postupu pro sestrojení kola, které by umož-
nilo člověku vlastní silou létat, báječným plánem 
vyvedeným fixkou na dvojstraně velkého sešitu? Se-
dět na sedle kola, držet se řidítek a šlapat, hluboko 
pod nohama na pedálech svět. Ani mi nedalo moc 
práce získat svého tátu pro jeden z našich myslím 
nejpodařenějších hračičkovských projektů. Trvalo 
to celé prázdniny, než jsme mohli poprvé zavěsit 
na lano sice ne létající, ale vlastní silou ve vzduchu 
poháněné kolo. Pořád tomu padal příšerně dlouhý 
řetěz a celá závěsná konstrukce měla nepříjemný 
sklon se hroutit tak, že se nakonec vždy opírala ře-
tězem o záda jezdce, který si tím pádem odnášel 
černou čáru na tričku, ale jezdilo to!
Během dalších měsíců kolo pak ve spolupráci s ka-
marádem Otou Klímkem dostalo několik zařízení 
sloužících jako napínáky a vodiče řetězu, pár vzpěr 
a různých vymezovačů, gumové výstelky ráfků, 
krásnou červenou barvu, vyleštili jsme mu mosaz-
ný štítek vpředu pod řidítky a nad zadní lagunou 
lipnického lomu natáhli místo původně používa-
né horolezecké statiky ocelové lano. Tam a zpátky 
patnáct metrů nad hladinou se rozjela samohybná 
vzdušná doprava při hře, která proměnila lipnický 
lom v obří továrnu na zpracování vody. Technická 
třešnička na dobře upečeném herním dortu.
I dvojnásob vysoko, víc než 30 m nad zemí se už 
od té doby jezdilo – mezi bílými stěnami lomu v bo-
tanické zahradě ve Štramberku, s rozhoupaným 
výhledem na beskydský Javorník a lahodnou vůní 
čerstvě posečené trávy. Malé děti i dědečkové, pro-
tože sedět a šlapat je snadné a bezpečné. Hezké, 
příjemně vzrušující, celé je to takové starosvětsky, 
saturninovsky elegantní.

…

Mnoho je kol, neméně cest, stačí nasednout – a šla-
pat. Přejeme hezkou projížďku.
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ENGLISH	SUMMARY

Safety
We perceive the natural environment as an 
obvious part of an organised experiential pro-
gramme. We want to have nature as a pictur-
esque or dramatic scene, nice weather, high 
rocks over a lake. At another time it could rain 
a little bit on the other hand and more mud 
would not be harmful. Consideration about 
the influence of nature on the safety of ex-
periential programmes normally develops on 
the level of the weather forecast and qualities 
of life and lifeless nature in the place where 
the programme tales place. What grows un-
der this skin? What is the relationship be-
tween natural events and individual elements, 
which are a condition of a safe programme? 
Do we understand this problem to its full ex-
tent? What is the relationship of a provider 
of an experiential programme to the variety 
and vastness of nature? Nature is the source 
of uncertainty, and risk as well. Risk is at the 
same time a phenomenon which today mod-
ern society minimizes and avoids. Conscious 
and unconscious use of changeable elements 
of nature in experiential education is the 
source of unique experience of managing risk 
situations, transferable into other spheres of 
life. How to work with this element, nature 
around us, so it would not turn against us?

BEZPEČNOST & 

RIZIKO
Příroda	–	člověk	–	riziko	–	zážitek
Přírodní prostředí vnímáme jako samozřejmou 
součást „pořádného“ zážitkového programu. Jed-
nou si od přírody slibujeme malebnou či naopak 
dramatickou scenerii, pěkné počasí, vysoké ská-
ly nad jezerem. Jindy by naopak mohlo trochu 
zapršet a neškodilo by trochu více bláta. Úvaha 
o vlivu přírody na bezpečnost zážitkových progra-
mů se zpravidla odvíjí v rovině předpovědi počasí 
a kvalit přírody živé i neživé v místě, kde program 
probíhá. Co však bují pod touto slupkou? Jaký je 
vztah přírodních jevů a jednotlivých prvků, které 
podmiňují bezpečnost programu? Uvědomujeme 
si tuto problematiku v plné šíři? A jaký je vztah 
poskytovatele zážitkového programu k proměn-
livosti a mnohorozměrnosti přírody? Příroda je 
zdrojem nejistoty, tedy rizika. Riziko je zároveň 
fenoménem, který současná moderní společnost 
minimalizuje a vytěsňuje. Vědomé i nevědomé 
využívání proměnlivých prvků přírody v zážitkové 
pedagogice je zdrojem jedinečné zkušenosti zvlá-
dání rizikových 
situací, přenos-
ných i do dal-
ších sfér života. 
Jak s tímto 
prvkem, příro-
dou kolem nás 
i v nás, praco-
vat, aby se ne-
obrátil (a) proti 
nám?

Aleš Pokorný

Vedoucí	rubriky:

Jiří	Uher	– pro podrobnější představení viz str. 3.

MUDr.	Aleš	Pokorný (1972), lektor a ko-
ordinátor bezpečnosti zážitkových progra-
mů ve společnosti Outward Bound – Čes-
ká cesta, s.r.o., a v PŠL, člen Správní rady 
PŠL. ales_pokorny@hotmail.com 

Do	této	rubriky	přispěl:
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Aleš	PokornýIN NATURA

Tak se jmenoval jeden z dnes už historických pro-
jektů Prázdninové školy Lipnice. Dnes bychom jeho 
náplň označili asi za ekologickou výchovu, jejímž 
ústředním tématem byl vztah člověka a přírody. 
In natura, v přírodě, resp. prostředí, které jsme si 
zvykli termínem příroda označovat, probíhá řada, 
nejspíš i většina zážitkových programů. Přírodu vní-
máme jako samozřejmou součást zážitkového pro-
gramu, všudypřítomnou a nepominutelnou; svým 
způsobem je příroda pro nás dalším hráčem v poli. 
Příroda hraje, říkávali jsme, když se nám při fotbál-
ku v parku odrazil míč od stromu zpátky do hry. 
Jasně jsme tím deklarovali naši ochotu přistoupit 
na hru „vyšší moci“, která měla možnost do hry 
kdykoli zasáhnout. Někdy ve prospěch nás hráčů, 
po odrazu míče do řeky nebo přes plot vedlejší fab-
riky naopak v náš neprospěch. Jednou se nám to 
obzvlášť nepovedlo, míč se zatoulal do rozestavěné 
trafostanice, která už byla v provozu. Výsledkem 
pátrací akce po míči byly těžké popáleniny jednoho 
z nás. Hrála příroda i tady? Byla to ještě příroda? 
Jaké všechny významy a role přírodě vůbec přisu-
zujeme, nebo od ní naopak očekáváme v zážitkové 
pedagogice, potažmo otázkách bezpečnosti? Je její 
nevypočitatelnost spíše žádanou výhodou, nebo 
nežádoucím zdrojem rizika?
Pokud máme uchopit roli nebo význam přírody 
v bezpečnosti zážitkových programů a zároveň 
se vyhnout povrchnímu hodnocení běžných přírod-
ních jevů, musíme začít od zasazení prvku přírody 
do širšího kontextu otázek bezpečnosti. Zdánli-
vě tak odhlédneme od tématu přírody, nicméně 
širší vědomí jednotlivých faktorů a vztahů mezi 
nimi nám umožní rozkrýt podstatu věci a dostat 
se ke kořenům kauzy příroda vs. bezpečnost. Nevy-
hneme se při tom určitému zjednodušení v zájmu 
vyšší přehlednosti a pochopitelnosti. Problematika 
bezpečnosti zážitkových programů představuje 
komplexní systém celé řady proměnných prvků. 
Jeden z možných modelů počítá se čtyřmi, resp. 
pěti prvky nebo faktory. Možná až příliš ambiciózní 
zjednodušení, ale tentokrát netkví v jednoduchosti 
ani tak krása jako spíš smysl a užitek. Model v sobě 
přehledně a logicky zahrnuje většinu věcí, které 
s otázkami bezpečnosti zážitkových programů spo-
jujeme. 

Základními čtyřmi prvky, chcete -li úhelnými kame-
ny, jsou:
•	zkušenosti	a	dovednosti	poskytovatelů	(…instruk-

torů)
•	kvalita	(…a	odpovídající	množství)	používaného	

materiálu
•	managament	účastnické	skupiny
•	bezpečnostní	pravidla	a	normy
U jednotlivých kamenů se krátce zastavme, detail-
ní rozbor každého z nich by vydal na samostatný 
článek.
Kámen první, zkušenosti a dovednosti, je ne-
zpochybnitelným pilířem, který se navíc promítá 
i do ostatních tří kamenů. Dovednosti se naučí-
me, zkušenosti si osvojíme. Oboje si však žádá čas 
a oboustranný zájem učitele i žáka. Umět vědomě 
uplatnit zkušenosti a dovednosti ve správný čas 
a na správném místě odlišuje učedníka od mistra. 
Mimochodem institut mistra, od kterého se učed-
ník přímým pozorováním učí, má nezastupitelnou 
úlohu v procesu zrání instruktora zážitkových pro-
gramů. A ještě k té zkušenosti – zahrnuje v sobě 
i zkušenost účastnickou, která je základem autenti-
city, důvěryhodnosti instruktora.
Kámen druhý, materiál. Nepochybně existují (…
nebo snad spíš existovaly…?) kurzy a programy, 
které na materiálu takříkajíc nestojí. Když se řekne 
materiál, vybaví se nám nejspíše změť lan, karabin, 
kostýmů a barev, k tomu nějaká ta loď. Mezi materi-
ál však patří i dopravní prostředek, který k zajištění 
programu používáme, elektroinstalace v koupelně 
a chemické složení barev pro patlání po těle. I ne-
vinná položka materiálu může při „vhodné“ konste-
laci způsobit neštěstí.
Kámen třetí, management, nebo spíše zvládání 
účastnické skupiny. Silně se týká kamene prvního, 
ale jeho samostatné postavení má jen zdůraznit 
sílu či energii účastnické skupiny, která se opět 
může obrátit když ne přímo proti nám, tak alespoň 
směrem, který nemusí být z našeho instruktorské-
ho pohledu zrovna žádoucí. Zahrnuje v sobě i ob-
last jak skupinové dynamiky, tak chování a myšlení 
jednotlivců.
Kámen čtvrtý, bezpečnostní pravidla. Ač tradičně 
vnímaná jako nástroj restrikce, který svazuje bez-
břehou a ne -kreativci nechápanou geniální kreati-
vitu, je tento kámen pevnou součástí bezpečnost-
ní mozaiky. Vždyť pravidla se mohou pohybovat 
ve spojitém spektru od extrému precizně definova-
ných a striktních „prováděcích“ postupů až k racio-
nálním či benevolentním doporučením, která staví 
na zdravém úsudku zkušeného instruktora. Hle, 
opět prorůstání do kamene prvního.
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Příroda je prvkem pátým a ve smyslu tohoto mo-
delu vytváří podloží čtyř výše popsaných kamenů. 
Abychom se v tomto místě vyhnuli sofistikovaným 
definicím přírody, můžeme pátý prvek podloží 
rozšířit na pojem prostředí, které v sobě obsahu-
je i podmínky kultury či civilizace. Pokud už by-
chom měli prvek prostředí více rozebrat, můžeme 
jej rozdělit na prostředí vnitřní a vnější. To vnitřní 
můžeme chápat jako souhrn niterních pochodů, re-
akcí a chování jedinců i celé skupiny. Přijmeme -li 
biologickou, resp. biochemickou podstatu lidských 
reakcí a chování, pak jsme zpátky v přírodě. Podloží 
je geologický termín a označuje „matérii“, na které 
stojí či leží další prvky systému, jehož stabilita je 
podložím zásadním způsobem určována. Pokud je 
podloží proměnlivé a systém má být přesto stabilní, 
mluvíme o nutnosti dynamické rovnováhy. Příroda 
je nepochybně systémem dynamickým, plným ne-
ustálých změn mnoha faktorů. Pokud nám má být 
model nápomocen při praktické práci a nemá zůstat 
jen produktem akademických úvah, pak se na něj 
musíme dívat jako na dynamický systém, který má 
neustálé sklony k proměnlivosti. Práce zážitkového 
pedagoga potom musí nutně zahrnovat i starost 
o vyvážení tohoto systému, jehož nejproměnlivěj-
ším prvkem je – bohužel i bohudík – právě podloží, 
v němž lví podíl zaujímá příroda. A to ve smyslu 
vnějšího i vnitřního prostředí. Čtyři základní kame-
ny mají samozřejmě i svoji vlastní dynamiku a vývoj 
v čase, do jisté míry v přímé závislosti na dynamice 
okolního prostředí. Uveďme si pro ilustraci několik 
příkladů.
•	 Při	sestupu	úzkou	soutěskou	ve	slovinském	

krasu vás se skupinou studentů nečekaně za-
stihne letní přívalový déšť a celá akce se změní 
v nedobrovolný canyoning, na který nemáte 
ani vybavení, ani zkušenosti. Skupinu zachvátí 
panika, která pramení z vaší evidentní neroz-
hodnosti a nevědomosti, co dělat.

•	 Na	letním	kurzu	jste	se	rozhodli	uspořádat	
vytrvalostní závod týmů. Nečekané vedro vyústi-
lo v kolapsový stav několika účastníků, všechny 
dostupné zdroje tekutin už byly vyčerpány, auto 
s dodávkou dalších nápojů má poruchu. „Hyste-
rický“ záchvat jednoho z účastníků zvedne vlnu 
odporu ve skupině vůči vám.

•	 Při	nočním	programu	na	expedičním	kurzu	ve-
dete skupinu oslepených účastníků neznámým 
terénem. Kurz je špatně logisticky zabezpečen, 
trpíte spánkovou deprivací, večeři jste tradičně 
nestihli. Hlad, nervozita a podrážděnost vás 
doslova svedou z cesty. Oprávněné námitky 
účastníků vás vydráždí až k verbálnímu útoku 
na některé z nich.

Přijdou vám příklady tzv. přitažené za vlasy? Dva 
z nich se zakládají na skutečných událostech. Mají 
ilustrovat provázanost vztahů mezi jednotlivými 
prvky „bezpečnostního modelu“. Z popisu je zřejmé, 
že vzájemná ovlivnitelnost je poněkud jednostranná. 
Tlačit na přírodu a snažit se prokázat i tok vlivu obrá-
ceným směrem se nemusí vyplatit. V omezené míře 
a vybraných situacích snad ano, ale jinak jsou naše 
šance podloží ovlivnit a stabilizovat proti vůli „vyšší 
moci“ mizivé a znamenají jen zbytečné mrhání zdro-
ji lidskými i materiálními. Do práce instruktora však 
patří průběžné vyhodnocování stavu oné dynamické 
rovnováhy a adekvátní reakce na měnící se podmín-
ky tak, aby se mozaika čtyř kamenů udržela pohro-
madě. Udržet celý systém pohromadě, resp. naučit 
se s ním pracovat, počítat s jeho nepředvídatelností, 
je náplní disciplíny, kterou si zvykneme označovat 
jako management rizika. Prolíná se řadou oborů, 
od finančních institucí přes zdravotnictví a armádu 
až k zážitkové pedagogice.
U zážitkového programu předpokládáme, že vyvede 
účastníky ze zóny jejich obvyklého osobního pohodlí, 
vystaví je novým výzvám a zkušenostem a program 
bude označován za dobrodružství. Dobrodružství do-
bývání a objevování svého okolí i sebe sama, temná 
zákoutí vlastních duší z toho nevyjímaje. Tématu dob-
rodružství se sice věnovalo třetí číslo Gymnasionu, 
ale není na škodu si připomenout, na čem se skuteč-
né dobrodružství zakládá: je to především nejistota 
výsledku, neznalost toho, jak to celé dopadne. Spolu 
s uvědomováním si možností mnohosměrného a ne-
určitého vývoje situace a reality důsledků zvládnutí 
či nezvládnutí situace (…pocítíme to na vlastní kůži). 
Dobrodružství musí v sobě nést i vědomí osobní 
odpovědnosti za výsledek (…jsme to my, kdo přímo 
ovlivňuje děj situace), odpovídající náročnost situ-
ace (…snadné věci nás nevzrušují) a v neposlední 
řadě i patřičné kulisy, scenerie, prostředí, ve kterém 
to všechno probíhá. Příroda má v tomto všem neza-
stupitelnou roli. Pokud příroda na to sama nestačí, 
pomůžeme si dalšími prostředky: účastníkům pro-
gramu zavážeme oči, ponoříme je po krk do bláta, 
nacpeme je do roury pod železničním náspem, popř. 
zapálíme chatu v touze simulovat přírodní a jiné 
katastrofy. Problém nastává, když se příroda „ne-
nadále spikne“ a něco ze svého potenciálu na naší 
pracně vytvořenou hromádku katastrof přidá. V po-
době nenadálé bouřky ve chvíli, kdy účastníci šplhají 
po hromosvodu z potápějícího se parníku, nebo ne-
čekaného proudu vody, když zrovna bojují s vlastní 
klaustrofobií v drenážní rouře. Po takovém prožit-
ku – pokud jej v dostatečné míře ve zdraví fyzickém 
i duševním přežijeme – se zpravidla dostaví pocity 
blaženosti a uspokojení. Pro zážitek samotný je to 
dost, pro zážitkovou pedagogiku trochu málo. Do 
jisté míry na dobrodružství, chcete -li nejistotě vý-
sledku, zážitková pedagogika stojí. S jeho nepřítom-
ností také končí. Vědomí rizika je kořením, „žrádlem 
pro duši“, kterého se nám v současné společnosti 
někdy až zoufale nedostává. Snaha o vymýcení rizika 
v jeho nejširším významu začíná prenatálním sledo-
váním těhotenství, pokračuje očkováním v dětských 
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letech a provází nás „bezpečnou“ a monitorovanou 
cestou doslova až k rakvi. Společenský tlak elimi-
nuje rizika zdravotní, sociální, technická, přírodní… 
Důsledkem takového trendu je generačně stále nižší 
zkušenost s osobním zvládáním rizikových situací 
a (ne)umění takové situace řešit. Zážitková pedago-
gika v sobě ze své podstaty fenomén rizika zahrnuje 
a učí, jak s rizikem zacházet. Pokud ne, není to zá-
žitková pedagogika. Příroda má v tomto roli didak-
tického prvku, který takové situace nejistoty do pro-
cesu učení zážitkem přirozeně vnáší. Zároveň nás to 
však nutí k zamyšlení, kdy je té přírody už trochu 
moc a jak s tou nevypočitatelností vlastně počítat, 
abychom se jednou nepřepočítali. Asi bez dlouhého 
váhání můžeme říct, že s tím těžko něco uděláme 
tak, aby se příroda chovala, jak my budeme pískat. 
Nicméně samotné vědomí toho, jak se věci mají, je 
základem prevence možných průšvihů. Nenapadá 
mě pro to lepší slovo, než je pokora, možná doslova 
úcta. Jedno námořnické rčení říká, že klidné moře 
nevychová dobré námořníky. S tím asi nelze nesou-
hlasit, ale je dobré mít na paměti, že neklidné moře 
má být „pouhým“ prostředkem, nástrojem výchovy. 
Hladinu rozvlní už samotná dynamika skupiny, na in-
tenzitě můžeme přidat nejrůznějšími programovými 
prostředky. Když ale přidá svůj potenciál příroda, 
je dobré si uvědomit, že opouštíme výsostné vody 
našeho vlivu. A že dobré odezírání přírodních jevů 
a podmínek a jejich vzájemných změn včetně „pří-
rodního stavu“ nás aktérů je základní podmínkou 
toho, aby taková zkušenost stála na začátku další 
životní etapy, nikoli na jejím konci.
Příroda zasahuje do oblasti bezpečnosti zcela zásad-
ním způsobem v mnoha rovinách. Obrazně řečeno 
může mít rozměr molekulární na úrovni virového 
onemocnění až po planetární rovinu takových jevů, 
jako je zemětřesení nebo obyčejná bouřka. Nemá 
smysl rozebírat jednotlivě možné situace možných 
zásahů přírody, takový text by akorát neuměle nahra-
zoval řadu odborných publikací. Daleko podstatnější 
je úvaha nad komplexností vztahu přírody a bezpeč-
nosti. Pokud bych měl na závěr něco z toho vypích-
nout, tak především povědomí o biologické, a tedy 
ryze přírodní podstatě naší samotné existence. Coby 
zvíře s největším mozkem jsme si zvykli sami sebe 
z přírody vytrhovat a projevy našeho chování nemá-
me ve zvyku posuzovat v souvislostech s jinými pří-
rodními ději. Sveřepým nebo i nevědomým popírá-
ním tohoto faktu se můžeme stát nebezpeční svému 
okolí, ale i sami sobě.
Jeden z kurzů Prázdninové školy Lipnice si dal 
do vínku následující motto: …počínaje jistým bodem 
není návratu. Tohoto bodu je třeba dosáhnout. Am-
biciózně nastavená laťka sebevědomí. Možná i proto 
tento dlouholetý projekt patří mezi ty nejúspěšněj-
ší, účastníci jej bez váhání a moderně označují jako 
„life changing experience“. Hranicí od „life charging 
experience“ je změna jednoho písmenka. Bez příde-
chu patosu přeji všem, aby při dosahování svých „ne-
návratných“ bodů neztráceli pokoru před přírodou 
v nejširším slova smyslu. A zdravý rozum.
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POZNEJ  
SÁM SEBE 
Mám rád dobré otázky. Jedna z nich mi byla po-
ložena. Proč by si čtenář měl v záplavě skvělých 
článků vybrat zrovna tyto dva níže uvedené? Jak 
souvisí se zážitkovou pedagogikou? Co mohou 
dychtivému zážitkovému pedagogovi dát do vín-
ku? Do jaké míry naplňují rubriku a téma čísla? 
Sedlák a jeho vnímání přírody, poutník  a jeho 
cesta krajinou. Nevím, jestli čtení článků bude 
často doprovázet Aha-fenomén vztažený k ře-
meslné složce zážitkové pedagogiky,  jsem však 
přesvědčen, že oba články přináší náměty. Jde 
o čeření hladiny témat, o dva inspirativní pohledy 
na propojení vnitřní krajiny a přírody poskytnuty 
osobami, které mají v oblasti zážitkové pedagogi-
ky co říci. Z obou se dá vyčíst, nakolik umí být pří-
roda ta nejlepší zpětná vazba (řečeno slovy Aleše 
Turečka). Odpověď na otázku praktického využití 
přinese zřejmě kurz DoNitraZemě 2007, který je 
v době psaní těchto řádek stále jen budoucností. 
V tématech, která se zrcadlí v kurzu lze najít para-
lely s tématy obsaženými v následujících článcích.

Petr Válek

Petr	Válek	– pro podrobnější představení viz str. 3.

Vladimír	Halada	– pro podrobnější představení viz str. 2.

Vedoucí	rubriky:

ENGLISH	SUMMARY

Learn	about	yourself
The first article describes the interconnection 
of experiential education as a journey towards 
nature in contrast with how we, who depend 
on it, perceive it. The second paper describes 
inner happenings during travelling through 
different countries while using introspection 
as an instrument to learn about oneself.

Ing.	Martin	Šťastný (1968), architekt, 
developer a hostinský,  
martin.stastny@musicmachine.cz

Do	této	rubriky	přispěl:
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Martin	ŠťastnýO SEDLÁCKÉ	PALICI,	JACKU 
LONDONOVI A	POTŘEBĚ	LÉTAT

Můj bratr je sedlák. Je dnes modernější říkat farmář, 
na bratra ale lépe padne pojmenování první. Palici 
má po sedlácku dubovou, jak jinak. Je -li však někdo 
z mých blízkých v opravdovém kontaktu s přírodou, 
je to právě on. Pro úplnost by se slušelo dodat: o co 
blíže přírodě, o to dále lidem… I to je možná docela 
příznačné.
V našem společném klukovském pokoji zabírala po-
lovinu jedné stěny velká knihovna s desítkami svaz-
ků, které prohýbaly police. Verne, Foglar, Zikmund 
s Hanzelkou, London. Tatínek to uměl setsakra-
mentsky dobře zařídit, když nás naočkoval zrovna 
těmito jmény. Často jsme dlouho do noci žili příbě-
hy jejich hrdinů, domýšleli výrobu dalekonosných 
luků, rozebírali strategii lovu tygrů, někdy i žížal (ty 
jsme zase nezbytně potřebovali na lov kaprů).
Právě na bratra i Jacka Londona jsem si vzpomněl, 
když jsem listoval posledními čísly Gymnasionů. 
Téma tohoto čísla a možnost napsat příspěvek 
do rubriky Poznej sám sebe mě přivedly o těch 
pár desítek let nazpět, k Londonovým knihám. Lze 
v nich najít mnoho z věčných peripetií souboje 
člověka s přírodou, možná i to „něco“ tušeného 
o tajemství přírody samé. Zvláštní syrovost a pří-
močarost jeho příběhů mě vždy přitahovala. Povíd-
ky o lidech i zvířatech, ve kterých příroda „trestá“ 
špatně založený oheň smrtí, ale i opačně: povídky, 
ve kterých se pevná vůle odměňuje životem.
O něco později, v době dospívání, jsem literárně 
propadl letci Saint -Exupérymu. Nikdy jsem vlastně 
neviděl opravdovou poušť, tenhle muž ale dokázal, 
že ji musím do konce života obdivovat. Nemám pi-
lotní průkaz, ale díky němu jsem mohl pravidelně 
létat nad Andami, přistávat v Casablance, vzlétat 
nad nočním Tripolisem… Zásluhou Saint -Exupéryho 
jsem i pochopil, proč je létání symbolem pojmu 
svoboda.
Co ale víc, síla Londonových i Exupéryho příběhů 
daleko přesahuje dobrodružný žánr, lze v nich totiž 
nalézt mocná sdělení, že:
•	 je	nezbytné	mít	přírodu	v	úctě
•	 je	dobré,	chce	-li	se	člověk	o	sobě	dozvědět	to	

podstatné, v přírodě co nejvíce pobývat
•	 je	člověku	přirozené	se	s	přírodou	poměřovat
•	 je	krásné	nebýt	na	to	poměřování	sám

Dovolil jsem si vtáhnout do své úvahy jména dvou 
velikánů světové literatury právě proto, že jsou pro 
mě symbolem poměřování člověka a přírody. A jsou 
pro mne i symbolem toho, co chápu pod pojmem 
zážitková pedagogika. Symbolem zdravé touhy do-
zvědět se nedozvěditelné, mimo jiné třeba odpověď 
na věčnou lidskou otázku kdo jsme a kam míříme. 
Při odpovídání si na podobné zásadní otázky má 
moderní člověk – oproti Londonovým a Exupéryho 
hrdinům – jeden velký handicap: je to právě vzdá-
lení se přírodě. Zážitkovou pedagogiku pak může-
me chápat jako jednu z možných cest, která tento 
handicap pomáhá překonat. Kde opravdověji než 
právě v přírodě člověk hledá svoji výzvu? Můžeme 
namítnout, že skákat s padákem jde i z mrakodra-
pu a ke slaňování stačí most, ale… Kdo jednou za-
žil neopakovatelné jiskření hvězd vysoko v horách 
nebo třeba ten, komu dala příroda v těch samých 
horách pocítit, kdo je tu pánem nad životem a smr-
tí, ten jistě porozumí mému ale.
V kontrastu k literárnímu dílu výše uvedených auto-
rů mě při listování předešlými Gymnasiony zaujala 
akademičnost až nesrozumitelnost některých od-
borných textů, věnovaných zážitkové pedagogice. 
Chápu to však tak, že je to akademičnost pouze 
pro mne samého, stejně jako je někomu nepřístup-
ný třeba Saint -Exupéry. Určitě jsou i tyto vysoce 
odborné statě potřebné. Ale právě proto mně při-
jde vhodné pohled na sepětí přírody a zážitkové 
pedagogiky (= člověka) trochu odlehčit. A tady je 
opět prostor pro mého bratra sedláka. Nikdy neab-
solvoval žádný adrenalinový kurz, ba se ho zřejmě 
ani nedotkla zážitková pedagogika. Určitě je mu 
vcelku lhostejné konstatování, že příroda je jedno 
ze zásadních měřítek, ke kterému se člověk vzta-
huje. S přibývajícími roky však jeho život sleduji 
se stejným napětím jako kdysi postavy Londono-
vých nebo Saint -Exupéryho knih. Jeho zážitkovým 
pedagogem je totiž příroda sama. Bratrův životní 
příběh je lemován nejen nesdělitelnou dřinou, ale 
především nesdělitelnými zkouškami. Zkouškami, 
na které jsou naše školy, kurzy i pedagogické snaže-
ní krátké. Ať už je to požár, který v okamžiku bere 
vše, nebo „jen“ tvrdohlavé vzdorování pohranič-
ních kopců, které s chladnou vytrvalostí ničí zdraví 
strojů i lidí. Tohle vše ale umí příroda ve vzácných 
chvilkách stonásobně oplatit i té nejtvrdší sedlác-
ké palici. Být u porodu hříběte nebo mít to štěstí 
vidět své stádo za ranních mlh je svojí silou opět 
zážitek téměř nepopsatelný, na papíře až kýčovitý. 
Pro sedláka je to ale tichá satisfakce, která zapadá 
do nezbytného koloběhu dějů a sil, které ho obklo-
pují. Ten koloběh se jmenuje příroda.
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VNITŘNÍ	CESTOVÁNÍ  
Oči cestovatele se upírají	k	nebi

Vladimír	Halada

Na cestách se hned ráno podívám na nebe. Ne snad 
kvůli větší zbožnosti, ale proto, že jsem na cestě. 
Narozdíl od běžného dne při cestování netuším, 
kam mne dlouhý den zavede. Moje závislost na pří-
znivých vnějších podmínkách je největší.
Je to pouto se spolucestujícím, závislost na poča-
sí, dovednostech či znalosti cizích řečí. V mnohem 
větší míře jsem odkázán na kde co a kde koho. 
Moje praktická stránka a odvaha vykročit do ne-
známa přijde více než kdy jindy je slovu. Ve městě 
se do nebe nedívám, není důležité, jak je venku. 
Nejčastěji se pohybuji paradoxně a směšně v sedě; 
jsem něčím a někým někam odvážen. Zanedlouho 
opět budu pod střechou s regulovanou teplotou 
a osvětlením a nejspíše budu zas sedět na nějaké 
židli a tak je jedno je -li noc či den, zima či vedro, 
vítr nebo mráz. Na cestách jsou střechy vzácností 
a nejvíce času strávím na nohách a v pohybu. Nej-
syrovější způsob putování je ten pěší, jen s tím, co 
si unesu na zádech, a bez pevného plánu a zajiště-
ného noclehu. Je to pohyb na hraně soběstačnosti 
a vydání se napospas podmínkám. Taková vnější 
cesta je vzrušující a takový způsob cestování uvede 
do pohybu mé ustálené vody vnitřní. V běžném ži-
votě se pohybuji po víceméně stálých trasách a to 
mě otupuje.

Čas a Počas
Na cestě nejsou důležité vzdálenosti, ale novost 
a nepřítomnost stop nového místa v mé paměti. 
Mohu se rozpomínat na ráno, kdy jsem byl na ji-
ném kontinentě, ale stejně tak mi stačí objevit 
neznámou skalní rokli 10 minut cesty od chalupy 
na Kokořínsku. Neznámem je pro mne vše, kde 
jsem ještě nebyl. Když se na takovou cestu vydá-
vám, cítím zvědavost a šimrání v podbřišku.
Počasí, neznámá místa a lidé mi přinášejí nejistotu 
a den na cestě je plný zvratů. Je to dávná minulost 
rozpomenut se v poledne na ráno a na to, kde jsem 
se probouzel. Je to nedohledná a nenaplánovatel-
ná budoucnost, když se pokusím představit si, kde 
budu večer spát. V budhistickém chrámu Dazai-
fu na ostrově Kjůšů je tento pocit vyjádřen třemi 
mosty. Most budoucnosti a minulosti je obloukový 
a není za něj vidět. Není vidět, kam cesta směřuje 
a co nás na ní čeká. Jen most prostřední mezi minu-
lostí a budoucností je plochý a přehledný.
Na cestě se mi prodlužuje čas. Jak mi plynou roky, 
vše se v mém vnímání zrychluje. Pouti do neznáma 
mi vracejí pomalý čas. I po letech, když se ohlédnu, 
je čas mezi cestami jen povzdechem, kdežto pout-
ní čas je plným časem, který se mi přirozeně vrývá 
do paměti. V duchu knihy Tyranie okamžiku od Tho-
mase Hyllanda Eriksena je takováto cesta plná po-
malého času na rozdíl od diverzifikovaného roztříště-
ného vnímání, které mi přinášejí všední pracovní dny. 
Vydání se na Cestu je vytržením z takové všednosti. 
Je „skokem ryby“ nad hladinu. Je vytržením z každo-
dennosti „mého běžného živlu“ a dává mi možnost 
nadhledu a odstupu. Mou odměnou jsou rozvířené 
emoce, odstup od sebe sama. Neputuji za něčím, to 
něco putuje ke mně. Otázky i odpovědi přicházejí 
samy vstříc, aniž bych si je položil.
Cesta na neznámé místo je vždy objevitelskou plav-
bou. Na mapách nejsou bílá místa, všude najdete 
lidi a internet. Stačí se však zbavit iluze, že budete 
někde první, stejně to byla jen cestovatelská iluze 
a romantika, která časem padla. Je užitečné podí-
vat se do průvodců a pak se vydat jinam. Poodejít 
od doporučených míst. Extrémem je do průvodců 
se nedívat vůbec a zkoumat novou krajinu, stejně 
jako sebe, kdy do konce života nevíte, co na vás 
čeká za další vnitřní zákrutou. Na takové cestě bu-
dete tak osamělí jak první objevitelé.
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Délka	
Svatojakubská poutní cesta  
do Santiaga de Compostella
Délka je důležitá. Čím je delší, tím je zážitek plné 
koncentrace na jednu věc silnější. Je to jako budo-
vání domu, malování obrazu. Cíl je tak nepředstavi-
telně vzdálený a na svém začátku se zdá být v neko-
nečnu. Kdo z nás si umí představit, že ujde za necelý 
měsíc 800 kilometrů. Jít dlouho jedním směrem je 
neopakovatelná zkušenost. Do té doby jsem zažil jen 
krátké cesty tam a zase zpět. Jedním směrem jsem 
tak dlouho nikdy nešel. Byl to pro mne neobvyklý 
zážitek stálosti směru. Stal jsem se na měsíc života 
slunečními hodinami, kdy za úsvitu směřoval můj 
stín kupředu a pak pozvolna prolezl kolem mé pra-
vice a za soumraku směřoval za má záda. Podle jeho 
délky a směru se dal dobře určovat čas. Nebyla to 
úchvatnost scenérií, ale dlouhodobá jednosměrnost. 
Cesta vedla přes rovnou a rozpálenou messetu, kde 
skutečně nebylo na čem s potěšením okem spoči-
nout. Něčím dobrým rozhodnutím byla osázena pla-
tany. Ty byly ještě velmi mladé, tak nedávaly praktic-
ky žádný stín. Na cestě se jen rýsovaly vržené stíny 
jejich kmínků a ty tvořily žebřík. Po tomto žebříku 
jsem den za dnem šplhal k cíli. 
Při nudném šlapání po stínovém žebříku jsem hledal 
rozptýlení a odbíhal do hravosti a představ. Počítal 
jsem kroky mezi stíny jednotlivých stromků. Když mě 
omrzelo počítání kroků, začal jsem zkoumat systém 
zavlažování a všímat si rozdílu ve vývinu jednotlivých 
stromků. Stromky v mírných proláklinách prospívají 
lépe než ty na vyšších místech. Zřejmě se jim dostá-
valo více vláhy… Vedl jsem podobné úvahy několik 
hodin a začal jsem se stromků ptát jak se jim líbí 
na tom místě, kde je něčí ruka zasadila do země. Ra-
doval jsem se, že mám tu možnost se alespoň sunout 
kupředu s nadějí na zajímavější budoucnost. Stezka, 
jak podle pravítka, stále vedla podél silnice, po kte-
ré jezdila auta. Pravidelně umístěné kilometrovníky 
mě vedly k výpočtu rychlosti mého pohybu. Svádělo 
mne to stopnout si některé z aut a posunout se přes 
nudnou planinu někam dál za zábavou.

Na zastávkách jsem se postupně opil zředěným ví-
nem z minulého večera a zjistil jsem, že v neměnné 
scenérii takové „odbíhání“ od hlavní otázky a téma-
tu celé cesty stejně nepomůže. Po fázi počtářské, 
vědecké a opilecké nastoupila letargie. Zaujatost 
mi vydržela hodinku dvě a každý krok mě vracel 
k hlavnímu „tématu“ umocňovanému bolestným 
posunem kupředu. „Co tady vlastně dělám?“ Pak už 
jsem ve vedru prožíval jen zlost na tuto část pouti. 
Na obzoru, necelých 60 kilometrů severněji od nás 
se tyčilo zřejmě velmi krásné pohoří Picos de Europa, 
alespoň tak mi z dálky připadalo a nechápal jsem, 
proč „projektant“ nevyznačil cestu blíže k horám 

„zábavnější“  krajinou. Až později mi došlo, že žádný 
projektant tuto cestu nevyznačoval. Tuto rovinu je 
jen nutné nejkratším směrem přejít, to je celé. Všech-
no, co jsem si „protrpěl“ byla jen moje vlastní nespo-
kojenost a netrpělivost. Podobný zážitek by zřejmě 
přineslo rozhodnutí projít dálnici z Prahy do Brna.
Na poutní cestě, snad kvůli svému duchovnímu 
rozměru, stojí úvahy v zástupu u cesty. S překvape-
ním jsem zjistil, že ať se snažím sebevíc, vždy budu 
jen jedním v proudu těch, kteří se každodenně lo-
potí jako poutnická stonožka krajinou. Ať předejdu 
20 nebo 50 poutníků, ujdu 30 nebo 50 kilometrů 
za den, stejně pomyslně nezvítězím. V ten samý den 
vyrazí za mnou další poutníci a tisíce jich budou pře-
de mnou. Hmatatelný zážitek nekonečného proudu 
zrození lidí, začátku a konce, který je i není. Konec 
je jen v měřítku individuálním. Na cestě nejsou první 
ani poslední. Jsou jen lidé, kteří vyrazili dříve, a ti, 
kteří došli později.
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To ráno, kdy jsme s mou společnicí scházeli do údolí 
zalitého sluncem s cílem cesty na dosah, jsem cítil 
slavnostní pocit. Bylo po týdnu dešťů a město Santi-
ago bylo utopené v ranní mlze. Potřesení rukou a list 
papíru od brigádnic v centru pro poutníky s nezbyt-
nými suvenýry na prodej mě docela probral ze snu. 
V chrámu při poutnické mši už byla všechna místa 
obsazená. Obolavělý zvenku i zevnitř jsem se složil 
u sloupu chrámu a připadal si velmi ztracený, pod-
vedený a ubohý. Pro mne, takového mučedníka, 
se po takové pouti nenajde místo v lavicích a sedí 
v nich místo mne ti, kdo přijeli autem. Jaká hanebná 
nespravedlnost! Opona chrámu se neroztrhla a fam-
fáry shůry nezazněly. Co však zaznívalo, byl zpěv 
a mohutné vibrace varhan. Slastně jsem prociťoval 
zvuky hudby a ta pronikala hluboko do mého srdce. 
Vždyť skoro celý měsíc jsem žádnou neslyšel. V pout-
nických ubytovnách panoval takřka mnišský řád a ti-
cho zpocených těl. A pak 4 muži přinesli velkou dý-
mající nádobu – „létající kadidelnici“ a důmyslným 
zařízením ze středověku ji vytáhli ke stropu. Uvolnili 
pojistku a ta voňavě dýmající hmota se zhoupla v zá-
věsech a se svištěním se rozletěla chrámovou lodí. 
Její pohyb mě postavil na nohy a nevěřícně, i když 
v té chvíli vlastně spíše věřícně jsem na ni zíral. Vůně, 
kterou šířila, byla prý původně hygienickým opat-
řením proti zápachu poutníků, ale pro mne byl její 
božský či démonický let závratí a kdykoliv si na něj 
vzpomenu, nahrnou se mi slzy do očí.
Když dojdu do cíle cesty, tak se prostě nic, ale vůbec 
nic nestane, ale nebylo by to stejné, kdybych se roz-
hodl nedojít nebo vůbec nevyrazit. Cesta ani cíl není 
důležitý, důležité bylo, že jsem 25 dnů žil a každým 
krokem si to uvědomoval. Uvědomoval jsem si to při 
bolesti v chodidlech, která se mi od té doby vrací jen 
na cestu pomyslím. Velké zklamání na konci a záro-
veň i v cíli cesty se mi časem přetvořilo v dotyk po-
kory a štěstí. Pyšné plány zmizely a stopy, které jsem 
zanechával na messetě, sfoukl vítr za pár minut.

Krása
Novozélandská cesta
Sen o tyrkysových vodách, ohništích v samotě divo-
činy kalí na Novém Zélandu jen „Sun Flyes“ – hejna 
kousavých mušek, která ti i v nejkrásnějších mís-
tech připomínají, že nejsi v trampském ráji. Na této 
cestě jsem zjistil, že krajina svou povahou přitahuje 
určitý typ lidí, kteří v ní pak žijí. V novozélandské 
zemi je něco opravdového a tak je to i s jejími oby-
vateli. Je však pravděpodobnější, že takoví lidé si 
odlehlý ostrov vyberou za svůj domov, než, že by je 
samo místo nějak přetvořilo. Maoři vidí izolaci a své 
možnosti volby docela jinak.
Ti, kdo přicházeli žít na těchto odlehlých ostrovech, 
za sebou zanechávali minulost. Před nimi byly mož-
nosti a málo dotčená příroda. Ještě i dnes se tam 
můžete vydat do divočiny, která je jiná než v tro-
pických pralesích. Neohrožuje hmyzem, zvířaty ani 
lidmi.

Po dvou měsících, když jsem se vrátil, jsem zjistil, 
že to, co jsem si do té doby doma budoval, se roz-
padlo a také jako novozélanďan začínám opět 

„na zelené louce“. Kolikrát se mi už připomnělo, 
že je nemožné cokoliv učinit neměnným a defini-
tivním.
Nezbývalo mi, než se opět vzdát minulosti a vydat 
se do neznáma.

Smutek a prostor
Ruská cesta
Při cestě na Sibiř jsem zjistil, jak jsme nesmírně bo-
hatí a v jak malebné zemi žijeme. Svět Sibiře se os-
trou čarou dělí na světy dva – na svět lidí a pří-
rody. Svět lidí je ubohý a svět přírody velkolepý. 
Tam, kde se ruská ruka dotkla přírody, tam rozšířila 
svou ubohost. Svět lidí je světem alkoholicky pokři-
veným a plným odpadků. Vypadá to, že i přes roz-
lehlost Sibiře už zbylo jen málo míst, kde na tuto 
pokřivenost nenarazíte. Pojem „pečujícího hospo-
dáře“ je naprosto neznámý. Rusové si stěžují, jak je 
vše kolem nich ošklivé, a že to má zařídit „báťuška 
car“ nebo moderněji ti politici v Moskvě, ale pře-
tvořit do krásy sami sebe (jejich šílené zlaté zuby) 
ani svou zahrádku u domu nedovedou. Jak napsal 
Maxim Gorkij, je to závistivá a zlá ta ruská povaha 
a nic s tím nejsou schopní udělat. Číňané pomalu 
osidlují Sibiř a to, co se jim roky nedařilo vojen-
skými prostředky, dokáží za pár desítek let svou 
pracovitostí a ekonomickými nástroji. Osídlí ten 
obrovský prázdný prostor a Rusové pak budou jen 
trpkou vzpomínkou na snivý národ s mocenskou 
hrabivostí.
Sen o nedotčené přírodě se mi rozplynul. Raději 
budu pečovat a kultivovat svou „rodnou hroudu“, 
když už vlastně žádná divočina není. Možnost je 
přetvářet místo kde žiji v něco malebného a krásné-
ho. Hledat a vytvářet rovnováhu mezi volností růs-
tu a strukturovaným zásahem. Při každém kroku 
uvažovat o dobré míře. Ponechávat prostor a dbát 
o rovnováhu mezi tím, co budu přetvářet a co po-
nechám tak, jak je.

Ferda	cvičí	mraveniště
Japonská cesta
V Japonsku jsem si uvědomoval, jak jsem rád Če-
chem. Blaženě mě po návratu zasáhl pivní poklid od-
poledne po práci a letní čas dovolených. Lidé bavící 
se u piva jsou mi mnohem bližší než davy obdob-
ně oblečených mravenců, kteří neznají nicnedělání 
a dovolenou. Jsou organizovaní a organizovatelní. 
Zřejmě to milují a potřebují.
Mraveniště má svůj řád. Je fascinující vidět a zažívat 
ohleduplnost v praxi. Japonci ji provozují na každém 
kroku, ale nejsem si tak zcela jist, zda je to ohledupl-
nost plynoucí z rozhodnutí, nebo jen jejich dlouho-
letý výcvik v rodinách a školách. Cítil jsem, že u vět-
šiny je volba a možnost rozhodování věc, kterou 
nevyhledávají. Přesvědčovali jsme se o tom při jejich 
údivu nad naší neplánovitostí a ochotou se přizpů-
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sobovat okolnostem. Dobrá, nejedete tam, kam jsme 
chtěli my, tak pojedeme tam, kam jedete vy… a to, 
že nevíme, kde budeme spát, nás zatím neznervóz-
ňuje a začneme to řešit až za soumraku. Japonsko je 
přetvořená země. Prakticky o každé místo je pečová-
no a divočinu najdete jen v horách, kde pak hodiny 
nenarazíte na člověka. Kam se dá dojet autem, tam 
jsou lidé, kam se dojet nedá, tam zase na druhou 
stranu není nikdo.
Několik týdnů mi trvalo, než jsem ve zvuku ptáků 
v pralese přestal slyšet zvuk svého mobilu a bylo to 
alarmující zjištění. Uvědomil jsem si, jak jsem se stal 
otrokem práce a jak je u nás ticho zvuky mobilů 
znetvořené. Je to opět možná japonský výcvik, ale 
je nezdvořilé, aby vám v Japonsku zazvonil mobil 
a už vůbec je nepřípustné, aby jste do něj na ulici 
hulákali. Není to tam znakem podnikavosti, ale ne-
zdvořáctví. Je to tichá země a tiší lidé. Ve vesnicích 
neštěkají psi a nikde jsem se necítil tak bezpečně 
jako v Japonsku.
Kořením každé cesty je setkávání s lidmi a to bylo 
v Japonsku to nejtěžší. Jak se dostat do kontaktu 
s jejich způsobem myšlení a nahlížení na život a svět. 
Byli jsme němci ve smyslu nerozumění řeči ani zna-
kům. Nezbývalo než vnímat intonaci, odezírat z po-
hybu a kreslit obrázky. Uvědomil jsem si, nakolik mi 
chybí možnost ptát se.
Tolik slušné laskavosti a zároveň krutosti v přetvá-
ření věcí a přírody. Bonsaj a japonská zahrada je 
pro mne místo pevného řádu a krutosti. V císařském 
paláci zrovna stříhali borovice. Po estetickém zastři-
žení jednou tolik nových výhonků leželo ustřižených 
pod stromem. Na zastřihování všeho mají dokonalé 
nástroje. Samurajský meč, určený dříve k „přisřiho-
vání“ lidí, je přetvořen v japonský nůž, který krájí 
prakticky jen svou vlastní vahou. Přesnost vlaků vnu-
tila přesnost i mně. Setkání s dokonalostí, s jakou 
se drhli ve veřejných lázních, pracovním tempem, 
hrdostí, pýchou a pokorou bylo rozhodně inspirující.
Dlouho budu ještě uvažovat nad tím, co je mi bližší: 
svoboda nebo řád? I když už mám vlastně vybráno.

Cestou
Na každou cestu jsem si bral knihy a témata k pře-
mýšlení. Odpovědi však přicházejí na úplně jiné otáz-
ky, než na které si myslím. Na další cestu si pak už 
vezmu o knížku a téma méně, vždyť v batohu tolik 
tíží. Každá cesta přináší pozornému odpovědi i bez 
otázek. Ve světle odpovědí jsou pak už moje vlast-
ní otázky nepodstatné. Stačí být pozorný, odvážný 
a být na cestě s dobrým společníkem. To je ale jiná 
kapitola.
Nikdy nevíš, co na cestě najdeš a co si dovezeš.
Když se přestaneš snažit, tak najdeš hříbky v mlází.
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RECENZE
Vedoucí	rubriky:

Ivo	Jirásek	– viz str. 2.

ENGLISH	 
SUMMARY 
Review
This time we draw attention 
to several books, which 
were written by Miloslav	
Nevrlý, the author of the 
column Experience from 
a word. In these books we 
can easily see the closeness 
of nature beauty and word 
beauty. It is an inspiring 
publication which attracts 
rich experiences from  
walking around. The sec-
ond (larger) review chooses 
from different books focuss-
ing on the phenomenon 
of nature, some of them, 
which have signs of pos-
sible different approaches. 
Philosophy, science, aes-
thetics, psychology, ecology, 
poetry, practical manual, 
but also a picture book, 
these are possible points 
of view, from which we will 
look at nature.

Ivo	JirásekRadost z přírodní četby  
Miloslava Nevrlého

Není to poprvé, co máme možnost představit blíže autora, který 
se uvolil sepsat pro náš časopis své zamyšlení, prostřednictvím upo-
zornění na širší kontext jeho tvorby. Stejně jako jsme si všimli něko-
lika knížek Jana Sokola (G4, 128–130) a Jana Krause (G6, 118–119), 
vychutnejme si příležitost uvést do širšího povědomí několik publika-
cí autora tohoto P(r)ožitku ze slova, Miloslava Nevrlého. Že se jedná 
právě v tomto případě o vazbu na zážitkovou pedagogiku a přírodu 
naprosto nejužší, není jistě třeba dodávat.

Karpatské hry
Miloslav	Nevrlý
Fotografie Otto Hauck,  
Miloslav Kalík, Věra Koutecká, 
Siegfried Weiss
Liberec: Alena Beňadiková – Ves-
tri, 2006 (7. vydání), 152 stran
ISBN 80-903029-5-5
www.ceskapohoda.cz/vestri
295 Kč

Krásné vydání (s báječnými barev-
nými fotografiemi) klasické knihy, 
o níž jsem přesvědčen, že nesmí 
chybět v příruční knihovničce 
žádného instruktora a žádného 
zájemce o zážitkovou pedagogiku. 
Vzpomínám na své první setkání 
s touto knihou – z nadšení nad ní 
jsem si ji šetřil: každý den jsem si 
dovolil jenom jednu jedinou ka-
pitolku, abych nějak naplnil tou-
hu co nejdéle si vychutnávat tu 
radost z četby a pocit až fyzicky 
pociťované krásy slova, k uzoufá-
ní krásné rozkoše.
Kniha nenásilnou formou ovliv-
ňuje a láká k napodobení. K pře-
mýšlení. Ke změně života. Protože 
slova této knihy skutečně vládnou 
silou změnit váš život k lepšímu, 
k cestě za dobrem. Slyšeli jste již 
něco o letošním kurzu Život je go-
tickej pes? O jeho ranních rituá-
lech? Ano, až sem, na zasněženou 
pláň s táborníky v tee -pee pronik-
la výzva Hry na jitřní radost. Není 
divu, když je jednoduchá informa-
ce o prospěšnosti ranní hygieny 
podána s takovým účinem: A sta-
čí málo, aby i jejich jitro zezlátlo 

a den byl stříbrný. Stačí udělat 
tři věci: zazpívat děkovnou píseň; 
vykoupat se ve studené vodě; 
zacvičit si, divoce zatancovat. 
Tři urážlivě snadné věci a změní 
se svět! (…) Pouhé tři věci, píseň, 
voda a trochu námahy, a jitro je 
jiné. Ale marné psaní, vím, že to 
nezkusíš, že se nezměníš, životem 
omrzelý bratříčku!
Ukázku bohatého slovníku přináší 
už pouhé oslovování čtenáře. Ne-
stačí pouhé slovo bratříček, ale 
bratrský vztah autora ke čtenáři 
je doplněn i adjektivem vystihu-
jícím právě probíranou tematiku: 
sametový, lehkonohý, bezbožný, 
peřinomilný, zimomřivý, smyslný, 
heboučký, útlocitný, vymydlený, 
mlsný, lenivý veletlustý, ostýcha-
vý, hrabivý, dosud ještě krvelač-
ný, zvídavý, peněz a věcí chtivý, 
po majetku bažící, zbytečnostmi 
obtěžkaný…
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Jedinečná poetika, s jakou se ne-
setkáte nikde jinde, slova prostin-
ká a průzračná jak lesní potůček, 
přitom zcela přirozeně a samo-
zřejmě odkazující k těm nejhlub-
ším myšlenkovým hlubinám: svo-
boda, krása, láska, příroda, duše, 
slunce, radost, očista, putování 
– snad všechna věčná témata jsou 
zde přítomna, ale jakoby mimo-
chodem, bez urputné a toporné 
koncentrace. Jiskří a probleskují, 
prostě tu jsou, v těch příbězích 
a vyprávěnkách o rumunských 
horách a možnostech nejbohat-
šího prožívání zcela nezávislém 
na finančním ohodnocení.
Opravdu by neměl být u nás jedi-
ný neznalec této oslavy přírodního 
a přirozeného putování. Protože – 
jak uvádí Hra na nevinné spolu-
bratry – „je to prosté a dobré“.

Chvály Zadní země:  
Labské pískovce
Miloslav	Nevrlý
Fotografie Vladimír Širlo
Liberec: Alena Beňadiková –  
Vestri, 2002 (dotisk 2005), 
152 stran
ISBN 80-903029-1-2
www.ceskapohoda.cz/vestri
368 Kč

Stejný přístup k oslavě určité 
krajiny, stejná péče a zodpověd-
nost ke slovu, stejná redakční 
a vydavatelská pečlivost, nešetřící 
na kvalitě papíru a barvě fotogra-
fií, aby účinek celku mohl být do-
konalý. Jestli jste alespoň trochu 
citliví na slova, tedy pokud doká-
žete rozeznat třeba text Vančurův 
od Čapkova, zcela jistě poznáte 
i jedinečný styl Miloslava Nevrlého. 
Autor zde však poodhalí nejenom 
svůj silný vztah k tomuto kousku 
země, uvede vás do umění vnímat 
krásy námahy a zasloužených vý-
hledů, ale také porozumět zvířa-
tům a rostlinám jako součástem 
navštívených míst.
Stejně jako předchozí svazek 
nebyl pouze průvodcem po ru-
munských horách, ale byl stejnou 
měrou naplněn úvahami o živo-
tě s možností jeho změny, tato 
kniha vám mj. podá návod, jak 
napsat dobrou a poctivou kni-
hu. Vybídne vás k tomu, abyste 
nešetřili časem a úsilím. Protože 

pak to bude na výsledku patrné. 
Všechno v ní musí být pravdivé, 
ale nevadí, bude -li to vyjádřeno 
zastřeně a snivě. Kvůli jedné větě 
či jedinému údaji musíš projít, je-
-li to nutné, třeba deset slovníků 
a z tvého psaní musí na čtenáře 
vyvěrat pocit hluboké, niterné 
znalosti věci. Poodhalí se tajem-
ství kompromisu mezi touhou 
napsat všechno, snahou o doko-
nalost a nezbytnou uměřenos-
tí, která informačně nezahlcuje 
a ponechává prostor pro čtivost. 
V době dnešního spěchu a honby 
za rychlostí je dobré popřát sluchu 
zkušenostem: Dlouho trvá, než 
dáš řád a smysl stohům papírů 
a stovkám výpisků. Může to trvat 
i roky, dlouho tě nic nenapadá, 
v noci nespíš, marně přemýšlíš. 
Až jednou, sám nevíš proč a jak, 
dostaneš nápad jak budoucí dílo 
uspořádat, během několika hodin 
se jako z kouzelného ořechu leh-
ce vyloupne to, na co jsi měsíce 
nemohl přijít. Ha! Chce se vám 
zvolat: a proč? Proč to číst, když 
nechcete žádnou knihu napsat? 
Nu protože to není o psaní knihy, 
ale o přístupu k životu. O trpěli-
vosti, které se dnešnímu člověku 
nedostává. O poctivosti, která 
bojuje s chutí po rychlém bohat-
ství. O důkladnosti, která se pro-
jeví nejenom na knize, ale na ja-
kékoliv práci a radostné činnosti. 
Zkuste si přečíst vybraná slova 
ještě jednou a nemějte na mys-
li knihu, ale svůj projekt – svůj 
kurz, který chcete v následujícím 
roce zrealizovat, své dílo, do ně-
hož se pouštíte. Místo čtenářů 
přemýšlejte o účastnících, místo 
o uspořádání stránek o dramatur-
gii. Podivuhodně prospěšná kniha, 
která na začátku láká především 
k podrobnějšímu poznání kousku 
české země!

Kryštofovo Údolí:  
putování časem  
a krajinou
Miloslav	Nevrlý
Fotografie Siegfried Weiss
Liberec: Alena Beňadiková –  
Vestri, 2005, 175 stran
ISBN 80-903029-4-7
www.ceskapohoda.cz/vestri
330 Kč

Že svojí krásou vládne nejenom 
krajina či hory, ale také obec 
do krajiny zasazená, dokládají 
další stránky na křídovém papíře 
s barevnými fotografiemi. Pravda, 
zde je volný rozlet idejí více svá-
zán nutností podat historii místa 
a lidí v ucelených tématech (dějiny 
místního dolování, historický vývoj 
života obyvatel v proměnách časů, 
minulost zemědělců i pláteníků, 
stejně jako sběračů šneků, moc 
rychtářů a starostů, stavba želez-
nice, školy i vodovodu, hostinců 
a dalších pamětihodných staveb 
lidové architektury i duchovního 
bohatství kostela či piet), přesto 
dojde i na cesty a stráně obklo-
pující Kryštofovo Údolí, nejmaleb-
nější ze všech obcí ještědských 
hor. Shodná je rovněž poctivost 
ve sběru podnětů a informací 
z kronik, záznamů i živých vyprá-
vění pamětníků. Do rozmanitých 
oblastí tak čtenář snadno nahléd-
ne: poučí se nejenom o rostlinách, 
ale také o hradech, o geologic-
kých souvislostech rud a kovů, 
o pánech a poddaných několika 
panství, o stavbách roubených, 
hrazených i zděných, o přírůst-
cích a úbytcích obyvatelstva a je-
jich příčinách. Mnoho vědomostí 
z rozmanitých oborů lidského vě-
dění musel autor sesbírat a vybrat 
z nich jen některé pro předání 
svým čtenářům.
Méně než v jiných autorových kni-
hách se rozletí myšlenky uvolně-
ných slov do širých možností ide-
ových odboček, nenaleznete zde 
tolik apelů k možnostem vlastní-
ho žití. Ale to nevadí. I z historic-
kých informací o místě charak-
terizovaném mj. nejednoduchým 
soužitím Čechů a Němců je zcela 
patrný hodnotový postoj a životní 
nadhled pisatele.
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Větrné toulání
Miloslav	Nevrlý
Ilustrace Lucie Ernestová
Praha: Junák – svaz skautů 
a skautek ČR, Tiskové a distri-
buční centrum, 2007 (2. vydání), 
167 stran
ISBN 80-86825-11-6
www.skaut.cz/obchod
140 Kč

Sbírka drobnějších textů pochá-
zejících svým vznikem z doby čtyř 
desetiletí a porůznu publikova-
ných v různých časopisech či sbor-
nících vychází ve skautské edici 
Letokruhy, zaměřující se na ro-
very a rangers. Nevynechejte při 
četbě ani autorův doslov, shrnují-
cí nejenom jeho pocity při četbě 
dávno napsaných řádků, ale upo-
zorňující také na širší souvislosti 
jednotlivých textů (např. data 
vzniku a prvního vydání).
Když se sebere dohromady něco, 
co bylo původně samostatné, jen 
obtížně se z toho dá vykřesat 
jiskra uceleného dojmu. Editor 
se snažil sdružit drobné texty 
do jakýchsi kapitol podle temati-
ky (Cesty, Měsíce, Řeky, Poutníci, 
Kraje, Křídla, Země apod.), jiné 
jsou samostatnými celky (Cestov-
ní zpráva čarodějova učně, Zašlá 

chuť morušek). Můžeme je číst 
na přeskáčku, popořadě, výběro-
vě, jakkoliv. Nehledejme v těchto 
posbíraných stránkách nějaké 
celkové vyznění a spíše si vychut-
nejme to, čím jednotlivé příspěvky 
oslovují. Protože životní moudrost 
může kapat i po kapkách. Otcové 
si třeba budou moci uvědomit 
sílu svého vztahu k dětem: Nej-
čistší smysl života, vtělenou ra-
dost, nad níž není. Dívat se, jak 
nový život vchází. Nic víc. Nebo 
třeba žasnout nad úsilím lidské-
ho poznání: Klásek trávy rozebe-
ru, každý kousek kostřavy pod 
lupou rozeberu a pak jen stojím 
s těžknoucím smutkem a ne-
vím, kam bych se poděl se svou 
touhou poznat kořeny věcí. Po-
rozumět provázanosti prožitku 
s místem a časem: Miloval jsem 
takové zvláštní noci, kdy se spáč 
často budí a v srdci při tom cítí 
podivuhodně sbratřenou tíseň 
a vítěznou radost. Či se poko-
chat volným touláním a radostí 
putování, které ani umná slova 
nesvážou do těžkopádnosti. Uvě-
domit si mocný zdroj inspirace, 
jímž může být i tato knížka: Kolik 
lidí se již vydalo do neznáma pro 
několik tištěných slov, která jim 
ukázala směr a cestu! Či lépe po-

odhalila, protože touha miluje ta-
jemství, neznámo a nejistotu a je 
důležité nevědět všechno. Není 
mnoho autorů, kteří umí rozžeh-
nout ve svých čtenářích touhu po-
znávat prostřednictvím vlastních 
cest, předávat etické normativy 
bez školometského moralizování, 
upozorňovat na hloubku životních 
prožitků díky uvolněnému slovu. 
Miloslav Nevrlý takový je. Nenech-
te si ujít jeho drobné i rozsáhlej-
ší texty – vždyť třeba na jeden 
z jeho nejznámějších, v roce 1976 
oceněný výroční nakladatelskou 
cenou, totiž Knihu o Jizerských 
horách, při dnešním listování tak 
nějak nezbylo. Přesto si vaší po-
zornosti bezesporu zaslouží.

Příroda přetavená do písmen Ivo	Jirásek

Skrytá pravda země:  
živly jako archetypy  
ekologického myšlení
Zdeněk	Neubauer	 
a	Tomáš	Škrdlant
Praha: Mladá fronta, 2005, 
312 stran
ISBN 80-204-1181-X
www.mf.cz
212 Kč (původní cena 249 Kč)

Pět kapitol můžete proletět, 
a nebo podrobně studovat. Po-
kud zvolíte druhou cestu, bude-
te velmi často otáčet stránkami, 
protože samotný text končí ani 
ne v polovině knihy, aby za ním 
následoval Appendix sestávající 
ze čtyř příloh. A ne dosti na tom: 
k hlavním kapitolám je přičle-
něno 158 poznámek a odkazů 
a k Appendixu dalších 130. Uff. 
Zdá se vám to složité? Poněkud 
kostrbaté a těžkopádné? No jo, 
ale jak chcete svázat nejenom buj-
nost přírody, ale také rozmanitost 
přístupů (mytologii, hermetické 
nauky, vědu, východní spirituali-
tu, ale také filosofii) do jednodu-
chého přehledu? Popsat živost 
a živelnost prostřednictvím pev-
ných slov? Jak vyjádříte zázrak 

odlišnosti kosmické struktury 
od chaotického počátku, když 
se o to pokoušelo tolik filosofů, 
a přesto nám stále uniká? Jak 
pojednat o zjevnosti nezjevného? 
Vždyť žádný ze živlů (voda, oheň, 
vzduch, země) není nějakou che-
mickou látkou, natož materiálem, 
z něhož je svět složen a do něhož 
můžeme bytí opět rozložit. Návrat 
k přírodě třeba zjednat návra-
tem k vlastní přirozenosti. Nejde 
o výlety na venkov, „do přírody“, 
za „rekreací“, ani o přírodovědné 
zájmy, či ekologické aktivity. Ty 
jsou vnějšími známkami vnitřní-
ho tíhnutí duše. Jde o přeměnu 
(transmutaci), o bytostnou pro-
měnu vlastní duše. 
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Možná vám to připadá poněkud 
přitažené za vlasy, ale pokud 
se přimějete, abyste otevřeli svoji 
mysl poněkud šířeji, než nám do-
voluje úhel pohledu tradiční příro-
dovědy, budete moci vnímat vodu 
v jejím plynutí a tekutosti, v pa-
ralele nevědomí, v rozpouštění 
jakožto způsobu řešení problémů. 
Oheň a plamen přestane být kuli-
sou, ale stane se symbolem světla 
poznání a myšlení i teplem domo-
va. Vzduch (dech a duch) začnou 
poodhalovat cizí slova pneuma, 
tonos, hexis. Země se pak bude 
moci stát bohyní Matkou, nikoliv 
místem k podmanění. Mno. Není 
to jednoduché, že? Ale cožpak 
může být čtení o podstatnosti pří-
rody pouze elementární? Nechť je 
zde vzdána chvála češtině za ja-
zykový skvost, jímž s moudrou 
intuicí vystihla to, co nenápadité 
výrazy jako „element“, „prvek“ či 
„složka“ zakrývají: tajemství pro-
pastných, božských zdrojů sku-
tečnosti, k nimž se těmito úvaha-
mi chystáme proniknout.

Krajiny vnitřní a vnější
Václav	Cílek
Ilustrace Miloš Šejn
Fotografie Hana Rysová
Praha: Dokořán, 2007, 269 stran 
(dotisk vydání druhého,  
doplněného)
ISBN 80-7363-042-7
www.dokoran.cz
265 Kč

Hned třikrát byla poctěna cenou 
tato kniha! Kniha, která se stala 
nejlepší českou non -fiction roku 
2002 (anketa LN), byla nominová-
na na cenu Magnesia Litera 2003 
a získala Cenu Toma Stopparda 
za rok 2004. Kniha, která umí pro-
pojit paměť krajiny s jablkovým 
štrúdlem a lezením na rozhlednu. 
Proč tolik slávy? Protože publikace 
zaobírající se krajinou od geologie 
až po její vnímání coby artefaktu, 
ale také vnitřními krajinami duše, 
stejně jako úvahami o putování 
po posvátných místech si zaslouží 
i vaší pozornosti.

Autor (jak se uvádí v medailonu) 
se po ránu stává vcelku stříz-
livým vědeckým pracovníkem, 
ale po obědě naivním, nedělním 
filozofem (…). Mnoho toho na-
psal, ale ne všechno by chtěl číst 
znovu. Texty tvořící tento soubor, 
doplněný rovněž o nepublikované 
práce, si však jistě znovu pročetl, 
protože jsou shrnutím zhusta dří-
ve publikovaných článků, z nichž 
některé ještě upravoval a aktua-
lizoval. Čím je zajímavý pro toto 
periodikum, to je nejenom esejis-
tické umění slova, ale také důsled-
né lpění na korespondenci mezi 
vnější a vnitřní krajinou. 
Máme vůbec šanci protnout náš 
vnitřní prostor s rytmem vnější 
přírody? Odrážíme krajinu v sobě, 
nebo se do krajiny projektujeme? 
Autor v předmluvě upozorňuje: 
Krajina se v 90. letech 20. století 
stala klíčovým pojmem přírod-
ních, ale i některých humanitních 
věd. Jednak jsme ji začali v globa-
lizovaném světě plném unifikova-
ných obchodních center a dálnic 
ztrácet, jednak jsme si uvědomili, 
že se něco děje i v naší vnitřní 
krajině; že abychom poznali, kdo 
jsme, nemusíme chodit k psycho-
analytikovi – stačí se podívat 
z okna. 
Člověk by neřekl, že lze o geologii 
psát tak poutavě. Že lze odbor-
nými slovy vyjádřit spirituální 
rozměr přírody a propojit nauku 
s příběhy vlastních prožitků. Že 
i věda o kamenech může mít 
svoji poezii, posvátnou hloubku, 
a země svoji architekturu i chu-
tě. Že křídové horniny mohou 
být přirovnány k polevě na dortu. 
Když se začtete do této půvabné 
knihy, uvědomíte si zcela plastic-
ky, že odlišnost lidí a společenství 
je dána do značné míry odlišnou 
geologií země, na níž žijí, a že člo-
věk je výraznou geologickou silou, 
ovlivňující nejenom klimatickou 
budoucnost planety. Že odstra-
ňováním hrbolů a zasypáváním 
dolíků, přeměnou zákrutů v rov-
né linky, dlouhodobým „sběrem 
kamenů“ (nejenom pro stavby že-
leznic a silnic) ochuzuje zemskou 
různorodost. Že paměť krajiny je 
neúplná bez památných kamenů 
a že i řeka si pamatuje, kudy tekla 

při dřívějších povodních. Že ver-
tikální horizont, určený pro spiri-
tualitu duchovních staveb, dnes 
vykrádají banky, chladicí věže či 
sila a že šířící se chaoticky budo-
vané sklady a nákupní střediska 
přeměňují krásnou krajinu v ne-
foremný prostor. A že se slovo 
krajina stává klíčovým pojmem 
v okamžiku, kdy krajinu samou 
vlastně ztrácíme, kdy se do ní pře-
lévají sídla a „mašiny na bydlení 
a spaní“, ta ani města, ani ves-
nice, která nejsou místem k žití, 
pouze monotónním soukromým 
prostorem bez ducha a společen-
ství. A důležité poznání: jsme se 
svým okolím spřízněni, v krajině 
potkáváme sebe a ozvláštňujeme 
ji příběhy. Krajina spoluurčuje náš 
přístup ke světu, je svébytnou by-
tostí, která nás ovlivňuje stejnou 
mocí, jakou my proměňujeme ji. 
Najdete zde i mnohá konkrétní 
témata: povídání o zelených mu-
žích, záznamy drobných příběhů 
a událostí, upravené deníkové zá-
pisky, poutníkova pravidla, infor-
mace o radioaktivních pramenech 
a mnohé další úvahy, přesahující 
rozměr krajiny k poezii, religiozitě 
a výtvarnému umění.
Doufám, že odpověď na otázku, 
jaký smysl má příroda, nebude-
me nikdy znát. Mnohem důleži-
tější je tento smysl cítit. Nejedná 
se jen o vědění, ale o možnost 
ztráty.
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Walden  
aneb Život v lesích
Henry	David	Thoreau
Přeložil Josef Schwarz
Praha a Litomyšl: Ladislav  
Horáček – Paseka, [2006], 
306 stran (vydání šesté,  
v tomto překladu druhé)
ISBN 80-7185-671-1
www.paseka.cz
269 Kč

Klasik na pobyt v přírodě z nejtra-
dičnějších. Nemyslím si, že může-
me tohoto obdivuhodného muže 
nazývat filosofem (přece jenom 
těmto slovům chybí systema-
tičnost, ucelenost teoretických 
konstrukcí, metafyzická hloubka), 
ale to nic nemění na faktu vysoké 
potřebnosti a užitečnosti sezná-
mení se s knihou tohoto vzdě-
laného, sečtělého a klasických 
jazyků znalého myslitele. Zaujme 
nás rozhodně více než jenom 
popisem dvouletého osamělého 
života na břehu rybníka Walden. 
Jeho kroky zřejmě nemůžeme tak 
snadno napodobit (těžko seže-
neme opuštěný rybník v lesích, 
z nichž získáme dřevo na stavbu 
srubu a dostatek živobytí), ale to 
neznamená, že se nemůžeme po-
učit z jeho zkušeností. Ani ne tak 
co se praktického způsobu bu-
dování domu či obdělávání pole 
vlastníma rukama týká, jako spí-
še z hlubších úvah o světě, příro-
dě, člověku, penězích a šetrnosti, 
čase. Hlavní poselství je bezespo-
ru v záměrné skromnosti, v rysu 
vzpírajícím se konzumnímu způ-
sobu života. Pečlivé zápisky kolik 
a za co utratil, co je nutné pro 
zachování života a co zbytečnou 
rozmařilostí, zkušenost, že stačí 
neuvěřitelně málo námahy pro 
získání nezbytné potravy, že sta-
čí pracovat několik málo hodin 
denně a zbytek věnovat vzdělání 
či rozmýšlení, mohou být otáz-
kou, zda jsme se od jeho dob po-
sunuli k lepšímu prožívání. Zda 
žijeme lépe a šťastněji, nebo zda 
se skutečně musíme tak pachtit, 
spěchat, neprožívat přítomnost, 
ale neustále si stěžovat na nedo-
statek času kvůli práci… 

Naše vynálezy bývají často jen 
hezkými hračkami, jež odvracejí 
naši pozornost od věcí vážných. 
Jsou to jen zlepšené prostředky 
k nezlepšenému cíli, k cíli, k ně-
muž se už beztak příliš snadno 
dospělo. (…) Jako by šlo hlavně 
o to dorozumívat se rychle a ne 
rozumně. Co by řekl Thoreau asi 
dnes, dalších 153 let od sepsání 
této úvahy? Myslím, že v době 
SMSek a e -mailů plných planých 
žvanění a zpráv bez informační 
hodnoty nemusíme na jeho sdě-
lení měnit ani čárku.

Konstanty přírody:  
čísla skrývající nejhlubší 
tajemství vesmíru
John	D.	Barrow
Přeložil Jiří Langer
Praha a Litomyšl: Ladislav Horá-
ček – Paseka, [2005], 284 stran
ISBN 80-7185-689-4
www.paseka.cz
289 Kč

O kosmologii, inflačních ves-
mírech, základech matematiky 
a filosofii vědy neradno žertovat. 
Jsou to příliš vážné věci. Přesto 
populárně naučná kniha podává 
tato důstojná témata s intere-
santním nadhledem. Filosofové 
nás přesvědčují, že příroda je živá, 
proměnlivá, že se – jak věděl Héra-
kleitos – vše pohybuje a nic není 
trvalého. Ale tento vědec se zamě-
řuje naopak na to, co se v přírodě 
nemění, co je konstantní, co vy-
tváří řád a uspořádání. Přes pro-
měnlivost a dynamiku pozorova-
telného světa má konstrukce ves-
míru i rysy tajuplné neotřesitelné 
stálosti, konstantnosti. Právě 
tyto neproměnnosti odlišují náš 
vesmír od řady možných daleko 
chaotičtějších světů, jež bychom 
si dovedli představit. 

Co je tedy stejné na Zemi i na okra-
ji vesmírných dálav? Co je nezávis-
lé na čase a prostoru?
Autor na to jde fikaně. Ví, že jeho 
čtenáři neprošli vysokoškolským 
vzděláním kvantové mechaniky, 
a tak začíná principem měření, 
které známe: metry, kilogramy, 
sekundy. Pak přechází k méně 
zřetelným konstantám: G jakožto 
míra síly gravitace, c jako rychlost 
světla, jednotky Maxe Plancka, 
do toho Einstein a Gamow, ale 
také Pythagoras a numerologie, 
Eddington a Dirac. Číslo a čas 
a život a člověk a vesmír, dokonce 
více vesmírů a jiné světy. To jsou 
témata, která je potřebné ilustro-
vat grafy a vzorci, obrázky a rov-
nicemi. Desítky jmen a spousty 
cizích termínů. A přesto – fyzika 
může být přitažlivá, může být po-
dána srozumitelně a lákavě, když 
se tyto nástroje proloží zajímavý-
mi citáty, když se využije souvis-
lostí s uměním či se společenský-
mi událostmi. Profesor na univer-
zitě v Cambridgi to zkrátka umí.
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Environmentální politika 
a udržitelný rozvoj
Václav	Mezřický	(ed.)
Praha: Portál, 2005, 207 stran
ISBN 80-7367-003-8
www.portal.cz
349 Kč

Ať chceme či ne, s přírodou sou-
visí i politika. Přímo ta environ-
mentální, tedy politika ochrany 
životního prostředí. Tato knížka 
není úplně k popukání, ale může 
se stát příručkou pro toho, kdo 
hodlá nahlédnout na principy, 
formy i nástroje politického vypo-
řádávání se s environmentálními 
problémy, či dokonce s hledáním 
možností jejich řešení. Udržitel-
ný rozvoj je klíčovým termínem 
a šest spoluautorů se kolem něho 
točí jako kolem své osy. Celkem 
devět kapitol postupně rozkrývá 
mj. témata environmentálních 
problémů, teorie a praxe této po-
litiky, práva životního prostředí, 
ekonomických aspektů i strategie 
udržitelného rozvoje.
Je pravda, že názory našeho pana 
prezidenta jsou zřejmě podloženy 
jinými zdroji a jinými informace-
mi, než shrnuje tato kniha, která 
upozorňuje spíše na nutné meze 
růstu, na znečištěné prostředí 
i klimatické změny, a tudíž otep-
lování považuje za argumenty 
dostatečně zdůvodněnou realitu. 
Přitom autoři tento názor nikomu 
nenutí – pouze citují a odkazují 
na publikace, kde lze ke každému 
tvrzení získat ještě širší kontext. 
Je -li vám zelené myšlení blízké, jis-
tě se rádi seznámíte nejenom s po-
litickými prostředky (přímé admi-
nistrativní řízení, samoregulace, 
dobrovolnost, výchova a vzdělá-
vání, ekonomické nástroje), ale 
také s indikátory udržitelného 
rozvoje či s termínem ekologická 
stopa, která odpovídá na otázku, 
kolik přírody (tj. přírodních zdrojů, 
půdy, vody apod.) člověk potře-
buje ke svému životu? Velkou vý-
hodou je, že ji lze použít pro snad 
jakoukoliv součást společnosti, 
tedy např. i pro naše aktivity, kur-
zy apod. Měří se v tzv. globálních 
hektarech (gha), odpovídajících 
hektarům biologicky produktiv-
ních ploch s „globálně průměr-
nou produktivitou“. Např. v se-
verní Americe je toto číslo 9,6 gha, 

u nás 6,7 gha. To je dost, ne? 
Zvláště když to porovnáme s Af-
rikou, kde činí jen 1,4 gha. Každý 
z nás tedy v průměru spotřebuje 
4,78krát více přírodních zdrojů 
než průměrný Afričan. A věděli 
jste třeba, že cíle strategie udr-
žitelného rozvoje v ČR schválila 
i vláda? Bylo to v prosinci 2004 
a v knize se s nimi můžete sezná-
mit, stejně jako se státní politikou 
životního prostředí.

Jak přežít v divoké  
přírodě: praktický  
průvodce
Peter	G.	Drake
Přeložil Michael Fokt
Praha: Svojtka & Co., 2006, 
264 stran
ISBN 80-7352-282-9
www.svojtka.cz
299 Kč

Plnobarevná brožura na křídovém 
papíře slibuje v dalším podnadpi-
su skutečně interesantní návod: 
Jak žít v přírodě a užívat si po-
hodlí, krásných zážitků a bezpečí. 
Lze to vůbec skloubit? Není to 
trochu protimluv? V souvislosti 
s jinde se prodírajícími úvahami, 
jestli se svým nepromokavým 
vybavením poskytujícím nám 
tepelný komfort spíše od přírody 
neizolujeme, působí tato příručka 
hodně technologicky, nabízí totiž 
vybavení (dříve se používal termi-
nus technicus „výstroj a výzbroj“) 
skutečně na špičkové úrovni dneš-
ní doby. Kdepak jsou hliníkové 
kotlíky, sešité deky a stanové celty 
dávných časů! Izolační podložky, 
péřové spací pytle či ty s dutým 
vláknem, lehké, skladné a snadno 
stavitelné stany, pohodlné bato-
hy. Vedle toho vařiče (ha – suchý 
líh ještě nebyl vedle plynových či 
benzínových přístrojů zcela odho-

zen jako přebytečný!), nářadí, tá-
bornické vybavení, obuv a obleče-
ní (členěné podle podnebí místa, 
kam se chystáme). To je stručný 
obsah kapitoly vybavení. Ale jsou 
tu i další: plánování a příprava, ori-
entace, cestování (pěšky, na kole, 
na lodi, na koni, s velbloudy, s ná-
kladními zvířaty, pomocí vozidel, 
veřejnou dopravou), táboření, vý-
živa a jídlo, vztah k prostředí, prv-
ní pomoc. Každá kapitola se dělí 
na stručné podkapitolky, každá 
z nich má vlastní dvoustranu (či 
čtyřstranu), texty jsou segmento-
vány do jednoduchých odstavců 
s vlastním podnadpisem, barevné 
fotografie přesně ukazují podobu 
popisované věci či postup dané 
aktivity.
Pravda, našinec asi úplně všechny 
informace nevyužije, ale i tak je 
dobré vědět, že až přijdete ke své-
mu velbloudovi poprvé, udržujte si 
bezpečnou vzdálenost a nehlaďte 
ho. Jinak by vás mohl kousnout 
nebo kopnout. Většina návodů 
a poučení je však zcela funkčních 
a vysoce převyšuje možnosti, kte-
ré skýtaly naše rukou psané zále-
sácké knihy, do nichž jsme (ovliv-
něni foglarovkami) opisovali nebo 
lepili vybrané informace a pře-
kreslovali obrázky. Tady to je tak 
hezky utříděno, tematicky vyrov-
náno, barevně vyfoceno. Kdepak 
neumělé kresby vlastní rukou!
Je to moc hezká knížka, jak už tak 
anglické obrázkové knížky bývají. 
Lákavá a vše zahrnující. Při přípra-
vě určitě pomůže a dodá spoustu 
nových informací. Jenom nevím, 
jestli bych si ji vzal s sebou do di-
voké přírody, abych si tam podle 
jejích rad mohl správně užívat 
pohodlí. Kdyby se mi zašpinila, 
uvolnila se lepená vazba či došlo 
k jinému poškození, určitě by mi 
to bylo líto. Zato v knihovně zů-
stane čistá a stále obdivovaná.
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Hlas přírody
Vítězslava	Klimtová
Fotografie Jiří Heller
Kostelní Vydří, Karmelitánské 
nakladatelství, 2005, 47 stran
ISBN 80-7195-004-1
www.karmelitanske-
-nakladatelstvi.cz
149 Kč

Několik stránek propojujících 
poezii s fotografiemi je dalším 
možným způsobem, jak se příro-
dě přiblížit. Někdo holt není ani 
na filosofické úvahy, ani na teo-
retické rozbory vědců. Ale užít si 
několika stručných veršů s tema-
ticky přiřazenou fotografií, to ur-
čitě může každý. I ten, kdo není 
zvyklý básničky číst. Nebojte se, 
ono to nebolí. Ani vás knížka ne-
kousne. Stačí se uvolnit, nechtít 
spěchat a otevřít se zprostředko-
vanému poselství:

Magické slunce
Přede mnou prchají  
 všechny temné sny a žaly,
přicházím, abych zahřálo  
 vaše ubolená srdce.
Nastavte dlaně, moje děti,  
 pro můj dar.
Jsem světlo.

Hledání cest
Nehádejme se, která z cest  
 vede k němu. Každý
půjdeme tou svou. Dosáhneme 
 moře a tam se
zase spojíme – v jeho náručí, 
 bratříčku.
Jen která z cest je ta pravá? 
Nezbloudíme?

Sculpturae naturae
Jiří	Tiller
Text Luděk Jirásko
Praha: veni vidi &  
Zoner Press, 2006 (třetí vydání),  
123 stran + CD
ISBN 80-86815-51-X
www.veni -vidi.cz  
www.zonerpress.cz
765 Kč

Kniha fotografií učí vnímat krá-
su kolem nás. Častokrát jsem 
byl na pochybách, zdali je onen 
oblý kámen skutečně opracován 
pouze větrem, mrazem a deštěm, 
tak dokonale působí, jako by 
jej člověk ohlazoval svojí rukou 
a tvrdým nástrojem. Proto je ná-
zev Sochy přírody velice vhodný. 
Ale stejně tak působivý je i nad-
pis úvodního textu „…kamenům 
se klaní“. Ano, je to fotografova 
pocta těm neživým přírodninám, 
které dovedou fascinovat pravi-
delnými i nepravidelnými tvary, 
tu v symbióze s mělkou vodou 
ve žlábku či vymleté míse, tu 
s obrůstajícím mechem či obe-
pínajícím kořenem stromu. Ale 
také s doplňkem kříže, kapličky, 
vytesaného výklenku či letopočtu, 
schodů či namalované turistické 
značky. 123 záběrů působivého 
formátu vytváří publikaci, kte-
rá získala ocenění Fotografická 
publikace roku. Propojení speci-
fického místa jako připraveného 
pro religiózní obřad s fantazií po-
zorovatele vytváří svébytné před-
stavy a kombinace. Ponechám 
však na průvodním popisu, aby 
nám je přiblížil: 

Po celá staletí den co den otevře-
ná přírodní galerie nevšedních 
objemů i tvarů z říše rostlinné 
i živočišné. Tu homole cukru, 
přerostlý hřib, torzo dívčího těla, 
obří dělové koule, jinde lesní tr-
paslík, pyramida, chýše poustev-
níka. Probouzené v ranním úsvi-
tu ptačím chórem a chladivou 
rosou, odpočívající přes horké 
poledne smáčené letní bouřkou 
až po konejšivé záblesky rudého 
slunce prodírajícího se z posled-
ních sil dřímajícím stromovím, 
choulící se před nočním chladem 
v mechových pláštích.
Kniha je doplněna vloženým CD, 
které obsahuje nejenom galerii 
obrázků a medailony obou auto-
rů, ale také vtipně řešenou mapu 
propojující vybrané místo s kon-
krétní fotografií.
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 Ivan Kafka: Přítomná minulost, minulá přítomnost, 1991. Realizováno v Dubrovniku, Chorvatsko. | foto © Ivan Kafka 
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ENGLISH	SUMMARY 

Personalities
The first article introduces in details Milouš	
Stárek, founder of a Czech outdoor education 
and The League of Woodcraft. From abroad 
we can be inspired by the personality called 
Joseph	 Bharat	 Cornell. In the Personalities 
Relay Race, Martin	Klusáček interviews Ota	
Holec and asks about his knowledge and ex-
perience regarding education in broader di-
mensions and context.

OSOBNOSTI
Představujeme tentokrát muže, který stál po mno-
ho let v čele Ligy lesní moudrosti, byl u zrodu mo-
derních forem výchovy v přírodě a jako dlouholetý 
místopředseda slavné Metodické rady pro pobyt 
v přírodě ČÚV SSM jejich odvážným obhájcem na-
vzdory době, která jim tolik nepřála. Stal se nako-
nec náčelníkem tábornických škol SSM a na pro-
slulé Slunečné pasece u Pelhřimova se podílel 
na výchově budoucích instruktorů. Připomínal 
jim, že příroda je jedinečná v tom, že vytváří nevy-
hnutelné podmínky a její pravidla hry jsou neko-
nečně různá a nelze je zmanipulovat. Trval na tom, 
že každý se musí vyjádřit svým způsobem, že vůli 
je třeba trénovat stejně jako svaly. MUDr. Milouš	
Stárek byl velkou a mimořádně charismatickou 
osobností obdařenou humorem zdůrazňující sta-
rou pravdu: Tam, kde je to těžší, tam se ukáží ti 
lepší.
Druhý příspěvek představuje osobnost světového 
dosahu, která však patrně nebude většině našich 
čtenářů příliš známá, Josepha	Bharata	Cornella. 
O to podnětěnjším čtením se může článek stát.
Štafeta osobností dopěla ve svém běhu k dlou-
holetému předsedovi Prázdninové školy Lipnice. 
Přečtěte si, jak na dotazy svých „předběžců“ od-
povídá Ota	Holec.
Čím je vlastně způsobeno, že někdo volí vlastní 
cestu, říká jeden z klasiků psychoanalýzy Carl	
Gustav	 Jung a pokračuje, a tím jako z vrstvy 
mlhy vystupuje z nevědomé identity s masou? 
Nutnost to být nemůže, neboť nutnost doléhá 
na mnohé, a ti všichni se zachraňují v konven-
cích. Mravní rozhodnutí to být nemůže, neboť 
člověk se v podstatě rozhoduje pro konvenci. Co 
tedy tak neúprosně rozhoduje ve prospěch neob-
vyklého? Je to skutečnost, která se označuje jako 
povolání: iracionální faktor, který osudově pudí 
k emancipaci ze stáda a z cest, jež stádo vyšlapa-
lo. Opravdová osobnost má vždycky vnitřní po-
volání a věří v ně, má k němu pistis jako k Bohu, 
i když je to jen individuální pocit povolanosti, jak 
by řekl obyčejný člověk. Toto poslání však působí 
jako boží zákon, kterému se nelze zpronevěřit…
Kdo má povolání, naslouchá hlasu nitra, je povo-
lán. Co k tomu dodat víc?

Allan Gintel

Vedoucí	rubriky:

Vladimír	Svatoš – pro bližší představení viz str. 3.

Jan	Neuman – pro bližší představení viz str. 3.

Allan	Gintel – pro bližší představení viz str. 2.

Do	této	rubriky	dále	přispěli:

Ing.	Alan	Bura	(1931), absolvent Strojní 
fakulty ČVUT a vědecké aspirantury 
v ČSAV, pracoval ve výzkumu vytápění 
v ČSAV, později v čs. energetice a také 
v Československém metrologickém 

ústavu v Bratislavě, a to v oboru metrologie a měření, 
v r. 1946 vstoupil do Ligy československých woodcraf-
terů, v současné době spolupracuje s Ligou lesní moud-
rosti na projektu Paměť woodcraftu. abura@volny.cz

Martin	Klusáček (1956), původně učitel, 
nyní personální ředitel výrobní firmy. Se 
zážitkovou pedagogikou se setkal v letech 
1985–93 jako vedoucí instruktor PŠL 
kurzů pro středoškoláky. V současnosti 

pracuje s outdoorovými aktivitami jako integrální 
součástí firemního vzdělávání.
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Alan	BuraTEN,	CO	MILOVAL	LESY

V lesích člověk odhazuje svá léta jako hadí kůži, 
a jakkoliv stár, stává se dítětem. V lesích je věčné 
mládí. V těchto sadech Božích vládne důstojnost 
a posvátnost, zde je celoroční slavnost a host  
by zde chtěl zůstat. V lesích vracíme se k rozumu 
a víře. Zde cítím, že nic nemůže se mi  
přihoditi v životě – žádná nemilost,  
žádné neštěstí, nepozbudu -li zraku,  
jež příroda by mi nemohla nahradit. 

Ralph Waldo Emerson

Osudové	setkání

Za první republiky našlo na Slovensku nový domov 
mnoho Čechů, z nichž řada se usídlila ve Zvolenu. 
Tam nějaký čas pobýval i MUDr. Milouš	 Stárek	 –	
Mahykan. A tady se také poprvé setkal s woodcraf-
tem v Kmeňu ranného svitania a posléze i s Mi-
lošem	 Seifertem	 –	 Woovotannou, zakladatelem 
woodcrafterského hnutí v Československu. Seifert 
byl hostem jeho rodičů a v domku, kde bydleli, do-
konce literárně tvořil.
Do Prahy – stejně jako mnoho na Slovensku žijí-
cích Čechů – ho zaválo nedobrovolné opuštění nově 
vzniklého Slovenského štátu. Tam ve své woodcraf-
terské činnosti pokračoval. Stal se členem Kmene 
pražských woodcrafterů a později také kmene Wa-
hpeton.
Stejně jako většina mladých mužů narozených 
v roce 1921 byl nedlouho po okupaci Českoslo-
venska a vypuknutí války povolán, aby konal nu-
cené práce v nacistické Velkoněmecké říši ve městě 
Magdeburg. Odtud se mu podařilo uprchnout na-
tolik včas, že ještě stačil nasadit svůj život v bojích 
na barikádách Pražského povstání. Po válce byl 
za to poctěn státním vyznamenáním.

Sisseton

S Miloušem jsem se poprvé setkal jako čtrnáctiletý 
v junáckém oddílu. Představil se nám přezdívkou 
Pirát, byl to urostlý, pohledný a atraktivní mladý 
muž se zdravě sebevědomým vystupováním. Důvě-
ryhodný vzhled, přiměřený věk a v neposlední řadě 
i jeho válečné prožitky a bojové zásluhy mu byly 
tím nejlepším doporučením, když se z vlastní inici-
ativy přihlásil místnímu úřadu v Holešovicích a po-
žádal o registraci junáckého oddílu; ten se později 
začlenil do Československé woodcrafterské ligy 
jako kmen Sisseton.
Ta doba se nám zdála nedostižně krásná. V měsí-
cích následujících po květnu 1945 nám voněly 
nejen rozkvetlé stromy, ale i příslib neomezené 
volnosti a pro nás chlapce tušení okupací dosud 
odpíraných příběhů a dobrodružství, o nichž jsme 
ve válce mohli jen snít nad Foglarovými knížkami. 
Hry, zpívání za doprovodu Pirátovy kytary, výpady 
do přírody, otužování, škola tábornických doved-
ností a konečně prvé tábory, které nad jiné, napří-
klad skautské, vynikaly impozantními a prostorný-
mi indiánskými stany, osvětlovanými a vyhřívanými 
ohništěm (největší byl snad osm metrů vysoký!). 
Indiánské byly i obřady, zvláště na sněmech, ale i ty, 
jimiž jsme na táborech vítali rána a loučili se s uha-
sínajícím dnem. Ty tábory byly sice daleko primitiv-
nější a technicky drsnější než tábory junácké, ale 
nás těšilo, že jsme si je dokázali zřídit a vést s nepa-
trnými prostředky a převážně vlastními silami. Chy-
běl pořadový výcvik, běžný ve skautských oddílech, 
a také přemrštěný důraz na tuhou kázeň; stejnokro-
je jsme na rozdíl od junáků neměli. Dbalo se spíše 
na dobrovolné a samostatné dodržování denního 
pořádku a rozvíjení duševních i tělesných činností, 
inspirovaných Setonovým Svitkem březové kůry.
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 Milouš Stárek. | foto z rodinného archivu 



138

Pro Milouše Stárka a mladé jeho věku se krátce 
po osvobození opět otevřely vysoké školy. On si vy-
bral studium lékařství. To ještě netušil, že jeho půso-
bení v Lize, které nezapíral ani po „vítězném únoru“ 
a jemuž věnoval většinu svého volného času, se za-
krátko stane překážkou dalšího studia: přitěžující 
a těžko uvěřitelnou se stala skutečnost, že oficiální, 
a tedy úředně registrovaný název našeho sdružení 
zněl The Woodcraft League of Czechoslovakia. Nic 
mu nepomohl ani jeho prozíravý, byť pragmatic-
ký krok, když náš kmen , ještě v krátkém období 
plném svobody, přihlásil naši organizaci za člena 
Svazu socialistického mládeže (SSM), zatím ne-
zpolitizovaného předchůdce pozdějšího Českoslo-
venského svazu mládeže, který už byl plně pohlcen 
a ovládán komunisty. Patří k ironii doby, že jsme 
se tak stali jedněmi z prvních svazáků. Kmeni to 
ovšem přineslo nemalý prospěch: Svaz nám poskytl 
skvostnou klubovnu, kterou jsme si vlastním úsilím 
a s nadšením zařídili. Nicméně později bylo všech-
no jinak. Liga i Sisseton zákonitě podlehly „vítězství 
pracujícího lidu“ a zanikly.
Vyřazení z vysokoškolského studia Stárka nezlomi-
lo. A tak jsme s odstupem dvou nebo tří let mohli 
obdivovat jeho portrét na maturitním tablu ošet-
řovatelské školy mezi snímky početného sboru di-
plomovaných ošetřovatelek, převážně poutavého 
zjevu. Kvalifikace diplomovaného zdravotního bra-
tra přispěla k toleranci při posuzování jeho žádosti 
o obnovení dalšího medicínského studia, s tím ko-
nečným důsledkem, že se nakonec před jeho jmé-
nem zaskvěl titul MUDr.

Lesní	jméno	Mahykan

Většina sissetonců odmaturovala na pražských ústa-
vech, snad více než polovina absolvovala vysoko-
školské studium. Skoro všichni jsme navázali vztahy 
s děvčaty, většina z nás se oženila. Výjimkou nebyl 
ani Stárek, který měl proti nám štěstí, že svůj osud 
spojil s mimořádně inteligentní, charakterní a radost-
nou ženou, která si dovedla se vším poradit. Jejich 
vztah zůstal pevný a vytrval celý život. Důležité bylo 
také to, že našemu hnutí a jeho ideám dobře rozu-
měla; rádi vzpomínáme, že nás pravidelně provázela 
na našich dávných výpravách. Stárkův harmonický 
rodinný život se prolínal s úspěšnou profesionální 
kariérou. Je známo, že ve své vědecké činnosti mno-
ho vykonal, že se těšil mimořádné vážnosti a že si 
vybudoval vedoucí postavení v oboru imunologie.
Jeho pokus o obnovu Ligy v létě 1968, kdy jsme 
se opět nakrátko setkali na Slunečné pasece u Pel-
hřimova, byl žel beznadějný a neúspěšný. To se však 
úplně změnilo po opětovném nabytí občanských 
svobod, kdy se mu podařilo obnovit předválečný 
kmen Wahpeton. Do tohoto spolku pozval i členy 
někdejšího chlapeckého kmene Sisseton. Většina 
z nás s radostí i novou nadějí jeho volání uposlechla. 
S úctou jsme zaznamenali, že svou rozsáhlou wood-
crafterskou činností a nespočtem vynikajících činů, 
které nazýváme Orlími pery, si vedle jedné z nejvyš-
ších hodností vysloužil právo používat lesního jména 
Mahykan a nosit woodcrafterskou šerpu. Početný 
sled jeho woodcrafterských skutků byl opravdo-
vým setonovským „stoupáním na horu“; rozložil je 
do všech směrů činností, jimž jsme říkali „světla“, 
a přiblížil se tak k ideálům starořecké kalokagathie. 
Byl to on, který se o Ligu zasloužil také (a především) 
důstojnou reprezentací ve vrcholových státních or-
ganizacích, zejména pak svou činností kontaktního 
představitele na ministerstvu školství, kde se staral 
o státní subvence pro činnosti Ligy. Díky jeho inicia-
tivě se desítky woodcrafterských kmenů těší materi-
ální podpoře své všestranné činnosti. Jako ligový ná-
čelník významně přispěl i k tomu, že naše organizace 
vedle technického, zejména tábornického inventáře 
má i vlastní tábořiště v krásném přírodním rámci Ta-
chovska a horskou chatu na Šumavě.
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 Legendární Slunečná paseka. Tady se konala v roce 1964 první Ústřední tábornická škola, tady byla v roce 1968  
 obnovena činnost Ligy lesní moudrosti. Novou tábornickou školou pak měl být v roce 1970 objekt  
 u Lipnice nad Sázavou, ale z různých příčin, z vůle náčelníka tehdejších tábornických škol  
 a hrou osudu se jí nestal. | foto © Iveta Kmochová 
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Vyznání

Milouš Stárek nebyl jen náčelníkem kmene; léta za-
stával i funkci náčelníka Ligy. Když dovršil 85 let 
svého života, vzdal se vrcholové funkce, třebaže 
se podle mínění většiny těšil plné intelektuální 
i fyzické síle. Místo toho se pak stal čestným ná-
čelníkem Ligy a opakovanou volbou na kmenovém 
sněmu si zachovával funkci náčelníka kmene. Až 
do konce svých let programově připravuje, svolá-
vá a řídí pravidelně schůzky, s podporou dalších 
přičinlivých a oddaných členů rediguje, píše, finan-
cuje, ba sám expeduje kmenový časopis Hlasatel 
Wahpetonu. Ještě v terminálním závěru svého ko-
nečného léčení v motolské nemocnici diktuje své 
povídky, nedávno uveřejněné a uznávané za jedny 
z nejzdařilejších.
Domnívám se, že jedním z důvodů, proč se dočkal 
vysokého věku v plném rozkvětu svých fyzických 
i psychických sil, je jeho rozhodnutí strávit posled-
ní desetiletí svého života především v lesích, možná 
trochu i pod vlivem Thoreauových spisů. V Brdech, 
na samém okraji jineckého vojenského újezdu, nad 
Pstruhovým potokem mezi kopci Vystrkovem a Ko-
níčkem, zařídil vesnické stavení pro trvalý pobyt 
a rok po roce je spolu se svou manželkou Hanou 
a také s pomocí své rodiny zdokonaloval.
Jestliže je ve mně něco dobrého a nacházím -li 
ve svém životním běhu nějaké úspěchy, přičítám 
největší zásluhu třem charismatickým osobnostem, 
které mne poctily svou důvěrou, a to svému otci, 
kterého jsem měl moc rád, jednomu nezapomenu-
telnému profesorovi na gymnáziu, který pro čestný 
a úspěšný život připravil celé generace mladých lidí, 
a v neposlední řadě MUDr. Milouši Stárkovi. Všichni 
tři mne trpělivě vedli úskalími nesnadného dospí-
vání. Poslední dva mi po dobu dvou let nahrazovali 
prvého, tedy otce, který konal službu v zahraničí. 
Z nich poslední jako jediný mne pak provázel vět-
ší část života a přirostl mi k srdci. Nevím o ničem, 
co bych pro něj neudělal, kdybych to uměl a kdyby 
mne o to požádal. I v době výsluhy let zůstal mým 
vzorem. Takže teď, když už není mezi námi, mi moc 
chybí. A myslím, že nejen mně.

Stárkovské	marginálie

Jeho	jazyk	a	vystupování
Byl vynikajícím vypravěčem i řečníkem – předne-
sem, stylem i vtipem. Měl rozsáhlé a všestranné 
vědomosti a zkušenosti a také vynikající paměť. 
Jeho vystoupení na veřejnosti jakékoliv spole-
čenské úrovně mělo vždy úspěch; ke každému si 
s lehkostí, a přesto s přirozeností našel přístup. 
Netrpěl ostychem ani trémou. Dovedl přesvědči-
vě argumentovat. Vládl pěknou a lahodně znějící 
českou dikcí a intonací. Vyjadřoval se stručně, při-
léhavě a logicky. Byl mistrem mluveného slova.

Liga lesní moudrosti
Soudil, že škola, rodiče ani společnost nedělají 
v péči o děti a dospívající dost. Držel proto palce 
všem hnutím, organizacím a zařízením činným 
na tomto poli. Mrzelo ho, že woodcrafterů je 
v Čechách tak málo. Souhlasil s tím, že jedinou 
cestou zachování a rozvíjení hnutí je dostatek 
kvalitně vycvičených, vzdělaných a připravených 
vedoucích, trápil se nedostatkem zájmu o náčel-
nickou funkci a pilně se věnoval lesním školám, 
jimž se ve woodcrafterských kruzích říká čotok-
vy; na nich každoročně přednášel. Varoval však 
před přílišným upřednostňováním indiánského 
folklóru před ostatními činnostmi.

Příroda
Romantická krása slovenské přírody, v době jeho 
dospívání často netknutá, vzácné pochopení 
jeho rodičů (měl neobyčejně milou maminku, 
na kterou dodnes rád vzpomínám), četba Seto-
nových a Thorerauových spisů, setkání se Seifer-
tem a později se Setonem, to všechno vykonalo 
své. Celý život měl sklon trávit každou volnou 
chvíli v lese. Nejpříznivější předpoklady k tomu 
nacházel nejprve na táborech (Stvořidla, Wal-
den pod Smrekovicí a Hřmící řeka – Pribylina) 
a během roku na chatách. Začalo to loveckou 
chatou jeho otce, pak přišly lesní chatky jiných 
woodcrafterů. Později on a skupina dalších 
členů téhož kmene zakoupila a zařídila samo-
tu blízko Lipna, která je navštěvována dodnes. 
Nelze se proto divit, že jeho odchod do důcho-
du se stal logickým vyvrcholením postupného 
přibližování k lesu: Stárkovi se rozhodli přenést 
svůj hlavní stan z Prahy do Brd, kde získali opuš-
těnou starou chalupu na samém okraji lesa. Tak 
Mahykan naplnil důležité woodcrafterské heslo, 
které praví: Naše cesta je cesta lesem.
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UČITEL	PŘÍRODY Jan	Neuman

Téměř třicet let se šíří světem hry a cvičení, které 
dětem i dospělým přibližují přírodní svět. Mnohé 
hry se časem staly tak samozřejmě známé, že mnozí 
autoři je považují za své. Je tomu tak i v desítkách 
příruček pro ekologickou výchovu, kde nacházíme 
hry a cvičení, které poprvé souhrnně publikoval Jo-
seph	Bharat	Cornell.

Životní	běh

Stojí za to se u tohoto jména zastavit. Joseph se na-
rodil v roce 1950 v malém kalifornském městečku 
Live Oak a patří k páté generaci Kaliforňanů. Také 
vzdělání získával na kalifornských školách. Bakalář-
ský a magisterský titul získal ve studijních progra-
mech kalifornských univerzit (Chico, Boulder Creek) 
zaměřených na poznávání a chápání přírody. Svoje 
znalosti propagátora a znalce přírody prohloubil 
pobytem na National Audubon Society, což je orga-
nizace, která má za cíl chránit a obnovovat přírodní 
ekosystémy s ohledem na ptactvo, obyvatele divoči-
ny a jejich zvyky. To vše pro užitek lidstvu a udržení 
biologické rozmanitosti na planetě Zemi.
Joseph Cornell se svou ženou dlouhodobě bydlel 
a působil v Ananda World Brotherhood Village, což 
bezesporu ovlivnilo jeho pracovní i životní zaměření.
Komunita Ananda patří údajně mezi nejúspěš-
nější duchovní komunity na světě. Je umístěna 
na úpatí Sierry Nevady v severní Kalifornii. Založil 
ji v roce 1968 J.	Donald	Walter	zvaný Svami	Krijá-
nanda dle učení jednoho z prvních indických guruů 
Yoganandy, který se na počátku dvacátého stole-
tí jako první usadil v USA a ovlivnil zde duchovní 
život. Zakládáním podobných komunit po celém 
světě (USA, Evropa, Afrika, Austrálie) se postupně 
uskutečňuje velký Yoganandův sen o světovém bra-
trství. „Ánanda“ znamená v sanskrtu blaho, spoko-
jenost či radost. V tomto duchu nabízí komunita 
povznášející hodnoty a techniky pro dosahování 
klidu mysli a vnitřního štěstí.
Joseph Cornell prošel řadou zaměstnání. Byl tříd-
ním učitelem, řídil na školách výchovu v přírodě 
a řadu let pracoval v přírodovědném centru pro 
americké skauty a v národní škole pro západní 
oblast, která připravovala kvalifikované skautské 
vůdce. Získal tak cenné zkušenosti, které předával 
v přednáškách, seminářích a kurzech. Aby mohl vý-
sledky své práce předávat lépe, založil v roce 1978 
nadaci s názvem Sharing Nature Foundation, pra-
cující úspěšně do dnešní doby.

Stručně	o	hlavních	publikacích

Skutečně světoznámým se stal až po vydání své 
první knížky Sharing Nature with Children (1979), 
která byla přeložena do 19 jazyků a celkově 
se do dnešní doby prodalo téměř půl milionu výtis-
ků. Obsah knížky Prožívání přírody s dětmi ovlivnil 
výchovu o přírodě v mnoha zemích a hry v ní obsa-
žené se staly záhy klasickými.
V průběhu let vydával další knížky, které předkládají 
čtenáři různé cesty k poznávání a chápání přírody.
Kniha Listening to Nature: How to Deepen your 
Awareness of Nature vyšla v roce 1987. Je zají-
mavá svojí skladbou. Obsahuje meditativní citáty, 
krátké aforismy a krásné snímky přírodních scene-
rií od Johna Hendricksona. Naslouchání přírodě 
je rozvrstveno do 31 částí, mohou to být dny, kdy 
bude knížka společníkem na dovolené, nebo při-
nese náměty pro meditativní pobyt v přírodě pro 
jednotlivce i skupiny.
Další knížku Josepha Cornella Journey to the He-
art of Nature přijala Světová organizace skautů 
(World Organisation of the Scout Movement) 
se sídlem v Ženevě jako průvodce mladých lidí 
pro objevování přirozené lásky k Zemi, která dle 
autora dřímá v každém lidském srdci. Je to nyní 
celosvětově oblíbená učebnice v programech zamě-
řených na službu Zemi.
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Nejnovější knížka With Beauty Before Me navazuje 
svým obsahem na moudrost indiánského kmene 
Navajo. Název je také převzat z indiánské básně. 
Objevuje se zde znovu krátký příběh učitele na ji-
hozápadě USA. Dětem ve třídě dal za úkol, aby 
namalovaly vlastní portréty. Bílé děti vyplnily celou 
stránku obrysy svých těl. Indiánské děti namalo-
valy na papír hory, květiny, pouště, stěny kaňonů 
a do rohu nakreslily malé obrázky svého těla. Je to 
připomenutí toho, jak sami sebe chápeme. Uvědo-
mění si, že jsme součástí okolní přírody a můžeme 
se najít ve stromech, ptácích i skalách. Podobně vy-
znívají v knížce citáty lorda Byrona, A. Schweitzera 
i J. Muira. Přestože je knížka pojatá jako kapesní 
průvodce pro naše cesty lesem, lze ji využít pro 
zvýšení pozornosti a navození přemýšlivého vztahu 
k přírodnímu světu. Rozšiřuje tematiku knížky Na-
slouchání přírodě o aktivity využívané k reflexi.
Ve stejném roce Joseph Cornell připravil unikát-
ní knížku o Johnovi	Muirovi	 (John Muir: My Life 
with Nature), kde ho nechává vyprávět vlastními 
slovy jeho životní osudy. Je to oblast, jak sám říká, 
blízká jeho srdci. Příběh osamělého chodce v pří-
rodě, dobrodružné cesty a inspirující život. Je to 
také snaha podnítit mladé lidi k tomu, aby si i dnes 
připomínali nadšenou a přitažlivou osobnost Johna 
Muira (1838–1914), který byl skutečným advoká-
tem Země.
Knížka Sharing the Joy of Nature: Nature Activities 
for All Ages (1989), snad druhá v pořadí (v nověj-
ším vydání vyšla pod názvem Sharing Nature with 
Children II), obsahuje řadu her a cvičení, která při-
bližují aktivity z první knížky i pro dospělé. V tomto 
díle, jehož název lze volně přeložit jako Radostné 
prožívání přírody, popisuje Cornell svoji metodu 
učení nazvanou Flow Learning (Učení plynutím).

Učební	postupy

Učení plynutím stojí za zmínku. Je bezesporu in-
spirováno teorií Flow M.	Csikszentmihalyiho. Lze 
vysledovat taktéž vliv východní filosofie. Postup 
nám může také připomínat zásady, které před mno-
ha léty popsal J. A. Komenský a které se opakovaně 
objevují i na stránkách Gymnasionu. Je to metoda, 
která se opírá o hry, které zprostředkovávají vyváže-
ný proud prožitků a zkušeností. Cornell představuje 
Učení plynutím ve čtyřech krocích:
1. krok – Vzbuzení zájmu
Děti a lidé obecně se nejlépe učí tehdy, je -li před-
mět učení smysluplný, užitečný a radostný, nebo 
když se nějakým způsobem zapojí do učení jejich 
emoce. V tomto směru je neocenitelné, pokud uči-
tel dovede vytvořit atmosféru plnou zvědavosti, 
zábavy a osobního zaujetí. Takto vzbuzený zájem 
podpoří pozornost a lze ho využít v dalších teore-
tických i praktických lekcích.
V tomto kroku se dosahuje: radost ze hry, atmosfé-
ra zájmu a nadšení, překonávání pasivity, zvyšování 
pozornosti, dobré skupinové dynamiky; připravuje 
se půda pro náročnější aktivity.
2. krok – Zaměření pozornosti, vnímavost
Bez soustředěné pozornosti nemůže probíhat 
opravdové učení. Aktivity v této fázi dále povzbu-
zují žáka zábavnými a kreativními činnostmi. Při 
setkávání s těmito „výzvami“ se musí hráči soustře-
dit na některý ze smyslů, což přispěje ke zklidnění 
pozorování a vnímání jejich okolí.
V této fázi se dosahuje: vytvoření hlubšího vztahu, 
zvýšení pozornosti, využívání pozitivního vlivu nad-
šení a rozvoje vnímavosti pro hlubší prožitky.
3. krok – Přímé zážitky a zkušenosti
Zvídavě naladěný a pozorný žák je v tomto kroku 
připraven hluboce vnímat přírodní prostředí. Zku-
šenostní aktivity v této fázi se hluboce odrazí ve vě-
domí a propojí člověka s přírodou. Hry zařazené 
do této fáze pomáhají účastníkům poznávat hlubo-
ký vnitřní smysl uspokojení a porozumění přírodě. 
Tato fáze přímých zážitků a zkušeností je nutná pro 
rozvoj lásky a pozornosti k přírodě a celé Zemi.
Přínosem této fáze učení je zjištění, že se lidé nej-
lépe učí tehdy, když mohou osobně něco objevovat 
a když získávají bezprostřední zážitky a zkušenosti. 
To vše pomáhá k rozvoji osobního vztahu k ekolo-
gickým ideálům.
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4. krok – Sdílení zážitků a inspirací, idealismus
Je to etapa, kdy žáci mají možnost společně reflek-
tovat to, čemu se naučili. Toto zastavení je důležité, 
neboť v našem rychle běžícím světě nemají často 
žáci ani učitelé čas a spěchají kvapně od jedné 
aktivity ke druhé. Čas reflexe pomáhá prohloubit 
zážitky a zkušenosti. Reflexe by však neměla trvat 
dlouho. Společné sdílení svede lidi ještě více dohro-
mady a pomáhá dotvářet povznesenou náladu, kte-
rá usnadňuje učiteli a vychovateli další působení.
V této poslední fázi učení se vyjasňují a posilují 
osobní zážitky a zkušenosti, je to prostor pro uvede-
ní inspirujícího modelu, vytváří se skupinové vazby. 
Je to také zpětná vazba pro vedoucí, kteří se dělí 
o zkušenosti a inspirace se žáky či účastníky.
Výchovný program Josepha Cornella je praktický, 
prožitkově -zkušenostní, hravý a inspirující. Pro kaž-
dou etapu či krok Učení se plynutím přiřadil urči-
té typy aktivit v přírodním prostředí, které popsal 
ve svých knížkách. V české odborné literatuře najde-
me základy Cornellových her a jeho metody mimo 
jiné i v těchto publikacích: Neuman, 1998, kapitola 
Ekohry; Neuman a kol., 2000, kapitola Ekologická 
výchova a ekohry.
Joseph Cornell navštěvuje mnoho států světa. Po-
řádá workshopy, kurzy, přednášky a je zván jako 
úvodní řečník na konference. Každoročně pořádá 
v severní Kalifornii týdenní tréninkové kurzy nazva-
né Sharing Nature Conference/Retreat a How To 
Be A Creative and Inspiring Teacher.
Určitou představu o zaměření workshopů si mů-
žeme vytvořit z internetových stránek, na kterých 
Cornell nabízí dva typy workshopů.

Jednodenní	workshop	trvající	6	hodin
Dopoledne – úvody, semináře a cvičení s těmito 
názvy: Jak se děti učí – Pět doporučení jak zajistit 
úspěšné aktivity v přírodě. Učení se s celým srdcem 
a celou bytostí. Flow Learning – Technika pro cit-
livé vedení lidí k získávání smysluplných prožitků 
a zkušeností z přírody. Učiňte své sdělení přitažli-
vější a závažnější.
Aktivity v přírodě podporující radostné učení, vy-
tváření týmového ducha, věda jako zážitek, demon-
strace ekologických koncepcí, zvyky a charakteristi-
ky zvířat, podpora pozornosti a pozorování .
Odpoledne – semináře a cvičení vybírané z násle-
dujících oblastí: Hry podporující lásku a starost 
o přírodu. Hry se stromy a o stromech – odborné 
údaje, fantazie a intuice. Techniky na prohloubení 
osobního potěšení z přírody a růst efektivity uči-
telské práce.

Dvoudenní	workshop
Vychází z programu jednodenní akce a je doplněn 
aktivitami pro skupinovou reflexi, přednáškami jak 
se stát inspirujícím učitelem, představením aktivit 
pro povzbuzení zájmu a nadšení i podporu pozo-
rování přírody. Novým tématem je kreativní psaní 
a poezie inspirovaná přírodou.

Cesty	ke	světové	proslulosti

Mnohaletý pobyt v komunitě Ananda Village Cor-
nellovi ukázal, jak mocnou silou je společná prá-
ce skupiny stejně smýšlejících lidí. Proto podobně 
organizoval neformální asociaci s názvem Sha-
ring Nature Worldwide (1997), jejímž smyslem je 
sdružit lidi, kteří mají stejné ideály i aspirace. Je 
to světová síť pedagogů přírody, kteří byli a jsou 
inspirováni knihami a filosofií Josepha Cornella. 
Vůdčí silou ve vytváření této asociace byl Cornellův 
japonský přítel a prezident Japan Nature Game As-
sociation Shin	-ichi	Furihata. Asociace je řízena ná-
rodními koordinátory v řadě zemí a oblastí, jako je 
Brazílie, Mexiko, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, 
Německo, Nový Zéland, Tchaj -wan, Severní Amerika 
a jihovýchod USA.
Za svoji práci byl Joseph Cornell oceněn různými in-
stitucemi. V roce 1982 byl nominován na švédskou 
cenu udělovanou osobám podílejícím se na řešení 
největších světových výzev The Right Livelihood 
Award; získal prestižní čestnou cenu americké 
organizace National Association of Interpretati-
on za ohromný přínos k problematice vzdělávání 
v přírodních vědách. Maďarská společnost pro 
environmentální výchovu mu udělila čestné člen-
ství za profesionální dokonalost a službu jako vzor 
pro vychovatele celého světa. Joseph Cornell je čest-
ným prezidentem Japonské asociace her v přírodě 
(Japan Nature Games Association), kterou dnes 
tvoří více než 7 000 učitelů a vychovatelů, kteří ve-
dou a vyučují dle Sharing Nature aktivit a filosofie 
v Japonsku i v jihovýchodní Asii. V roce 2000 vyhrál 
cenu ASPCA (Americká společnost předcházející 
násilí na zvířatech) Henry Bergh Children’s Book 
Award. V roce 2001 získal čestný doktorát na Unity 
College in Maine za příkladnou kariéru přírodního 
vychovatele a spisovatele.
Ve všech informačních zdrojích o Josephovi Cor-
nellovi se uvádí jeho záslužná činnost pro Ananda 
Schools, kde už od roku 1972 vedl přípravu mla-
dých lidí ve vyváženém programu zahrnujícím těles-
ný, mentální, emoční i duchovní trénink. Vedle sna-
hy o dosahování výborných výsledků ve školních 
předmětech zahrnoval program i rozvoj takových 
dovedností, jako je umění vycházet s ostatními lid-
mi, jak žít v harmonii se zemí, jak se soustřeďovat, 
jak dosahovat a udržovat vnitřní klid. Kurikulum za-
hrnovalo šest širokých oblastí: sebevyjádření a ko-
munikace, porozumění lidem, porozumění a pozná-
vání země a vesmíru, osobnostní rozvoj, kooperace 
a celistvost (Wholeness).
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Duchovní	inspirace	pro	učení	i	psaní

Joseph Cornell se často přihlašuje k tomu, že jeho 
praxi i výchovné postupy ovlivnila kniha J.	Donalda	
Walterse Education for Life: Preparing the Children 
to Meet the Challenges, která vyšla v nakladatelství 
Crystal Clarity Publishers (spolupráce s Ananda ko-
munitou). Autor této knihy je přesvědčen, že výcho-
va a vzdělání mají být zážitkově -zkušenostní, a ne 
převážně teoretické. Souhlasit můžeme i s dalšími 
názory. Je třeba se učit významu prožitků a zkuše-
ností. Učení z učebnic má být vyváženě doplňováno 
přímými prožitky a zkušenostmi. Sumu znalostí ne-
můžeme zaměňovat za moudrost. Skutečná výcho-
va se uskutečňuje sebevýchovou. Obrazně: v kaž-
dém dítěti může dřímat Einstein.
Pro další charakteristiku této knížky použijeme slov, 
která v předmluvě říká děkan jedné vysoké školy. 
Kniha podle něj představuje skutečný pedagogic-
ký fenomén, je originální a plně využitelná v praxi. 
Rozšiřuje současné definice vzdělávání tím, že nabí-
zí techniky pro transformaci výchovy do celistvého 
procesu, ve kterém je harmonizováno učení z knih 
s přímými životními zážitky a zkušenostmi. Je to 
podpora všech, kteří jsou přesvědčeni, že výchova 
a vzdělávání jsou více než představení faktů, více 
než intelektuální odhalování velkého množství ne-
prověřených koncepcí a více než pragmatická pří-
prava pro zaměstnání. V knize se ozývá důrazné 
volání po změně, která bude vycházet z hlubokého 
vhledu do potenciálu každé lidské bytosti. Obsah 
napovídá, jak podporovat kreativitu, moudrost 
a intuici každého dítěte a jak probouzet jeho dosud 
nepoznané schopnosti.

Závěr

Dílo a práce Josepha Cornella jsou inspirující pro 
vychovatele a všechny ty, kteří přibližují, vykládají 
a učí poznávat svět Přírody. Je příhodné zakončit 
toto stručné pojednání o zajímavé osobnosti Cor-
nellovým oblíbeným citátem americké spisovatel-
ky a obhájkyně práv indiánů Mary	Austin	 (1868–
1934):
Člověk není jen sám sebou… 
Je všechno, co vidí; 
Je všechno, co k němu plyne z tisíce zdrojů… 
Je Zemí, žije ve výšinách jejích hor a v rozlehlosti 
jejích údolí.
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Štafeta osobností
Drobná	práce	na	každém	úseku	trati

Stalo se nečekaně, že píšu úvod ke štafetě, která by 
sice nejspíš nezískala olympijskou medaili, ale jen 
proto, že na olympijádě chybí některé podstatné 
disciplíny. A když už mám k této přehlídce osobností 
spojených s česko(slovensko)u zážitkovou pedago-
gikou něco předeslat, dovolím si být osobní.
Jsem rád, že štafetový kolík doputoval k Otovi. Ne-
být úcty ke všem předběžcům, chtělo by se říct „ko-
nečně“. Ota	Holec nepatří k osobnostem, kterým by 
věnovala svůj drahý (kdysi snad drahocenný) pro-
stor takzvaná média. Není spisovatelem, politikem, 
šoumenem, hudební hvězdou, váženým a tázaným 
pedagogem, osobou veřejnou. Není?! Je! A poctivě-
ji, opravdověji, než některé z tváří předních novino-
vých stran. Své talenty a svá nadání však užívá neo-
kázale, je vzornou ukázkou oné drobné práce, jak o 
ní mluvil Masaryk. Ale je práce na velikém, snad až 
nesmírném díle udržování a vzdělaného růstu lidské 
společnosti drobná?
Ota byl celé desetiletí skutečným vůdcem Prázdni-
nové školy Lipnice a mimo jiné se tak zasloužil i o to, 
že mohl vzniknout časopis, v němž teď čtete už 
osmé pokračování Štafety osobností. Časopis, kte-
rý jistě nikdy neudělá nějakou efektní díru do světa, 
ale který se poctivým úsilím snaží nést a rozvíjet po-
znatky a zkušenosti (štafetový kolík) jedné z mnoha 
běžeckých drah lidského společenství.

Michal Stránský
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NEKONČÍCÍ PEDAGOGICKÉ	ROLE
Ota Holec je v každém společenství lidí nepřehléd-
nutelnou osobou. Je to proto, že se jedná o člově-
ka, na nějž označení „renesanční“ sedí naprosto 
přesně. Stačí, aby vzal do ruky kytaru nebo sedl 
ke klavíru, a hned je centrem pozornosti a hybate-
lem dění. Zvláštní ale je, že není žádný roztržitý 
bohém, naopak – jedná se o člověka velice racio-
nálního, pragmatického a zodpovědného. Prostě 
takový ten typ, co po skončení jakéhokoli projektu 
odchází jako poslední, až se přesvědčí, že je vše do-
končené, uzavřené a uklizené. A právě kombinace 
racionality a tvůrčích schopností, které projevoval 
při vymýšlení programů na kurzech Prázdninové 
školy a v její pedagogice vůbec, mi připadá až neu-
věřitelně zvláštní a zajímavá. Otův široký záběr pro-
zrazuje i jeho profesionální kariéra: vystudoval elek-
trotechniku, živil se jí v předlistopadové brněnské 
Zbrojovce, pak krátce působil v Centru pro volný 
čas Lužánky a v současnosti je manažerem rodinné 
firmy.

Oto, ty jsi mi vstoupil do života, když jsem studo‑
val v Brně vysokou školu, a už jsi z něj nevystou‑
pil. Pamatuješ se na naše vůbec první setkání?
Jasně. Bylo to v tramvaji číslo čtyři po tréninku bas-
ketbalového družstva brněnské Techniky, kam jsi 
přišel jako nováček. V té šalině ses mě ptal, jak to 
v Technice chodí a tahal jsi ze mně rozumy. To bylo, 
jestli si dobře vzpomínám, někdy v roce 1976.

Ty jsi vystudoval poměrně exaktní vědu, elektro‑
techniku, přitom se v životě neustále potkáváš 
s pedagogikou, s výchovou v nejrůznějších po‑
dobách. Jak vlastně rodiče vychovávali tebe? 
K čemu tě vedli?
Kdo ví, jestli jsem spíš neměl být pedagogem než 
technikem… Já nevím, jestli se mi podaří najít cha-
rakteristiky toho, jak jsme byli vychováváni. Pravda 
je, že moje máma měla za sebou skautskou výcho-
vu, jejíž principy se zcela určitě promítly i do toho, 
jak působila na nás, tři děti. A myslím, že to byl 
takový základ, ze kterého jsem podvědomě čerpal 
při každém svém pozdějším výchovném působení.

Dokázal bys teď zpětně na základě svých zkuše‑
ností definovat základní principy výchovy, které 
používali tví rodiče?
V naší výchově hrála bezesporu klíčovou roli moje 
máma, protože táta v té době jezdil, než jsme 
se v mých deseti letech z Kroměříže přestěhovali, 
za prací do Brna. Což znamenalo v pondělí ráno 
do vlaku a až v sobotu večer zpátky. Společný ví-
kend, to byla v té době jen neděle. Když tak o tom 
přemýšlím, tak si uvědomuju, že do své výchovy 
máma promítala mnoho ze skautských principů, 
jako je třeba pravdomluvnost, ochota pomáhat 
sobě navzájem i druhým, úcta k rodičům a starším 
lidem vůbec a tak podobně.

Umíš si vzpomenout na ty víkendy, kdy jste byli 
s oběma rodiči? Co s vámi dělali?
Já mám spíš paměť obrazovou, takže když se takto 
ptáš, tak se mi začnou pomalu vyvolávat některé 
obrazy ze společně trávených víkendů. To klíčové 
se ale neodehrávalo o nedělích, ale o společných 
dovolených. Shodou okolností jsem teď nedávno 
měl v rukou kroniku, kterou psala máma a kde je 
její rukou zaznamenáno mnohé z časů dětství. Spo-
lečenství čtyř až šesti rodin s dětmi ve zhruba stej-
ném věku společně trávilo dovolené a volný čas – to 
tenkrát určitě nebylo obvyklé. Vzpomínám si na tra-
diční zimní pobyty v Beskydech, kde jsme zhruba 
v počtu 10 až 15 dospělých a stejném množství 
dětí obsadili penzion někde ve valašských kotárech 
a kde nám dospělí připravovali sportovní a spole-
čenský program. Podobně to bylo i v létě, kdy jsme 
trávili týden nebo dva pod stany nebo na cestách. 
Myslím, že to byla velmi užitečná zkušenost v tom, 
abychom se už v útlém věku naučili žít v nějaké 
smečce a vycházet s ostatními.

Jak tě „vychovávali“ vrstevníci, spolužáci; měli 
jste nějakou klukovskou partu?
Zcela jistě mě ovlivnilo to, že jsem dlouhá léta hrál 
basket. Tento sport určitě přispěl k tomu, že jsem 
dnes především týmovým hráčem, i když s občas-
nými sólovými ambicemi. A také, že jsem byl jako 
kluk členem turistického oddílu, který vedl můj 
starší bratr Petr. Ve druhé polovině šedesátých let 
jsme z něj přešli do tábornického oddílu, který vedli 
moje teta a strýc, ze kterého se v roce ’68 staly 
oddíly skautské, to byl velmi zásadní moment. Ze-
jména proto, že po emigraci mých příbuzných jsem 
převzal vedení toho chlapeckého a moje budoucí 
životní partnerka Hanka dívčího. To byla opravdu 
nesmírně užitečná škola.
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To ti bylo kolik let?
To mi bylo dvacet a trvalo to tři nebo čtyři roky, 
dokud skauting nebyl zakázán. Potom jsme ještě 
několik let pracovali s tím nejcennějším, co oba od-
díly měly, tj. s rádci družin. Vytvářeli jsme tak jeden 
z těch pověstných „Břicháčkových kruhů“, tj. jakési 
společenství lidí, o něž se dalo v dobách předlisto-
padového marasmu opřít.

Jak jsi vedení toho skautského oddílu zvládal? 
Dostalo se ti nějakého vzdělání v oblasti pedago‑
giky?
Samozřejmě, že jsem musel absolvovat vůdcovské 
zkoušky, nicméně spíše jsem využíval svých před-
chozích zkušeností a hledal jsem nápady a inspira-
ci, kde se dalo.

Pedagogika mluví o výchově jako o cílevědomé 
činnosti. Nakolik byla výchova v podání dvaceti‑
letého Oty Holce vědomá, a nakolik intuitivní?
Tuším, co je za tvojí otázkou, nevím ovšem, jestli 
to budu umět vyjádřit zcela přesně… Vědomí toho, 
jaký skautská výchova může mít dosah, čeho všeho 
se dá tou společnou oddílovou činností dosáhnout, 
v tom v prvé řadě nebylo. Úsilí bylo nasměrováno 
spíše do obsahu než k cílům. Čímž samozřejmě ne-
chci říct, že by se nevědělo, kam oddíl a jeho čin-
nost míří. Prvořadé bylo vědomí užitečnosti celého 
toho oddílového snažení a všech jeho dějů. Vědomě 
jsem se proto snažil o to, aby všechno, co se týkalo 
oddílu a jeho činnosti, bylo připraveno co nejlépe, 
aby oddíl fungoval uvnitř i navenek.

V roce ’68 zažívalo skautské hnutí velký rozkvět, 
do oddílů se hlásilo mnoho nových členů. Proč si 
myslíš, že se tak stalo? Co mimořádného skau‑
ting tenkrát nabízel?
Myslím, že v tom hrálo roli několik okolností. Jed-
nak se do skautského věku dostaly děti rodičů, kteří 
zažili skauting po válce v době před jeho zákazem 
komunisty v roce ’48, kteří chtěli, aby jejich děti 
prošly stejnou výchovou. Připomenu také význam-
nou roli foglarovek. Tím nejdůležitějším důvodem 
ale asi bylo to, že skauting nabízel něco, co v té 
době ve společnosti výrazně absentovalo: program 
pro věk dětí a dospívající, do kterého nemluví žád-
ná politika a který je takový, jak si ho ten který od-
díl a jeho členové sami připraví. Byl jednou z nadějí 
společnosti konce 60. let, pokoušející se osvobodit 
a emancipovat.

Myslíš si, že to stačí? Přece i když něco udělám 
svobodně, ale nerezonuje to s potřebami té gene‑
race, tak o to žádný zájem nebude.
Klíčové bylo to, že skautské tábory byly výzvou 
k samostatnosti… A činnost oddílu během roku 
byla přípravou na tábor. Už bylo mnohokráte řeče-
no a napsáno, že typický skautský tábor znamenal, 
že si jeho účastníci museli na zelené louce vlast-
noručně postavit vše, co k tří až čtyřtýdennímu 
životu potřebovali, vařili si, sami jezdili nakupovat 
a tak. Mohli tam prožívat ryzí kamarádství a zažívat 
programy šité na míru jejich věku. Zažívali dobro-
družství, romantiku a intenzivní kontakt s přírodou. 
Hráli si a v kombinaci s realitou tábora se tou hrou 
připravovali na život.

Jaký ty jsi byl skautský vůdce, o co ses hlavně 
snažil?
Aby tábor byl dobře připravený a oddíl celoročně 
dobře fungoval. A spoléhal jsem na to, že když tá-
bor a jeho program proběhnou bez zásadních pro-
blémů, tak jejich efekt se dostaví, protože je zkrátka 
v tom dění a v principech, na kterém je postaveno, 
zakódovaný.

Máš nějakou zpětnou vazbu od těch kluků o tom, 
co jim členství v oddílu vlastně dalo? Co považují 
za nejdůležitější?
Po tom jsem nikdy nepátral… Vedení oddílu jsem 
před závěrem studia na vysoké škole předal a dál 
oddíl sledoval spíše zpovzdálí. S některými jsem do-
dneška v poměrně častém a velmi přátelském kon-
taktu. Co možná stojí za připomenutí, je, že s ně-
kterými jsem zažil téměř deset let společného 
sportování: od tradičního táborového pasáka jsme 
se dostali k softballu, založili při brněnské Slavii 
VŠZ oddíl, který se propracoval až do 1. ligy. Taky 
jsi vlastně pár roků za „zemědělku“ hrával! Dnešní 
brněnští baseballoví Draci, jak sám víš.

V tom tvém celoživotním potkávání se s výchovou 
se nemůžeme vyhnout období tvé práce v Prázd‑
ninové škole. Jaký byl vlastně ten úplně nejdůle‑
žitější záměr, který Prázdninová škola sledovala? 
A bavme se teď o jejích začátcích.
Ty mě nutíš vracet se k věcem, které jsou třicet let 
staré… Pro mě je to už trochu problém, protože já 
už žiju v poněkud jiném světě a není pro mě úplně 
jednoduché vrátit se do toho času… Kdybych šel 
na úplný začátek, tak to asi fungovalo podobně 
jako u zmíněného skautského oddílu. Nebylo úplně 
jasné, co je cílem a záměrem, pokud jde o možný vý-
chovný dopad; debaty na toto téma začaly až poz-
ději. V prvních letech a ročnících Prázdninovky šlo 
hlavně o úspěch každého jednotlivého programu 
a instruktora, který ho vymyslel, připravil a uváděl. 
A samozřejmě také kurzu jako celku. Hledaly se jeho 
podoby pro věk vysokoškoláků a věk středoškoláků. 
Tato snaha o šití kurzů na míru, až později nazvaná 
dramaturgie, byla typická od prvních ročníků.
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Všechny projekty z té doby, Gymnasion, Šance 
a pak i rané kurzy Prázdninové školy byly ihned 
mezi mladými lidmi velmi úspěšné. To nemohlo 
být jen proto, že se skládaly z dobře udělaných 
programů. Co se těm lidem tak zajímavého a žá‑
daného vlastně nabízelo?
No určitě to bylo proto, že předběhly svoji dobu 
a že nabízely něco, co tenkrát v předlistopadovém 
režimu nenabízel nikdo jiný. Nabízely výzvy v nej-
různějších podobách, možnost ověřit si svoje síly 
a schopnosti, možnost soutěžení i radost ze spo-
lupráce. Nabízely konfrontace s druhými, a to ne-
jen z hlediska fyzických schopností, ale i z hlediska 
myšlenek, což bylo v té době naprosto neobvyk-
lé. Nabízely prostor pro svobodné kladení otázek 
a svobodnou diskusi o tématech, která byla tabu. 
Nabízely zážitky, které mohly měnit (a také často 
měnily) životní cesty. Unikátní roli v tom všem se-
hrávalo lipnické středisko. Později se začalo s těmi-
to pedagogickými prostředky pracovat vědoměji, 
nicméně tyto principy byly obsaženy, možná více-
méně intuitivně, v kurzech Prázdninové školy hned 
od začátku.

Mluvil jsi o tom, že z hlediska pedagogického pů‑
sobení jsi svůj skautský oddíl vedl spíš intuitivně 
a na základě zkušeností. Totéž že platilo pro tvoje 
začátky v Prázdninové škole. Kdy jsi začal vědo‑
měji uvažovat v takových pedagogických katego‑
riích, jako jsou cíle, metody, prostředky, principy 
apod.?
Bylo to v době, kdy s nimi začala pracovat celá 
Prázdninová škola poté, co se, někdy v první po-
lovině osmdesátých let, pustila do nepříliš jedno-
duchého úkolu: popsat a definovat svoji metodu. 
Původní důraz na precizní průběh programů a kur-
zů se postupně posouval k formulování cílů a pro-
středků, začalo se používat pojmů z pedagogiky. Vý-
znamnou roli sehráli spolupracující odborníci z řad 
psychologů. Vzpomenu dvou, Václava	 Břicháčka	
a Vladimíra	Smékala. Posun je zřejmý už z užíva-
ných pojmů, které se pokoušely charakterizovat 
program Prázdninové školy: od moderních forem 
pobytu v přírodě jsme se přes intenzivní rekreační 
režim dostali k pojmu výchova v přírodě. A dneš-
ní zážitkové pedagogice.

Co bylo na Prázdninové škole v období před ro‑
kem 1989 podle tvého názoru nejcennějšího?
Já to vidím ve dvou rovinách. Tou první byla rovina 
individuální, kde se účastníkům nabízelo mnoho 
příležitostí, aby poznali sebe sama, provázených 
významně motivací, aby s tímto velmi cenným ka-
pitálem sebepoznání něco udělali, aby ho nenecha-
li ležet ladem. Tou druhou rovinou, a z dnešního 
hlediska možná důležitější, bylo to, že se komunitě 
účastníků a instruktorů, byť po omezený čas, umož-
ňovalo vyjadřovat se a chovat se zcela svobodně 
bez ohledu na tehdejší režim. To bylo určitě nesmír-
ně cenné a účastníky také nesmírně ceněné.

Další pedagogickou rolí, se kterou ses potkal, je 
výchova vlastních dětí. Jak jsi je vlastně vycho‑
vával? Na základě jakých základních principů?
Já ti teď ani nevím, jestli to také nebyla spíš intu-
itivní záležitost, protože děti se mi narodily někdy 
v období mezi skautováním a Prázdninovou školou. 
A nevím, jestli mi to ty jako trojnásobný otec potvr-
díš, nebo ne, ale já tvrdím, že na narození a zejména 
na výchovu svých dětí není žádný rodič dostatečně 
připravený. Mám pocit, že jsem je vychovával podle 
principů, které byly sice nepojmenované, ale vychá-
zely ze všech těch rovin výchovy, se kterými jsem 
se setkal. Ať už to byla moje vlastní výchova v ro-
dině nebo skautský oddíl, sportovní oddíly či jiné 
spolky, jichž jsem byl členem. Až postupem času 
nás vlastní děti nutily k tomu, abychom přemýšleli, 
jak „to“ udělat správně. No a protože obdobné pro-
blémy v té době řešilo i několik rodin našich přátel 
a kamarádů, tak jsme poměrně brzy, od tří čtyř let 
věku dětí, začali pořádat společné programy a tá-
bory zcela mimo oficiální struktury, které měly vel-
mi blízko k výchově skautské. Protože téměř všichni 
jsme za sebou měli, byť jen krátkodobě, tuto zkuše-
nost. My jsme o výchově nemluvili, nám šlo primár-
ně o to, abychom dětem nabídli přitažlivý program. 
My sami a ani ostatní dospělí v tomto našem nefor-
málním společenství jsme se nikdy nesnažili naše 
úsilí nějak pojmenovávat či definovat, ale všichni 
jsme věřili v jeho účinnost a užitečnost.

Chápu, že si rodiče, když mají malé děti, nijak 
vědomě nepojmenovávají, na jakých principech 
postaví jejich výchovu. Nicméně mohl by ses po‑
kusit ty podvědomě aplikované principy defino‑
vat zpětně? K čemu jste své děti na těch vašich 
táborech vedli?
Nevím, jestli to budu umět formulovat takto spat-
ra, ale dobře… Když jinak nedáš… K samostatnosti, 
ke schopnosti žít v nějakém společenství, radovat 
se z kamarádství, ke schopnosti komunikovat, spo-
lupracovat s druhými, k odvaze, pravdomluvnosti, 
čestnosti… Myslím, že to byly takové stěžejní věci, 
na nichž ten téměř desetiletý projekt, my jsme mu 
říkali „Bejby“, tenkrát stál. Samozřejmě šlo i o po-
silování vztahu k pohybu, ke sportu a o zdokona-
lování některých dovedností, které se jim mohou 
v životě hodit. A to platilo nejen pro ty naše bejby-
-tábory, ale i pro rodinu. A příroda při tom všem 
hrála důležitou roli, jak jinak…
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Ty ses po roce ’89 musel poměrně náhle a velmi 
rychle přetransformovat do role manažera rodin‑
né firmy. Začátky určitě nebyly lehké, protože jsi 
do té role vstoupil rovnýma nohama a bez zkuše‑
ností s opravdovým byznysem. Jak ti v tom po‑
mohly tvoje předchozí role?
To bylo až pět let poté, v roce 1995. Kdybych ale 
do té firmy přišel bez zkušeností z Prázdninové ško-
ly, tak by to bylo zcela jistě daleko těžší a složitější. 
Řada zkušeností a získaných dovedností se ukázala 
jako velmi užitečná, u některých to však bylo nao-
pak. Příprava kurzů Prázdninové školy i její vedení 
byla vždy výrazně týmovou prací, u řízení malé fir-
my je to trošičku jinak. Což mně zpočátku dělalo 
docela problémy, ale člověk se tomu stejně musí 
přizpůsobit, protože u firmy vždycky nakonec jde 
v prvé řadě o její výsledek.

Můžeš zkusit vyjmenovat ty dovednosti, které 
se ukázaly jako užitečné?
Zkusím. Bez pořadí důležitosti: výkonnost, schop-
nost tvořivě řešit nejrůznější problémy, schopnost 
komunikovat, spolupracovat… A já bych u těchto 
čtyř asi zůstal.

Každý manažer působí na své zaměstnance, 
ovlivňuje je, vede je k něčemu a tím je vlastně 
vychovává. A jsme u další tvé vychovatelské role. 
Jak „vychováváš“ své zaměstnance, k čemu je 
vedeš?
Pro mě je klíčová otázka atmosféry vztahů mezi 
těmi lidmi a klimatu, ve kterém se činnost firmy 
odehrává. To je to, co můžu ovlivňovat a ovlivňuju.

A jak to klima vypadá?
Jedná se o kombinaci přátelských, kolegiálních 
vztahů a požadavků na výkon a výkonnost. Bez 
výkonnosti se totiž žádná soukromá firma neobe-
jde. Třetí nejdůležitější složkou klimatu je kvalita 
komunikace.

A co děláš pro to, aby kvalita komunikace ve vaší 
firmě byla opravdu vysoká?
Naše firma je malá továrna. Můj pracovní tým v její 
administrativní části je velmi malý, takže je to otáz-
ka toho, jakou laťku v komunikaci nasadím já a jaký 
já dávám příklad. Pokud je to potřebné, snažím 
se své zaměstnance bránit před nejrůznějšími ko-
munikačními ataky, třeba v různých krizových situ-
acích, kdy námi všemi cloumají emoce a k ostrému 
slovu není daleko. Za největší svůj úspěch v této 
oblasti považuju, že náš tým je kompaktní, táhne 
za jeden provaz a přes všechny prožité krize se ne-
rozpadá a zaměstnanci od nás neodcházejí.

Každý šéf má svůj vlastní styl vedení týmu. Jaký 
je ten tvůj? Jakým šéfem se snažíš být?
Opět bez pořadí důležitosti: klidný, vyrovnaný, přá-
telský, výkonný, spravedlivý, důsledný. A jak už to 
bývá, ne vždy se mi to daří.

Můžu se zeptat na tvoji další výchovnou roli? Jak 
vychováváš svoji manželku?
Dlouho, téměř třicet tři let, a neúspěšně. Se stej-
ným výsledkem v opačném směru. Možná právě 
proto jsme s Hankou tak dlouho vydrželi. Chystám 
se sepsat pojednání na téma „dramaturgie manžel-
ského života“. Nevěřil bys, ale téma nabízí mnoho 
zajímavých paralel s kurzy!

A poslední role, kde se chtě nechtě stáváš vycho‑
vatelem, je vztah s vnoučaty. Jak vychováváš 
svoje vnuky?
Já je nevychovávám, na to mají své rodiče a myslím 
si, že je ze stejného důvodu ani vychovávat nebu-
du. Čímž nechci říct, že se nepokusím nabízet jim 
takové silné zážitky, aby na mě jako na dědu dlouho 
a v dobrém vzpomínali. Chystám se na to. Pozitiv-
ní zážitky, samozřejmě. Bude to taková speciální 
zážitková pedagogika. A v tomto případě to bude 
od začátku do konce zcela vědomé, nic intuitivního. 
Konečně, po všech těch letech! Protože tato situa-
ce je od těch ostatních natolik odlišná, že je třeba 
se na ni opravdu důkladně nachystat. Jen nevím, 
zda mi tento záměr vyjde, zatím mají vnuci i já do-
cela intenzivní program.

Oto, moc děkuju za rozhovor. Ještě mi, prosím, 
zkus naznačit, komu dalšímu ten pomyslný šta‑
fetový kolík předáš? Jméno neprozrazuj, jen na‑
znač, čím a jak tě onen člověk ovlivnil, inspiroval 
či prostě zaujal.
Zapátrám, Martine, s největší pravděpodobností 
nahlédnu do některého z kabinetů Prázdninové 
školy. Za těch několik instruktorských generací 
jsem zde potkal, a těší mě, že stále potkávám, řadu 
velmi zajímavých, inspirujících osobností. Nechej 
se překvapit. A i já tobě děkuji za tuto sice ne úpl-
ně jednoduchou, ale zajímavou možnost cestování 
do časů let minulých.
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ENGLISH	SUMMARY

Antique	mirror
For the last time we will read the column An-
tique mirror, because the new structure of 
Gymnasion does not count with relating to 
antique knowledge. 
In the first part Lubor	Kysučan	will guide us 
through possible corners of nature in the an-
tique reflection of the world, and each propo-
sition he illustrates with parts of texts from 
Greek and Rome authors. In the second part 
we carry on (and finish with) a recommenda-
tion for a new book, this time from the lan-
guage area, literature, theatre and music.

ANTICKÉ  
ZRCÁTKO –
krása a dobro  
starého Řecka
Naposledy se kocháme tím luxusem, moci se za-
bývat myšlenkovou oblastí, kterou pragmaticky 
nevyužijeme. Naposledy pohlížíme do záblesků 
antického zrcátka, abychom si současnou situaci 
našeho prožívání dávali do širšího (a především 
hlubšího) kontextu kulturních výdobytků minu-
losti. Již v prvním čísle jsme se razantně přihlásili 
nejenom zvoleným jménem časopisu k antické 
tradici (blíže viz G1, 3), ale dnes přichází čas, kdy 
ono prvoplánové porovnávání uzavíráme. Činíme 
tak s vědomím, že i následující čísla mají zcela 
bezpochyby své starořecké či starořímské sou-
vislosti, avšak přestává být naší metou výslovně 
na ně upozorňovat. Propojení a návaznost bude 
snad méně zřetelná, doufáme však, že v podstat-
ných rysech stále inspirující.
Náš dlouhodobý průvodce po antickém čase 
a prostoru, Lubor	 Kysučan, nás tentokrát pře-
svědčí, že environmentalistika není rozhodně 
až žhavě soudobé téma, ale že rozmanité způsoby, 
jimiž se k přírodě chováme dnes, můžeme spatřo-
vat i v určitých paralelách v minulosti.
Poslední je také díl tematického miniseriálu zabý-
vající se upozorněním na několik knížek, v nichž 
po poznání lačnící čtenář může nalézt další po-
učení či radost, krásu a moudrost. Ne že by další 
publikace nevycházely. Opak je pravdou, ale náš 
omezený prostor musí ponechat mnohá tajemství 
zahalena. Rád bych věřil tomu, že i bez našeho 
přispění se záblesky antického zrcátka stanou na-
tolik lákavými, že je mnozí čtenáři budou toužit 
rozkrývat a odhalovat. Příjemnou cestu putová-
ním historií přeje

Ivo Jirásek

Vedoucí	rubriky:

PhDr.	Lubor	Kysučan,	Ph.D. (1968), 
přednáší na Filozofické fakultě UP v Olo-
mouci (antické tradice, humanistickou 
a barokní latinu, živou latinu ad.) a na Fa-
kultě sociálních studií MU v Brně, působí 

jako dobrovolný koordinátor pro uprchlíky v organizaci 
Amnesty International. kysucan@fss.muni.cz 

Ivo	Jirásek	– pro bližší představení viz str. 2.

Do	této	rubriky	přispěli:
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Lubor	KysučanZLATÝ	VĚK,  
KTERÝ	SE NEKONAL
aneb příroda v	mysli a praxi antického člověka

Antické	paradoxy

Řecko -římská antika představuje jedno z období, 
do nějž si nejrůznější snivci a eko -romantikové, 
přesně v duchu starořecké báje o zlatém věku, pro-
mítají své sny o ideálním vztahu k přírodě. Na první 
pohled by se tomu vše zdálo nasvědčovat – antická 
města byla se subtilním architektonickým citem za-
sazena do krajiny, přírodní náměty svědčící o jem-
nocitném vztahu k půvabům přírody se vyskytují 
v mínojských palácích stejně jako na pompejských 
freskách, smysl pro přírodu a radost z pobytu v ní 
zaznívá jak v pompejských zahradách, tak ve ver-
ších římských básníků. Skutečnost je však jiná 
a environmentální historikové dnes na mnoha pří-
kladech dokumentují, jak si antická civilizace pod-
řezala vlastní kořeny a devastací přírody přispěla 
k vlastnímu úpadku. Tato situace je o to paradox-
nější, uvědomíme -li si, že antika podobně jako řada 
jiných předmoderních civilizací vnímala přírodu 
jako sakrální sféru, hodnou respektu a náboženské 
úcty, nikoliv jako kartesiánský objekt manipulace či 
děvku, z níž je třeba na skřipci vymučit všechna její 
tajemství, řečeno slovy proroka novověku, anglické-
ho filosofa Francise Bacona.

Příroda	jako	posvátný	prostor
Důsledkem důvěrného soužití antického člověka 
s přírodou a závislosti na jejím vegetačním cyklu 
byl posvátný vztah k ní. V řecko -římské antice byly 
posvátné hory, stromy, háje, jezera, řeky, studánky 
i prameny. V myšlenkovém světě tehdejšího poly-
teismu byly jednotlivé přírodní fenomény (nebeská 
tělesa, stromy, větry) personifikovány (respektive 
deifikovány) nebo jim alespoň byl přiřčen nějaký 
bůh jako patron. Antická krajina tak byla zabydlena 
nejrůznějšími vílami, nymfami, duchy, bůžky a saty-
ry. Jako posvátná byla vnímána celá země, uctívaná 
jako matka země, matka života. Ne náhodou jako 
odraz tohoto ženského principu všechna řecká (gé, 
gaia) i latinská slova (humus, terra, tellus) ozna-
čující zemi jsou feminina. Stoická filosofie potom 
chápala Zemi jako jedinou živou bytost (můžeme 
to považovat za symbolické předznamenání známé 
teorie Gaia anglického přírodovědce Jamese Love-
locka?). Stejně tak byl ženský princip přisuzován 
stromům, v nichž podle představ antického člověka 
sídlily ženské bohyně, lesní víly. V latinské grama-
tice se tato skutečnost odráží v tom, že všechna 
slova označující stromy jsou rovněž ženského rodu. 
Naproti tomu názvy řek jsou v latině převážně 
mužského rodu, poněvadž je reprezentovali muž-
ští bohové. V posvátných hájích se stavěly bohům 
chrámy a oltáře. Jejich ničení ze strany vítězných 
křesťanů pak bylo v podání některých kulturních 
historiků interpretováno jako doklad toho, jak 
židovsko -křesťanské myšlení přispívalo k ekologic-
ké degradaci. Ve skutečnosti křesťané pragmaticky 
navazovali na předchozí posvátná místa (a to nejen 
v ohledu k řecko -římskému náboženství, ale jinde 
v Evropě i ve vztahu ke kultovním místům keltským, 
germánským či slovanským), a pouze antické bohy 
nahradili místními svatými nebo Pannou Marií.
Výrazem respektu k živým tvorům bylo v antice po-
měrně rozšířené vegetariánství, k němuž se hlásili 
jak pýthagorejci, tak např. básník Ovidius.

an
tic
ké
	z
rc
át
ko



152

Od	uctívání	k	drancování

Navzdory až náboženskému postoji k přírodě an-
tická každodennost byla diametrálně odlišná. Sou-
dobá podoba středomořské krajiny je důsledkem 
rozsáhlé devastace, kterou prošla v době antiky. 
Jejím nejvýraznějším projevem bylo kácení kdysi 
bohatých lesů na stavbu lodí a domů, otop a vaření 
a za účelem získávání pastvin a úrodné půdy, jíž byl 
v relativně hornatém Středomoří velký nedostatek. 
Truchlivé důsledky takového kácení popisuje např. 
Platón ve svém dialogu Kritias:
To, co zůstalo, vypadá ve srovnání s tím, co existo-
valo dříve, jako kostra nemocného člověka – ubylo 
tuku i kypré půdy (…) Jsou zde hory, ve kterých 
teď není nic než pastva pro včely, ale není tomu 
dávno, co na nich rostly stromy (…) a ležely bez-
mezné pastviny. Navíc je každoročně zavlažoval 
Zeus svým deštěm, jenž se v nich neztratil jako 
nyní (…) přinášel vydatné zásoby pramenité vody 
v potocích, z nichž se dodnes zachovaly svatyně 
v místech, kde dříve existovala zřídla.
Eroze v důsledku nadměrného kácení lesů vedla 
nejen k devastaci krajiny a půdy, ale dešti a řekami 
naplavované sedimenty postupně zanesly několik 
významných přístavů (např. maloasijský Efezos), 
čímž došlo k jejich hospodářskému úpadku. K ná-
slednému vysušování krajiny pak přispívalo ještě 
nadměrné vysazování oliv, které svými hlubokými 
kořeny vytahují vláhu z velkých hloubek.
Výraznou roli v ekologické devastaci antického Stře-
domoří sehrála degradace orné půdy. Ta představo-
vala vážný problém zejména v Římě, kde se postup-
ně tradiční malorolnické zemědělství proměnilo 
ve „velkovýrobu“ opírající se o hospodaření na vel-
kostatcích, tzv. latifundiích. Nešetrné a neosobní 
zacházení s půdou vedlo zejména v severní Africe 
k jejímu zasolení a postupné desertifikaci. V dů-
sledku toho se dnes rozvaliny řady kdysi kvetoucích 
římských měst nalézají uprostřed pouště. Popisova-
ného problému si byl vědom již Plinius Starší, který 
ve své Přírodovědě (18, 35) píše:
Omezená výměra polí se má dodržovat především, 
to bylo mínění starších – soudili totiž, že je lépe 
osévat menší plochu a lépe orat; téhož názoru byl, 
jak vidím, i Vergilius. A mám -li říci pravdu, velko-
statky zničily Itálii, ba už i provincie – vždyť šest 
statkářů vlastnilo půl Afriky, když je popravil císař 
Nero.

Do	města,	či	z	města?

Třebaže tehdejší společnost nesužoval nadměrný 
automobilismus či těžký průmysl, ani antická měs-
ta nepředstavovala nějakou environmentální idylu. 
Byla zamořena hlukem, kouřem z otevřených pou-
ličních dílen a přelidněná. Výstižně jejich atmosféru 
popisuje římský satirik Iuvenalis ve svých Satirách 
(I, 3):
…I boříš se nohama v blátě, občas šlápne tě bota  
a v palci máš vojenský cvoček…
Pohleď na mračna kouře,  
v nichž k hostině spěchají lidé!
Účastníků je stovka a každý má kuchyni s sebou.
Na ochranu ovzduší musela státní moc dokonce vy-
dávat zvláštní předpisy. Unikátní doklad takového 
zeleného zákonodárství představuje zákon docho-
vaný v Theodosiově kodexu (14, 6, 5):
Císaři a augustové Honorius a Theodosius Aetiovi, 
prefektu města. Všechny vápenky v celém prosto-
ru mořského břehu mezi amfiteátrem a přístavem 
božského Juliána nařizujeme zrušit, a to v zájmu 
zdraví převelikého města a kvůli sousedství na-
šeho paláce: nikomu ať se neudílí povolení pálit 
v těch místech vápno.
Navzdory podobným opatřením byl život ve vel-
kých městech antického světa natolik nesnesitel-
ný, že příslušníci horních vrstev se na letní měsíce 
stěhovali na své letní vily v lázeňských místech 
na pobřeží či v horách. Své životní pocity v náruči 
přírody popsali výstižnými verši, které zcela souzní 
i s postoji moderního člověka:
Dej sbohem nudě života v přepychu,
jdi, opusť stavbu strmící k oblakům
a potlač obdiv k lesku Říma, 
plného bohatství, par a hluku.
Horatius, Epódy XXIX
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Útěk	do	přírody	a	před	přírodou

Znechucení z bombastické a odlidštěné civilizace 
dalo již dvě století před Horatiem vzniknout samo-
statnému literárnímu směru, tzv. bukolské poezii 
opěvující přírodu, krajinu, venkov a prostotu pas-
týřského a rolnického života. Zmíněný životní pocit 
souzněl s potřebou harmonie a uměřenosti vlastní 
antické etice odevždy a s usilováním o dobrovol-
nou skromnost a oproštěnost od nadbytečných 
konzumních potřeb dekadentní civilizace, přítom-
né ve stoické filosofii stejně jako později v nových 
náboženských proudech včetně křesťanství. Kritika 
rozmařilého konzumu elit důrazně zaznívá např. 
v Senekově spisu Útěcha pro matku Helvii (X), kde 
říká:
Jací ubožci jste vy, jejichž patro podráždí jen dra-
há jídla! Drahými je však nečiní skvělá chuť nebo 
příjemný pocit v hrdle, ale vzácnost a obtížnost při 
opatřování. Nač by jinak potřebovali tolik umění 
sloužících břichu, kdyby se chtěli vrátit k zdravému 
rozumu? Nač všechno to obchodování? Pustošení 
lesů? Prohledávání mořských hlubin? Všude leží po-
traviny, na každém místě je příroda připravila, ale 
oni chodí kolem nich jako slepí a běhají po všech 
krajích, plaví se přes moře a dráždí hlad velkým 
množstvím, ačkoliv by jej mohli utišit malým.
Vedle toho ovšem příroda antického člověka nejed-
nou nečekaně zaskočila, např. v podobě přírodních 
katastrof a klimatických změn. Nešlo jen o detailně 
literárně i archeologicky zdokumentovaný výbuch 
Vesuvu, ale třeba i o výkyvy klimatu, s nimiž dle ná-
zoru některých historiků souvisejí nejen vpády Kel-
tů do Středomoří a výboj Alexandra Makedonského, 
ale třeba také pád západořímského impéria. Posled-
ní půlstoletí římské říše se totiž neslo ve znamení 
dočasného ochlazení, které v beztak již oslabené 
říši vyvolalo sérii hladomorů a stěhující se národy 
ještě naléhavěji přimělo k tažení na jih. Skutečně 
závažné se ovšem nakonec ukázaly spíše problé-
my způsobené člověkem, které spolu s demogra-
fickými výkyvy vedly k nedostatku ekonomických 
zdrojů. Zpočátku se dařilo před touto ekonomicko-
-environmentálně -populační pastí úspěšně unikat 
rozsáhlou kolonizací, praktikovanou v různých for-
mách jak Řeky, tak Římany. To ovšem v důsledku 
neznamenalo řešení příslušných problémů, nýbrž 
spíše jejich vývoz do dalších míst. Nakonec však své 
původce dostihly a přispěly k úpadku antické civi-
lizace. Právě její konec nám nabízí varovnou lekci 
z historie, o to naléhavější, že v dnešním globalizo-
vaném světě před podobnými problémy již nemá-
me kam uniknout.
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PŘÍRŮSTKY DO	ANTICKÉ	POLICE	IV

Čtvrté tematizované setkání s výběrem literatury rozšiřující či pro-
hlubující náš pohled do zrcátka odrážejícího výdobytky antické kul-
tury je více méně literární. Po dílech mapujících prioritně historický 
úhel pohledu (G5, 186–189), náboženství (G6, 137–140) a mýty 
a mytologii (G7, 209–213) se tentokrát obracíme k publikacím 
pojednávajícím o antických jménech, literatuře, divadle a hudbě. 
Uzavíráme tento miniseriál rovněž sdělením, že antika si již nepro-
bojovala dostatečný prostor v nové struktuře časopisu, a že tudíž 
Antické zrcátko tímto číslem končí. Zároveň však stále doufáme, 
že je dost čtenářů, které vazba naší současnosti na antickou moud-
rost láká a že je dost informačních zdrojů, jak se vzdělávat a hledat 
poučení z historie pro lepší porozumění současnosti. Jak se z mi-
lovníka řecké antiky proměnit v zážitkového pedagoga (či naopak), 
neboť bytostné sepětí starých i nových forem (sebe)rozvoje k har-
monii směřující osobnosti zůstává více než patrné. Jistě si velmi 
dobře uvědomujeme, že nejenom státy zanikají, pokud se odkloní 
od idejí, které je zakládaly, a že obdobný zánik hrozí každému, kdo 
opovrhne znalostí vlastních kořenů a tradice. Gymnasion se tak 
bude ke starořeckému ideálu i nadále upínat, aniž by jej výslovně 
připomínal či tematizoval.

Ivo Jirásek

Antická jména:  
jak je číst a skloňovat
Jiřina	Hůrková
Praha: Akademie múzických 
umění, 2005, 166 stran
ISBN 80-7331-044-9
www.amu.cz/namu
135 Kč

Pomůcka nejenom pro divadelní-
ky napomáhá uvědomění razant-
ního prolínání starořeckých jmen 
a soudobé češtiny. V době, kdy fil-
mové vizualizace antických témat 
opomíjejí jejich smysl a hloubku 
a spokojují se s pouhou prezen-
tací barvité podívané, kdy znalost 
řečtiny a latiny je vnímána jako 
zvláštnost podivínů a nikoliv zá-
klad vzdělanosti, kdy většina po-
pulace s ledovým klidem skloňuje 
Cicero bez Cicera (a tvar Cicerona 
jí zní nezvykle cize), mohou být 
výslovnost a skloňování vybra-
ných antických jmen vnímány 
jako nedůležité nimrání se v ne-
podstatných detailech.
Uvědomil jsem si však díky této 
knížce, jak jsem žalostně nepři-
způsobivý a jak se vzpírám ten-
dencím soudobé češtiny. Jestliže 
totiž platná pravopisná kodifikace 
(z roku 1993) odstranila délky an-
tických jmen (takže místo Sókra-
tés už je správnější Sokrates), ale 
také zjednodušila český přístup 
k původním řeckým tvarům jmen 
(pamatuji na blahosklonnou opra-
vu mého učitele, když jsem napsal 
tvar Pýthagora a teprve poté jsem 
zjistil, že se píše Pýthagory – za-
tímco tento slovníček už jako 
správný tvar uvádí nedávno chyb-
né Pythagora), zůstává ve mně 
zahořklá pachuť lítostivé nostal-
gie: když už jsem se po dlouhém 
boji konečně alespoň u některých 
jmen naučil, jak to bylo po celá 
staletí správně, používáním těch-
to tvarů dělám vlastně pravopisné 
chyby z pohledu moderní češtiny. 
Naštěstí (alespoň pro mě) zacho-
vává autorka alespoň ve výslov-
nosti takové podoby, které se co 
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nejvíce přibližují výslovnosti sta-
ré řečtiny, takže umožňuje uživa-
telům, zejména těm, kteří pracují 
s uměleckými texty, možnost 
volby.
Nejste si jisti, jak je tomu hezky 
česky se jmény antických bohů 
a bohyň, mýtických hrdinů, ale 
také dramatiků, básníků, filosofů 
i politiků? Na výběru těch nejdůle-
žitějších si můžete ověřit, jak jste 
na tom, oživit si pozapomenuté 
souvislosti, ale také se ubezpečit, 
že u řady z nich jsou možné tvary 
dva, že se jedná o dublety (např. 
Paris bez Parida, ale nově i Pari-
se). S progresivní počeštěností 
budu asi stále zápasit a budu 
se zřejmě staromilsky i nadále 
přidržovat dikce Slovníku antické 
kultury z roku 1974, ale díky této 
pomůcce alespoň vím, kam smě-
řuje naše mateřština.

Římská literatura
Jiří	Šubrt
Praha: OIKOYMENH, 2005, 
502 strany
ISBN 80-7298-095-5
www.oikoymenh.cz
440 Kč

Výrazná kniha zařazená do edice 
Sborníky, slovníky, učební texty 
(jako její 26. svazek) propojuje 
výklad se slovníkovými hesly. Ne-
jenom že je to první česká práce 
tohoto druhu od konce první re-
publiky, ale je to práce vskutku 
cenná. Pravda, pokud ji budeme 
vnímat v pozici učebního textu, 
asi bychom přivítali více obrazo-
vého doprovodného materiálu 
(nebo bychom jej oželeli a smířili 
se s výlučně textovou podobou 
díla), neboť ty zhruba dvě desít-
ky podobizen (většinou ve formě 
sochy, třikrát v mincovním por-
trétu) v kvalitě, která odpovídá 
kopírovacímu stroji, nikoliv tisku, 
by nám zřejmě nechyběly mírou 

nesnesitelnou. Co je však typo-
graficky rozhodně zajímavé, to 
je právě ono skloubení širšího 
sloupce výkladového textu a užší-
ho sloupce slovníkového, umístě-
ného po straně každé stránky. To 
musel být svým způsobem autor-
ský i typografický oříšek, protože 
slovníkové informace se snaží 
držet krok s tematikou výkladu 
a obohacovat tak řečené (u výkla-
du věnovaného dílu konkrétního 
autora jsou jeho biografické úda-
je shrnuty na bok stránky, takže 
čtenář získává potřebné informa-
ce bez nutnosti rušit plynulost 
výkladu či přeskakovat ze stránky 
na stránku nebo složitě listovat 
v různých částech práce). Publika-
ce je koncipována chronologicky 
do čtyř velkých kapitol (období 
republiky, Augustova doba, rané 
a pozdní císařství), jež jsou vnitř-
ně členěny dle základních žánrů, 
pěstovaných v té které epoše (di-
vadlo a drama, historiografie, od-
borná literatura, milostná elegie 
apod.), specifická pozornost je vě-
nována Vergiliovi, Horatiovi a Ovi-
diovi, včetně ukázek doplňujících 
či ilustrujících výklad. U posledně 
jmenovaného např. autor vybral 
z Umění milovat toto dvojverší: 
Chci jen neškodnou lásku a pří-
pustné zálety líčit / nebude tedy 
v mé básni tajit se nějaký hřích.
Autor začleňuje do antiky i obdo-
bí patristiky a apologetiky, takže 
rozostřuje dříve běžné razantní 
odlišování křesťanské kultury 
od té pohanské. Důvody moh-
ly být nejenom ideologické, ale 
také čistě literární, i při letmém 
srovnávání biblických textů s an-
tickými řečníky vycházela najevo 
zřetelná nesrovnatelnost. Tento 
základní text křesťanské věrouky 
totiž působil v kontextu antické 
literatury, jež vždy kladla velký 
důraz na stylistickou dokonalost, 
poněkud nepatřičně a svým jed-
noduchým způsobem vyjadřová-

ní často i směšně. S o to větším 
zanícením se církevní autoři sna-
žili tento jazykový deficit obhájit 
a vysvětlit.
Výběr konkrétní šíře záběru je 
u takto koncipovaných prací vždy 
problémem. Jestliže by jedna z re-
cenzentek na webu uvítala více 
prostoru pro výklad Horatiovy Po-
etiky, mně se zase zdá snad až pří-
liš stručné přiblížení role Aurelia 
Augustina. Nicméně množství in-
formací podaných zajímavým 
čtivým stylem jistě oceníte. Už 
jenom z letmého prolistování vý-
běrové bibliografie se vám mohou 
podlomit kolena (nepatříte -li mezi 
specialisty), tolik toho bylo o řím-
ské literatuře již sepsáno. Tato 
kniha se však mezi jinými neztratí, 
bezesporu se u nás stane jednou 
z nejpoužívanějších učebnic.

Řecké pohádky,  
bajky a anekdoty
Vybrali a přeložili Petr Šourek 
a Denis Kostomitsopoulos
Předmluvu napsala  
Růžena Dostálová
Ilustrovala Alice Kubizňáková
Praha: Dauphin, 2000, 192 stran
ISBN 80-7272-017-1
www.dauphin.cz
228 Kč

V edici Ethos, v níž nakladatel 
uveřejňuje pohádky, pověsti 
a mýty různých národů, si získalo 
svoji pozornost i Řecko. Přesto-
že pohádkové motivy můžeme 
spatřovat i v těch nejznámějších 
a nejdůležitějších projevech řecké 
literatury (homérské eposy, Plató-
novy dialogy apod.), sběratelství 
pohádek můžeme datovat v Řec-
ku stejně jako u našeho národní-
ho obrození, tedy romantismem 
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19. století. Na rozdíl od těch na-
šich však mnozí badatelé v řec-
kých pohádkách hledali ozvuky 
i kořeny antické kultury. Byli pře-
svědčeni, že v ústní tradici se za-
chovaly základy antických mýtů 
a že stojí za to je tam hledat. Ale 
– jak píše ve své skvělé předmluvě 
Růžena Dostálová – existuje při-
tom výrazné nebezpečí zkreslová-
ní, protože moderní folkloristika 
přinesla doklady o působení škol-
ské a literární tradice na orální 
tvorbu, zvláště v 19. století s jeho 
zájmem o antiku. Přestože tedy 
nemůžeme vnímat zřetelné stopy 
antických mýtů v této sbírce ústní 
slovesnosti, mohou se stát příjem-
ným zpestřením a odlehčující čet-
bou. A to nejenom před spaním.
Řecké pohádky nás překvapí urči-
tými krutostmi – usmýkání koňmi, 
upečení masa z nožičky dítěte 
apod. Jedna třeba končí takto: 
Mladá obryně vstala a vzala 
do ruky svíčky, ale jakmile jí prv-
ní kapka vosku skápla na ruku, 
vykřikla bolestí. Do komnaty 
hned vtrhla stará obryně a se-
žrala mladou obryni, která držela 
svíčky, protože si myslela, že je to 
Maryška. Její syn s předstíranou 
bolestí zaúpěl: „Matko, cos mi 
to provedla, sežrala jsi mi ženu!“ 
A stará obryně z toho pukla vzte-
ky. Dost dobrý, ne? A co takhle 
staré přísloví? Určitě ho také vy-
užijete: Střevo, co si potřebuje 
prdnout, si prdne, ať je kdekoliv. 
A nebo jiné mudrosloví? Kašel, 
lásku a peníze neskryješ. Třeba 
jsem vás těmito úryvky nenalákal, 
ale nebojte se po knížce sáhnout. 
Řecké bajky, pohádky a anekdoty 
přinášejí nejenom uvolnění, ale 
také impulsy k zamyšlení.
A co je na těchto pohádkách nejlí-
beznější, to je jejich obvyklé ukon-
čení. Takovou formulaci bychom si 
měli opakovat i my, protože určité 
míry optimismu je nám v dobách 
koncentrujících se na skandály 
a šokující extravagance více než 
zapotřebí: A oni pak žili spokojeně 
a my ještě lépe!

Divadlo za časů Nerona 
a Seneky
Eva	Stehlíková
Praha: Divadelní ústav, 2005, 
187 stran
ISBN 80-7008-185-6
www.divadelni -ustav.cz
220 Kč

Autorka, profesorka Karlovy uni-
verzity, napsala o antickém diva-
dle již více monografií. V této při-
náší pět studií a v Prologu se při-
znává, že podnětem k sepsání se jí 
stala divadelní inscenace uvedená 
na počátku 80. let v Ypsilonce pod 
stejným názvem, chytrá parabola 
o světě, v němž vládnou mocní 
blázni, zatímco filozofové umírají, 
o světě, v němž je všechno možno 
proměnit v krutou hru.
Pět studií sleduje pět témat propo-
jujících divadlo a Řím, ale protože 
je náš prostor omezen, zastavíme 
se pouze u první z nich, u ukáz-
ky, která vlastně není rozborem 
divadelní hry, ale části textu Pet-
roniova románu Satyrikon. Jedná 
se o ucelenou pasáž známou jako 
Hostina u Trimalchiona, která 
může o římském divadle mnohé 
vypovídat. Autorka interpretuje 
tento text jako parodii neváza-
né zábavy, jíž udával tón právě 
Nero, a staví před nás základní 
momenty, jimiž se tehdejší diva-
dlo vyznačovalo. Před užaslými 
zraky nepoučeného čtenáře de-
filují jednotlivé chody velkolepé 
hostiny, které mají účastníky 
především šokovat a dopřávat 
zábavu, rozkrývá se umné zaříze-
ní instalované ve stropě, z něhož 
lze shazovat květy či vypouštět 
voňavku, naznačují se možnosti, 
jimiž organizátor bavil své hosty 
prostřednictvím najatých profe-
sionálů. Nejedná se o realistické 
zobrazení, ale o teatrální zmítání 
se mezi realitou a iluzí, jež autor-
ka interpretuje současně jako své-
rázný katalog zábavy své doby 
a přesvědčivě tak dokládá, že Pe-
tronius věděl, že bohem člověka 
v čase chaosu je Voluptas, Potěše-
ní – potěšení pro oči, uši, žaludek, 
pohlaví, tedy podívaná, jídlo, sex, 
a dal proto divadlu důležité mís-
to v jeho životě, protože strach 
se nejlépe přemáhá smíchem.

Antické divadlo
Eva	Stehlíková
Praha: Nakladatelství Karolinum, 
2005, 383 strany
ISBN 80-246-1105-8
http://cupress.cuni.cz/ink_stat
380 Kč

Svým způsobem encyklopedický 
slovník téže autorky je jako zdroj 
poučení velmi hezky připraven.
První část In situ (na svém místě) 
přináší svébytné portréty 36 vy-
braných (ze stovek dodnes docho-
vaných) antických divadel, kdy 
každému je věnována jedna strana 
(s jedinou výjimkou – athénské-
mu Dionýsovu divadlu byl poskyt-
nut dvojnásobný prostor). Kromě 
lokalizace obsahuje každé tako-
vé „heslo“ plán (kresbu divadla), 
stručnou historii a popis, ale také 
kapacitu (pro kolik diváků bylo 
stavěno – víte, že až pro 24 000?) 
a fotografii dnešní podoby.
Následuje Vademecum (průvod-
ce), heslář autorů, reálií, divadel-
ních technik či pomůcek. Občas 
je heslo doplněno kresbou, občas 
informací o vydání či překladech, 
ale také citací literatury (shrnuté 
na závěr v referenčním seznamu). 
Chtěli byste vědět, co je to antika-
takeleusmos? Nebo jaký vliv měl 
na divadlo filosof Aristotelés? Jak 
fungovala enkykléma nebo kerau-
noskopeion? Jestli půvabné heté-
ry ve druhé části symposia (hos-
tiny) přidávaly k tanci částečný, 
nebo úplný striptýz? Snadno na-
listujete (v rozmezí stran 51–241) 
a rychle se poučíte.
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Poslední část, Fabula docet 
(ze hry plyne poučení), přináší 
informace o zachovaných hrách. 
Nejenom jejich názvy, autory či 
datace, ale také rozsah, posta-
vy, stavbu a obsah hry, překlady 
do češtiny a inscenace na českých 
scénách. Často se jde do podrob-
ností jen obtížně uvěřitelných – 
např. že Sofoklovu hru Aias hráli 
v jáchymovské škole řecky v roce 
1549 (a od té doby u nás pravdě-
podobně nikdo), zatímco Oidipús 
král od téhož dramatika byl insce-
nován jen mezi lety 1889 a 2004 
hned jednapadesátkrát.
To je skutečně užitečná věc, tako-
vá pěkná kniha.

Hudba antických kultur
Miroslav	K.	Černý
Praha: Academia, 2006  
(2. doplněné a revidované  
vydání), 395 stran
ISBN 80-200-1251-6
www.academiaknihy.cz
255 Kč

Nejúplnější, nejdůkladnější a nej-
ucelenější – to jsou přívlastky, 
které se váží ke knize o antické 
hudbě. Nebyla u nás zkrátka do-
sud vydána kniha tak detailně 
a podrobně se zabývající tímto 
tématem. Zatímco každý z nás 
má alespoň jakés takés povědomí 
o řeckém výtvarném umění, o ar-
chitektuře, vázových malbách či 
sochách, sem tam někdo se od-
váží i četby poezie, dramat či do-
konce eposů, ba dokonce úplně 
každý zájemce o dějiny myšlení 
musí projít alespoň určitým stu-
diem antické filosofie, o antické 
hudbě většinou netušíme vůbec 
nic. A přece se každý hudebník 
s dědictvím antiky setkává té-
měř denně v podobě termínů 
a pojmů, bez nichž o svém umění 
může sotva něco říci. Jako kdyby-
chom seděli na stromě a neznali 
jeho kořeny. Prostřednictvím této 
publikace však můžeme směle 
pohlédnout dolů a podrobně 
se zahledět do kořenů vskutku 
úctyhodných. A navíc náš pohled 
nebude jen tak ledabylý, ale po-
učený z přístupů filologických, 
hudebně historických, archeolo-
gických a dalších oborů.

Kniha se skládá ze tří částí, 
z nichž první systematicky sezna-
muje čtenáře se základními pojmy 
řecké hudební teorie, druhá popi-
suje hlavní prameny, tj. zásadní 
prostředky poznání, jako jsou 
notační zápisy, literární prameny 
či hudební nástroje, třetí část je 
pak uceleným historickým pře-
hledem, nástinem vývoje hudeb-
ní kultury v antických oblastech 
od řeckých počátků přes klasické 
období až po helénismus. Text je 
doplněn přílohami sestávajícími 
z tabulek jednotlivých způsobů 
přepisu, ale také notovými pří-
lohami (uvádějícími i řecké no-
tační znaky přepsané číselnými 
symboly). A tak už může být pro 
vás mnohem snadnější, pokud 
chcete, zazpívat si třeba delfský 
hymnus na Apollóna, nebo se do-
zvědět, jak asi zněl nápis z Asklé-
piova chrámu v Epidauru.
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 foto © Michal Stránský.

http://www.academiaknihy.cz/
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ENGLISH	SUMMARY

Muse	room
Land art means freedom but also border. It 
touches infinity, it is broad -minded and its 
rampancy attracts many artists. Their projects 
are paradox ically often very expensive. One of 
the key protagonists suffered from that. It was 
the entirely original American Robert	Smith-
son who died in 1973 during the air docu-
mentation of one of his magnificent projects. 
Since then Land art has walked a long jour-
ney. Today we can meet with objects of Land 
art even in interiors and observing them it is 
often not enough to only watch. Czechs also 
belong among the unique and inspiring au-
thors of Land art. We will try in the article to 
stop at least for a second at some interesting 
projects. We will think over the question of 
the motivation of creating in nature and with 
nature. We will outline the difference between 
previous and recent installations and we will 
find how the role of an observer has changed. 
In the end we will make a small trip into these 
inner landscapes.

MÚZOVNA
Múzovna, to je místo pro vzdálené, milé i roz-
poruplné přesahy odjinud. Třeba i dál než jen 
na dohled zážitkové pedagogice, o které se dočte-
te na ostatních stránkách Gymnasionu. Může to 
být pohled cizincův, tedy kulturně, národnostně 
či oborově vzdálený, nebo naopak našince, který 
zážitkovou pedagogiku uplatňuje intuitivně. Je to 
místo, které se vám pokouší ukázat „zážitkovku“ 
v jiné optice a poskytne vám třeba nápad, který 
vás ještě nenapadl. A tak tedy směr inspirace! Vy-
rážíme.
K Múzovně jsem přišla v okamžiku, když už té-
mata volně plynula redakčním časoprostorem, 
a tak jsem se najednou ocitla před dveřmi s nápi-
sem „Instalace s krajinou“ aneb něco jako landart. 
Mohla bych vám třeba jen vyjmenovat řadu pro-
slulých českých i zahraničních instalátorů objektů 
v krajině či performerů landartu. Zamýšlet se nad 
tím, zda se jim projekty povedly a působí tak, jak 
si autoři představovali, a kde se s nimi případně 
prolíná zážitková pedagogika. Ale já si řekla ne! 
To byste to měli příliš jednoduché. Nechám vás na-
hlédnout do zákulisí uměleckého směru zvaného 
landart, a pak se pokusím představit téma zážitku, 
krajiny a přírody i trochu jinak. Z druhé strany, 
totiž ze strany vnitřní krajiny a pozorovatele.
Landart znamená svobodu i hranice. Dotýká se 
nekonečna, je velkorysý a jeho nespoutanost láká 
řadu tvůrců. Jejich projekty jsou paradoxně často 
ale velice nákladné. Na to doplatil i jeden z klí-
čových protagonistů, veskrze originální Američan 
Robert	Smithson, který zahynul v roce 1973 prá-
vě při letecké fotodokumentaci jednoho ze svých 
velkolepých projektů. Landart od té doby ale ušel 
kus cesty. Dnes se již s landartovými objekty mů-
žeme setkat i v interiérech a k jejich pozorování už 
nám nestačí jen se dívat. K jedinečným a inspirují-
cím autorům landartu patří i Češi. V článku se po-
kusíme alespoň u některých zajímavých projektů 
na vteřinu zastavit. Zamyslíme se i nad otázkou 
motivace tvorby v přírodě a s přírodou. Nastíní-
me rozdíl mezi minulými a současnými instalace-
mi a zjistíme, jak se změnila úloha pozorovatele. 
Na závěr si dovolíme malý exkurz do krajin vnitř-
ních.

Věra Tůmová

Vedoucí	rubriky:

Věra	Tůmová	– pro bližší představení viz str. 3.
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UMĚNÍ	KRAJINOU Věra	Tůmová

Encyklopedické	okénko

Landart. Česky řečeno: umění krajiny. Rozumějte si 
tomu, jak chcete. O co jde? Předpokládám, že řada 
čtenářů Gymnasionu už se s tímto pojmem někdy 
setkala, třeba právě díky zážitkové pedagogice, pro 
úplnost jej však alespoň stručně představím.
Jako umělecký směr se landart objevil v poslední 
třetině dvacátého století a snad první jeho „oficiální“ 
výstavu zhlédli Newyorčané v Dwan Gallery v roce 
1968. Charakteristikou tohoto směru je maximální 
sepjetí s přírodou a neobvyklá spojení, ať už z hle-
diska materiálů či prostředí, kam je dílo zasazeno. 
Tvůrci využívají materiály čistě přírodního původu, 
i ty, které vznikly rukou člověka. Typickým projek-
tem landartu může být například uměle vytvořený 
bahnitý ostrůvek v podobě spirály ve vodách slané-
ho jezera, kterým se proslavil originální průkopník 
landartu Američan Robert	Smithson (Spiral Jetty, 
Rozel Point, Great Salt Lake, Utah, 1970). Prvotní 
inspirací byl pro tento směr nejspíš minimalismus 
a konceptuální umění. Výstavním prostorem landar-
tu byla zprvu jedině krajina. Od konce 20. století 
se ale začíná šířit v Evropě i tzv. Indoor Landart, kte-
rý expozice stěhuje i dovnitř budov.
Ohledně počátků landartu by se sice dalo polemi-
zovat o tisíciletých snahách japonských zenových 
umělců nebo o indiánských posvátných místech. 
A dalo by se připomenout mnoho dalších okamžiků, 
které již dávno před oficiálním vznikem landartu 
vnášely nevšední inspirace a duše do krajiny, ale 
to by bylo na jiný článek. Zmiňuji se o tom hlavně 
proto, aby bylo zřejmé, že landart provází člověka 
již opravdu dlouho, ať už se mu říkalo jakkoli.

Motivace	přírodou?

Co se tedy skrývá za „naším“ pojetím landartu? 
Proč se výtvarníci i lidé kolem zážitkové pedagogiky 
k landartu stále vracejí? Motivací může být u něko-
ho třeba touha obohatit „neviděné“ či zavrhované 
místo. U jiného naopak snaha o zprostředkování 
ryzí autenticity, která nás jinak snadno míjí. Mistry 
takovýchto „ryzích“ pohledů byli například výteční 
čeští grafici Ladislav Čepelák a poetický Bohuslav	
Reynek, asamblážemi proslavený mnohorozměrný 
výtvarník Libor	 Fára nebo klasik české fotografie 
Josef	 Sudek. Pro svou uměleckou tvorbu dokáza-
li nacházet opravdovost „obyčejných“ míst, krajin 
a přírodních materiálů jako málokdo jiný. Vedle 
těchto ikon českého výtvarného umění je ale třeba 
připomenout i jedny z nejaktivnějších současných 
umělců a opravdových „specialistů“ landartu, totiž 
neuvěřitelně kreativního Františka	 Skálu a Ivana 
Kafku. Oba každým svým novým dílem dokazují, 
že prostor i použitý materiál může existovat v no-
vých souvislostech a mít zcela nový obsah.
Důvodů, proč upozornit na určitý prostor, mohou 
být tisíce. Nejen v programech zážitkové pedagogi-
ky se ale hodí, když si na tuto otázku dokážeme po-
ctivě odpovědět. Pomůže to pak především tomu, 
kdo se dívá. Tomu, kdo pozoruje, jak třeba zdobíme 
boží muka v opuštěných Sudetech, stavíme mohylu 
uprostřed louky či bludiště ze snopců sena, nebo 
když instalujeme fotorámečky v zákoutích přírody, 
sousoší z předmětů ze skládky, tvoříme sgrafitti 
v ploše i prostoru, tančíme v polích či posíláme 
zprávy poštovními holuby… a ještě mnoho jiného. 
Zážitek diváka za tím vším stojí syrový ve své pod-
statě a je velmi intimní. Objevuje se často až v oka-
mžicích, kdy setkání s landartem pro pozorovatele 
končí a vše doznívá ještě dlouho poté. Landartové 
tvoření by tak nemělo být prvoplánové. Mělo by 
vycházet z místa, kde se odehrává, i z využitých 
materiálů. Mělo by v sobě integrovat čas a pozoro-
vatele i nové souvislosti, a především pak celý ten 
jedinečný genius loci, který snad přísluší každému 
prostoru.
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Landart včera, dnes a zítra…

Landart se mění spolu s tím, jak se mění i naše spo-
lečnost. Dříve stačilo, že „instalátor“, tedy ten, kdo 
se chtěl zapsat do krajiny, doupravil nějaké místo, 
nějaké zákoutí přímo v krajině. Nebo tam dodal 
ještě něco zcela nového navíc. Dnes se ale stále čas-
těji objevuje snaha vtáhnout, alespoň myšlenkově, 
pozorujícího dovnitř tak, aby se stal součástí pre-
zentovaného. Takovým českým příkladem by mohla 
být třeba tvorba mnohovrstevnatého mladého vý-
tvarníka Kryštofa	Trubáčka, zakladatele keramické 
dílny Maříž, který působil i v divadle Sklep. Svým 
posledním projektem „Totální velbloud“ dokázal už 
začátkem devadesátých let opravdu totálně prošpi-
kovat hlavní město karavanou velbloudů. Nedalo 
se jí uniknout, byla téměř všude. Procházela Vlta-
vou, kavárnami, galeriemi, dokonce i divadelním 
představením a několika filmy. Není to o velblou-
dech a o pouštích, ale o dojmech, které člověk 
má, když stojí v nekonečném prostoru uprostřed 
Sahary a ví, že na všechny strany je pět set kilome-
trů kamení a písku. Jde vlastně o obecný princip, 
vyjádřený pomocí pouští a stylizovaných velblou-
dů, odpověděl Kryštof Trubáček krátce před smrtí 
v posledním v rozhovoru pro MF Dnes na otázku, 
proč právě velbloudi (citováno z www.aokmariz.
cz). Kdo se s ním tehdy setkal, věděl, že to není jen 
okázalé gesto a instalace pro instalaci. V jeho od-
povědích byla dálka v čase i prostoru, nekonečnost 
i blízkost smrti. 
Vstupem do městské i volné přírody se nejen v Če-
chách svými instalacemi za několik desítek let pro-
slavil již zmiňovaný Ivan Kafka. Ve více než osm-
desátce realizací dokáže spojovat výtvarný projev 
s aktuálními otázkami kupříkladu o vztahu součas-
né civilizace k přírodě či osobní svobodě. Na obrazo-
tvornost člověka útočí poetikou různě shrabaného 
listí, sněhu a ledu či písku a kamení. Pro typické kon-
frontační situace využívá i shluky špejlí, halapartny, 
louky a chomáče vaty, šípy, dělové koule, nárazníky 
železničních vagónů nebo vítr v meteorologických 
rukávcích či pestrých větrnících (viz http://artlist.
cz/?id=946). V jedné ze svých přednášek Kafka říká: 
Jde mi v první řadě o komplexní téma, obsahující 
definování skutečnosti v níž se nacházíme – tepr-
ve pak je možné jisté osvobozující vykročení mimo 
tento rámec. Mimo základní důvodnost práce, sou-
vislosti a vztah k místu jde o podstupování neustá-
lého rizika, o zachování potřebného tajemství i jeho 
částečné odkrytí, o nezbytnost intuice, o intenzitu 
(+ ještě cosi) z dětství, o přítomnost hry, o humor, 

korigovanou radost i možné následné překvapení, 
o pracnost vykazující možnost dorozumění, o vědo-
mí souvislostí, o nezaměnitelnost času, ve kterém 
jsme, včetně politiky, mezilidských vztahů a morál-
ních i etických hodnot, ale i o neomšelost citu a na-
pětí sexu, o vyrovnanost v dobrovolném osamění, 
o zastavení ve spěchu, o přijímaní ticha a vůní, 
o překonávání tmy směrem ke světlu… v nezastu-
pitelné objektivitě vymaňující z trapnosti – a také 
jde o náhodu, která nepřichází sama o sobě. Za-
jímá mne možnost střetávání, snaha a schopnost 
obsáhnout více linií – rovin najednou s možným 
přesahem z jedné do druhé, stejně tak jako koncen-
trace na detail i celek současně. To vše v maximál-
ně jasné, naléhavé, lapidární, vizuální formě. 
V dnešní době je ale svět všelijakými instalacemi 
natolik prosycen, že už mnohého z nás často ani ne-
překvapí. Skoro na každém kroku lze potkat objekty, 
které kdosi do prostoru krajiny umístil s určitým, více 
či méně jasným záměrem. Ve vztahu člověka ke kra-
jině města i venkova je ale téměř lhostejné, zda jde 
o vědomě umělecké, technicistně praktické či beze-
lstně náhodné objekty. Pokud pozorovatele upoutají 
a zaregistruje je, už je instalace v krajině potvrzena 
a přijata vědomím, odlišena od krajiny samé. Není 
tedy vždy až tak důležitý záměr instalátora, jako spí-
še vnímání pozorovatele. Totiž okamžik, kdy a proč 
si pozorující člověk všimne, a jak vše vnímá. Není na-
příklad daleko doba posledních rozsáhlých povodní, 
kdy si takřka celý národ všiml, že rozbouřenou Vlta-
vou odplouvá obří dřevěná židle Magdalény	Jetelo-
vé. To byla panečku landartová performance velkého 
kalibru, a dokonce za účasti kamer mnoha domácích 
i zahraničních televizí! Do té doby se o židli a její 
autorce příliš nevědělo, pak se ale pro mnohé stala 
symbolem povodní spolu s uprchnutým lachtanem 
Gastonem. Jméno této české výtvarnice sice stále 
mnoho lidí nezná, ale při pohledu na židli, která 
dnes spořádaně stojí zase zpět na pražské Kampě, si 
lidé na židli -plavidlo vzpomenou.

m
úz
ov
na



161

A to je jen jeden z příkladů nezamýšleného, ale 
efektně pohyblivého landartu. Paradoxní na něm je, 
že velice souzní s tvorbou výtvarnice v posledních 
letech. Jetelová ve svých nedávných dílech totiž pří-
mo s krajinou pracuje a příroda se i na jejích dílech 
sama podílí. V nespoutané i kultivované krajině Je-
telová využívá kupříkladu světelných a zvukových 
efektů či barevného dýmu (viz www.jetelova.de). 
Laserovým paprskem z Islandu obtáhla už před pat-
nácti lety hranici mezi Evropou a Amerikou. Světel-
nými nápisy v nedávné minulosti popsala mořské 
útesy i rozpadající se bunkry z druhé světové války. 
Její zářící červené písmo prolétlo v devadesátých 
letech minulého století také pražským Letohrád-
kem královny Anny. Obřími pyramidami z hlíny za-
sypala historické paláce Dublinu, Varšavy, Berlína 

i Vídně. A to je jen krátký výčet z jejích projektů. 
Příroda je pro Jetelovou spolutvůrce, věčný inspi-
rátor i ten, kdo dokáže nastínit odpovědi na řadu 
existenčních otázek. Pozorovatel podobných ob-
jektů se zpravidla musí účastnit aktivně. Je třeba 
zachytit letící světelný paprsek, zaslechnout zvuk 
tříštícího se skla na pobřeží, zahlédnout tónovaný 
kouř či navršenou hlínu ze správného úhlu. Tepr-
ve pak se dostavuje tzv. „aha efekt“ a pozorovateli 
„docvakává“. Prostřednictvím několika málo prvků, 
přírody a genia loci určitého místa je najednou 
vidět absurdita válek, totalitních režimů či snaha 
člověka o podmanění si přírody.
To je tedy pohled do zákulisí „klasického landartu“. 
Pojďme se ale nyní podívat, jak to jde ještě jinak.
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 Ivan Kafka: Prostor (Dvě linie) volnosti i skleslosti VII, 1975. 100 meteorologických větrných rukávů  
 o průměru 50 cm, dlouhých 180 cm, 50 německých a 50 českých, instalováno v roce 2001 na hranicích u Eschlkam. |   
 foto © Ivan Kafka 
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Landart	vnitřních	krajin

Zavřete oči, odcházím… jsou slova, která proslavila 
starý český film Kristián s Oldřichem Novým. Po-
dobně ale začíná i práce s krajinou vnitřního svě-
ta v ateliéru Kamily	 Ženaté. Akademická malířka, 
která má snad ve všech svých obrazech a grafikách 
k přírodě neuvěřitelně blízko, dokázala nalézt vlast-
ní způsob, jak naučit lidi vstupovat do svých vnitř-
ních krajin. Vytvářet v nich a z nich objekty a k nim 
pak i mapu pro orientaci. Zdá se vám to zvláštní? 
Věřte nebo nevěřte, ale je tomu tak. Prostřednic-
tvím klasické aktivní imaginace (tzv. denního snění), 
kterou můžete znát z psychoterapie nebo odjinud, 
vede účastníky arteterapeutických skupin na ces-
tách do jejich vlastního nevědomí. Nejprve jsou 
v imaginárním kině, pak překročí hranici za plát-
nem biografu a vydají se do snové krajiny. Člověk, 
který nikdy imaginaci nezkusil, může mít zpočátku 
problémy dostat se do takového snu, ale říká se, 
že to chce cvik. Když se pak zase všichni vrátí pod-
le navigace zpět, čeká na ně úkol ztvárnit krajinu 
nebo prostor, kam pozorovatelé došli. V ateliéru ale 
nevznikají umělecká plátna, nýbrž jakési obrazové 
záznamy z cest do nevědomí. 

Když už je potom záznamů více než desítka, přichází 
na řadu mapa. Ojedinělý způsob jak se vyznat v kra-
jině svého vnitřního světa. Pro většinu účastníků je 
práce s takovou mapou velice náročná. Pozorovatel 
spolu s celou skupinou skládá záznamy do velkého 
čtyřicetimetrového obrazce, respektive do mapy. 
A tuto mapu je pak možné s odstupem času posklá-
dat i jinak. Záleží na situaci v konkrétním období 
života. K čemu to je ale dobré? Třeba k tomu, že si 
člověk ujasní své strachy i touhy a začne tušit, jaké 
jsou cesty v jeho vnitřních krajinách a jak jim pro-
střednictvím map rozumět. Nebo něco úplně jiného. 
Jde totiž o velmi individuální proces a každý pozoro-
vatel čte svou krajinu i mapu jinak. Je obtížné to vy-
světlit bez toho, že si člověk projde vlastní krajinou, 
nalezne v ní lidi, stromy i objekty, změní je nebo ne 
a zase vrátí, aby vše zaznamenal do obrázku, a pak 
poskládal obrázky do výsledné sestavy. Skládání 
těchto map v ateliéru Kamily Ženaté je skutečně zá-
žitek, který se později promítá i do okamžiků všední 
každodennosti. Je to okamžik blízký objevování lan-
dartových objektů v přírodě nebo indoor landarto-
vým instalacím, u kterých člověk význam postupně 
objevuje, s tím rozdílem, že se jedná o krajiny vnitř-
ního světa. A ještě v jednom ohledu cítím blízkost 
zážitkové pedagogice. I tu totiž bývá obtížné „bez 
zážitku“ vysvětlit pouhými slovy někomu, kdo ji ne-
zná, neviděl ani neprožil.
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 Vltava s židlí M. Jetelové. | foto © Michal Stránský 
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Kamila Ženatá se i ve svých obrazech systematicky 
zabývá hledáním vnitřních souvislostí, propojová-
ním vnitřních realit s vnějším světem. Výtvarným 
jazykem vypráví o matricích, dějích a událostech 

„uvnitř“ i „venku“. V září 2007 uvádí výstavu spoje-
nou s videoprojekcí, autentickými zvuky a hudbou 
v pražském Mánesu s názvem Nauč se stát na jed-
né noze inspirovanou čínskou knihou I -ťing, Knihou 
proměn.

…

Ať už se tedy při své práci či toulkách krajinami 
potkáte s gigantickými objekty landartistů, neucho-
pitelností větru, světla či zvuku, s pohádkovými mi-
niaturami v mechu či artefakty vlastních vnitřních 
krajin, nezapomeňte zbystřit všechny smysly, ať 
vám nic neunikne. Byla by to škoda, protože hlav-
ním tvůrcem takových děl je i divák.

Inspirace	a	zdroje:
•	 Jedno ze základních děl landartu:  
Smithson,	R.	(1996). The Collected Writings. Berkeley 
and Los Angeles, California: University of California Press; 
London: University of California Press, Ltd.

•	 Stěžejní esej: 
Smithson,	R. (1968). The Sedimentation  
of the Mind: Earth Projects. 

•	 Stručně o landartu: 
www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=150

•	 Stránky jednoho z hlavních představitelů landartu: 
www.robertsmithson.com/photoworks/pw.htm

•	 O Kryštofovi Trubáčkovi: 
www.aokmariz.cz/index.php?cmd=page&id=41&lang=cs

•	 O Ivanu Kafkovi a jeho instalacích zde: 
http://artlist.cz/?id=946

•	 Stránky Magdaleny Jetelové: 
www.jetelova.de

•	 Stránky Kamily Ženaté: 
www.amstudio.cz/amgalerie/
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 Z činnosti centra Sluňákov (viz str. 61–66). | foto © Petra Koppová 
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Ondra	Tůma
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 foto © archiv PŠL 
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NA	PIJÁKU
Piják ve školních lavicích sloužil k různým účelům – k ilustracím lát-
ky pro pobavení spolužáků, jako psaníčko či k hrám. Zároveň piják 
vysával nepěkné kaňky, které v sešitě neměly co dělat. Zde je prosto-
rem pro výměnu postřehů, názorů, vtípků i diskusi.

Vedoucí	rubriky:

Boris	Janča	– viz s. 2.

ČTENÁŘI,	ČTĚTE	–	A	PIŠTE
Naším dlouhodobým cílem je 
propojovat zkušenosti, názory, 
různorodé pohledy na fenomény 
spjaté se zážitkovou pedagogi-
kou. Naší snahou je aktivizo-
vat čtenáře, aby nalezli odvahu 
a chuť stát se autorem, ochot-
ným podělit se o své výpovědi. 
Proto na tomto místě přinášíme 
několik základních informací, jak 
co nejlépe a nejsnadněji nabíd-
nout svůj text k publikaci.
1. Pokuste se rozlišit jednotlivé 
rubriky našeho časopisu a jejich 
svébytné poslání – od příštího 
čísla to budete mít jednoduš-
ší, hlavních zaměření bude pět 
(Teorie: odborné studie dodržu-
jící charakter teoretických textů 
od souhrnu a klíčových slov až 
po seznam použité literatu-
ry; Metoda: metodický pohled 

na specifické prostředky charak-
teristické pro zážitkovou pedago-
giku; Aplikace: prakticky pojaté 
informace sloužící jako možný 
návod k napodobení, zejména ve 
škole, v neziskových organizacích 
a firemním prostředí; Inspirace: 
náměty nejenom k ideovému za-
myšlení, propojování témat, cílů 
a programů; Organizace a osob-
nosti: informace o zahraničních 
i domácích trendech zážitkové 
pedagogiky). Svůj text formuluj-
te se záměrem otištění v konkrét-
ní rubrice a jí přizpůsobte výběr 
informací i formální styl.
2. Na zadní stránce si ověřte, co 
bude hlavním tématem konkrét-
ního čísla (např.: G9 – čas, G10 – 
peníze, G11 – putování), a svůj 
námět vnímejte v kontextu dané-
ho tématu. Vždy se však snažte 

o podání vztahující se bezpro-
středně k zážitkové pedagogice.
3. Napsaný text nabídněte garan-
tovi vybrané rubriky – kontakt 
na něho je vždy v úvodu konkrét-
ní rubriky. On/a s vámi bude dále 
komunikovat o možnostech otiš-
tění, příp. o nutných úpravách 
a dodání potřebných doplňků.
4. Nezapomeňte, že Gymnasi-
on je pololetník a že redakční 
uzávěrky jsou vždy k 15. lednu 
(pro jarní číslo) a k 15. červenci 
(pro číslo podzimní). Je dobré 
komunikovat o vašem záměru 
v relativním předstihu těchto ter-
mínů, aby garant mohl s vaším 
příspěvkem počítat a domluvit 
se na konkretizaci zadání. Proto-
že je tiskový prostor omezen, je 
možné také zveřejnit příspěvek 
formou webového dodatku.

Zkoumání	vztahu	k	přírodě	on-line
Kdyby byly tyto stránky knížkou, měly by v podtitulu: Ekopsychologie, psychologie ve službách Země 
a Mezioborově o lidském prožívání přírody a chování k přírodě, píše v úvodníku svých webových stránek 
Jan Krajhanzl. Jsou to stránky tvořené pro všechny, kteří si profesně, studijně či jen ve svém volném čase 
kladou otázky týkající se vztahů k přírodě a chování lidí k přírodě. Tyto stránky chtějí vytvořit prostor pro 
studenty environmentalistiky a ochrany životního prostředí, studenty humanitních oborů, lektory a učite-
le ekologické výchovy, ekologické aktivisty, novináře zabývající se „zelenými tématy“, lidi činné ve státní 
správě a samosprávě a také různé pestré a zelené, vlažné a váhavé, aby mohli sdílet své zkušenosti. Strán-
ky nabízí přehled odborných textů, výzkumných studií, praktických seminářů a akcí všeho druhu, jejichž 
cílem je jakkoliv napomoci lidem při hledání cest ke změně postojů a hodnot v této oblasti. Stránky jsou 
vám k dispozici nejen k pročtení, ale jste také přizváni k jejich dalšímu rozvoji. Více se dozvíte, kliknete -li 
myší na www.vztahkprirode.cz

Studijní	příležitost
Chcete se hlouběji věnovat oblasti aktivit v přírodě? Získat nové zahraniční kontakty a studovat se stejně 
zaměřenými lidmi? Stěžujete si, že v české kotlině dosud není akreditován obor, který by se věnoval pou-
ze a jenom této oblasti? Už si stěžovat nemusíte! Novou možností na poli univerzitního vzdělání je Bc. 
studium Aktivity v přírodě, které je nově akreditováno na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Studium se bude otvírat již pro akademický rok 2008/2009. Bližší informace o oboru 
a dalších vzdělávacích aktivitách Oddělení aktivit v přírodě můžete nalézt na www.aktivityvprirode.cz

http://www.vztahkprirode.cz/
http://www.aktivityvprirode.cz/
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Vedoucí	rubriky: Hnutí GO! pořádalo	konferenci ScholiGOn

23. listopadu 2007 proběhla 
na Fakultě tělesné kultury Pa-
lackého Univerzity v Olomouci 
konference ScholiGOn, pořádaná 
občanským sdružením Hnutí GO! 
ve spolupráci s hostící institucí – 
Katedrou rekreologie. Téma sym-
pozia (výměny zkušeností z práce 
se zážitkovou pedagogikou v pro-
jektech se středoškolskou mláde-
ží) celou akci primárně určovalo 
pedagogům, studentům a odbor-
níkům z řad učitelů, animátorů 
a lektorů volnočasových aktivit. 
Pedagogů se nicméně dostavilo 
nemnoho a přednáškový sál za-
plnili spíše studenti a mladí lek-
toři či animátoři, kterých z celé 
republiky přijelo na osm desítek. 
Učitelský prapor hájil pouze Žďár 
nad Sázavou, Šumperk a Praha. 
Pedagogové z posledních dvou 
jmenovaných měst byli čestnými 
hosty se vztahem k projektu GO!: 
pan Jiří Růžička, ředitel Gymná-
zia Jana Keplera v Praze, a pan 
Milan Polášek, pedagog a hlavní 
tahoun projektu GO! na Gymná-
ziu v Šumperku .
Úvodní slovo patřilo RNDr. Ji-
římu Kratochvílovi, zástupci 
vedoucího Katedry rekreologie, 
kteroužto úlohu také zdárně pl-
nil, zastupujíce doc. PaedDr. To-
máše Dohnala, CSc. Ve své řeči 
zdůraznil potřebnost a důležitost 
projektů pracujících s mládeží, 
protože, volně parafrázováno, …
mládež je v nynější době naše 
největší starost, ale také jediná 
naděje.
První příspěvek pronesl Mgr. Ra-
dek Hanuš – účastníkům kon-
ference objasnil historii a vývoj 
projektu GO! v kontextu metod 
zážitkové pedagogiky. Následoval 
projev Ing. Radka Kobzy, který 
nabídnul shrnutí dosavadního 
know -how sdružení nejen v ob-
lasti šíření projektu GO! na střed-
ních školách (nutná kritéria pro 
úspěch projektu GO!, vyhodnoce-
ní zvolených strategií spolupráce, 
vize do budoucna), ale i zkuše-
nosti se vzděláváním dobrovolní-
ků a učitelů.

Po pestrém coffe breaku s mine-
rálkami ve skle se slova ujal Ra-
dim Hladký, aby přiblížil a zhod-
notil vývoj dramaturgie adaptač-
ních kurzů GO!, který vychází 
z metodického výzkumu kurzů 
z let 1991–2004 a ze závěreč-
ných zpráv a zkušeností ročníků 
čerstvě minulých. V následujícím 
projevu Mgr. Petr Zappe prezen-
toval možnosti a metody měření 
účinku zážitkově -pedagogického 
kurzu na školní třídu; posledním 
přednášející Miroslav Žák zúčast-
něné seznámil s metodou socio-
metrického měření (SORAD) do-
padu kurzu na vztahy ve skupině, 
který realizoval na svém studij-
ním pobytu ve Švédsku.
Odpolední program skýtal trojí 
nabídku. Řízená debata s pány 
Jiřím Růžičkou a Milanem Poláš-
kem o prosazování a zařazování 
prvků projektu GO! do školní 
výuky, života a atmosféry školy 
přilákala nejvíce účastníků. Z dis-
kuse byl pořízen zápis, dostupný 
u organizátorů konference. Work-
shop o dramaturgii kurzů GO!, 
další možnost využití obědem 
nabytých sil, vedl Radim Hladký. 
Zbývající část účastníků si vybra-
la dílnu zaměřenou na hry, jež 
vznikly na kurzech GO!, spojenou 
s jednou sehrávkou.
Sympozium bylo ukončeno přes-
ně dle plánu v šestnáct hodin 
a zúčastnění se plni dojmů rozjeli 
domů, aby v poště za čtrnáct dní 
objevili booklet s prezentovaný-
mi materiály, fotkami a veškerým 
materiálem z konference.
Celá akce se nesla v duchu se-
tkávání a vzájemné výměny zku-
šeností a byla důstojnou oslavou 
desetileté existence občanského 
sdružení Hnutí GO!.

Karel Štefl

 Z konference ScholiGOn 2007. | foto © archiv Hnutí GO!.
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ŠEST KLÍČOVÝCH 
KOMPETENCÍ
Kurzy určené žákům 
a studentům ZŠ a SŠ

Nový vzdělávací projekt 
Prázdninové školy Lipnice!

Pro: 
Žáky osmých a devátých tříd mimopražských ZŠ
a žákům prvního a druhého stupně víceletých 
mimopražských gymnasií

Cíl: 
Rozvíjet klíčové kompetence žáků tak, aby získané 
dovednosti mohli využít i ve svém osobním životě. 
Tento projekt má vést žáky k odpovědnosti za sebe 
sama a ke společenské angažovanosti

Co:
Pětidenní kurzy pro minimálně 24 žáků, 
pobytové nebo expediční

Více info a přihlášky na www.psl.cz!
  nebo: 
  Prázdninová škola Lipnice
  Jaromírova 51, Praha 2
  tel.: 224 942 534
  e-mail: psl@psl.cz

Květnové a červnové termíny se plní, 
hlaste se i na příští školní rok 2007/2008
Projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

www.psl.cz
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Kompas
Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

16. Životní prostředí

13. Sport 

10. Občanství 

7. Chudoba 

4. Děti 

1. Obecná lidská práva 

15. Zdraví 

12. Sociální práva

9. Mír a násilí 

6. Globalizace 

3. Demokracie 

14. Vzdělání 

11. Rovnost mužů a žen 

8. Média 

5. Diskriminace a xenofobie 

2. Bezpečnost 

K      M P A S

Kompas je manuál pro výchovu k lidským právům, 
určený vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším 

pedagogům. Předkládá náměty na aktivity podporující 
zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoje 
k lidským právům v jejich bezprostředním okolí.

Autoři: Patricia Brander, Bárbara Oliveira, 
Rui Gomes, Jana Ondráčková

Překlad: Eva a Martin Potužníkovi
Vydavatel anglického originálu: Rada Evropy 2002

Vydavatel českého překladu: Česká národní agentura MLÁDEŽ, 
Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Kompas koupíte na www.kosmas.cz 
nebo v České národní agentuře Mládež, 

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 

Více informací o publikaci: 
www.mladezvakci.cz, sekce Naše publikace.
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Nenechá v klidu ani medvěda…
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Objednejte si GYMNASION

Další informace: www.gymnasion.info

Díky nedávnému dotisku lze objednávat také všechna starší 
čísla Gymnasionu. Neváhejte a vytvořte si ucelenou řadu!

Chcete Gymnasion dostávat přímo domů? 
Nebaví vás kontrolovat, zda už vyšlo  
nové číslo? Nechte se obsloužit servisem  
profesionální distribuce.
Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit 
našeho nového partnera – společnost  
A.L.L.	Production.
•	 působí	na	českém	trhu	od	roku	1991	 

a nyní patří mezi největší firmy  
zabývající se službami, a to především  
pro vydavatele tisku

•	 ve	svém	portfoliu	má	více	než	250	časopisů,	
kterým zajišťuje distribuci předplatného – 
jedním z nich je nyní i Gymnasion

MOŽNOSTI	OBJEDNÁNÍ	ČASOPISU

Telefonicky
Call centrum: +420 234 09 28 51
Fax: +420 234 09 28 13

E	-mailem	a	po	internetu	
predplatne@predplatne.cz
www.predplatne.cz

Písemně
A.L.L. production, s.r.o.
P.O. BOX 732
111 21 Praha 1

Prostřednictvím	SMS
SMS zprávu posílejte ve formátu:
OBJ GYM # JMENO PRIJMENI ULICE C.DOMU 
MESTO PSC
Poznámka a upozornění:
•	 #	–	tato	pozice	je	variabilní,	místo	tohoto	znaku	 

je nutné použít číso 1–10 pro objednání  
jednotlivých vydání

•	 při	psaní	zprávy	prosím	používejte	velká	písmena	
bez diakritiky

Příklad:
OBJ GYM 9 JOSEF NOVAK CAPKOVA 30  
BRNO 60200
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06  
(platí pro všechny operátory)
Službu technicky zajišťuje ATS Praha.  
V případě problémů volejte na infolinku  
776 999 199 (pondělí až pátek od 9 do 16 hod.) 
Za zprávu v max.délce 160 znaků  
zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).

CENA	ČASOPISU

Cena	předplatného	(za	1	ks):	
142 Kč/ks vč. poštovného

Cena	jednotlivých	čísel	 
mimo	předplatné	(1	ks):
138 Kč/ks + poštovné dle váhy zásilky

Časopis lze zakoupit  
také	ve	vybraných	prodejnách 
v	Praze,	Brně,	Olomouci, 
Plzni,	Českých	Budějovicích, 
Ústí	nad	Labem,	Nymburku 
a	dalších	městech
(tyto možnosti se neustále snažíme rozšiřovat,  
aktuální seznam prodejních míst najdete  
na www.gymnasion.info)

Kontaktní adresa  
na	SLOVENSKU
ŽIVICA,	 
Centrum	environmentálnej	 
a	etickej	výchovy 
Vysoká 18 
811 06 Bratislava 
tel./fax: +421 2 52 9 62 929 
hips@zivica.sk 
www.zivica.sk

http://www.gymnasion.info/


DĚKUJEME	ZA	FINANČNÍ	 
PODPORU	VYDÁNÍ	OSMÉHO	
ČÍSLA,NA	KTERÉ	SE	PODÍLELI:

•	 Alan	Svoboda	..................... 10 000 Kč
•	Nadace	Pangea	................... 10 000 Kč
•	 Profesní	sdružení	 
	 pro	zážitkové	vzdělávání	.... 11 000 Kč

Projekt vydávání časopisu Gymnasion  
byl finančně podpořen Evropskou komisí. 
Tato publikace odráží pouze postoje au-
torů a Evropská komise ani Národní agen-
tura nenesou zodpovědnost za její obsah 
ani za jakýkoliv způsob užití informací  
v ní obsažených.

Projekt vydávání časopisu Gymnasion  
byl finančně podpořen Mezinárodním 
Višegrádským fondem. 
www.visegradfund.org
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V	LÉTĚ PŮJDE O ČAS
Za půl roku se dotkneme nedostatkového zboží. Času máme málo, času máme čím dál méně. Čas pr-
chá, utíká, protéká nám mezi prsty. Přestože čas všichni známe, je to téma mnohem záludnější, než by 
se mohlo zdát (už jste se někomu pokoušeli vysvětlit, co to čas je?). O tom nás hravě přesvědčí Jan	
Sokol. Zamyslíme se také nad tím, zda už je zážitková pedagogika konstituovaným oborem, nebo jestli 
ke svému zrání ještě nějaký čas potřebuje. S časem se dá pracovat, a to dramaturgicky promyšleně (jak 
nám ukáží zkušenosti z Woodcraftu i PŠL), v prostředí školy i neziskovky. Podíváme se na expozici času 
ve Šternberku a zamyslíme se nad chůzí a časem. A nejenom to, ale teď není čas na podrobnější vysvětlo-
vání. Časné jaro vás přesvědčí, že rozhodně stojí za to najít si čas na četbu. A to nejenom o čase.

•	1.	UČENÍ	ZÁŽITKEM	•	2.	INTEGRACE	•	3.	DOBRODRUŽSTVÍ	•	4.	ERÓS  

•	5.	TVOŘIVOST	•	6.	HRA	•	7.	PRÁZDNINOVÁ	ŠKOLA	LIPNICE  

•	8.	PŘÍRODA •	9.	ČAS	•	10.	PENÍZE	•	11.	PUTOVÁNÍ

VÝZVA: HLEDEJTE	POSLÁNÍ
Vážení čtenáři,
již potřetí se vás budu snažit touto cestou pobídnout k tomu, abyste se pokusili formulovat poslání 
zážitkové pedagogiky. Moje neúnavnost pramení z víry, že dříve a nebo později se každému, kdo se to-
muto oboru vážně věnuje, začíná do úvah o jeho práci vkrádat to provokativní …a k čemu to všechno? 
Navíc se mezi vámi našli první odvážlivci, kteří již přetavili své myšlenky do slov: 
Posláním zážitkové pedagogiky je zprostředkovat osobní prožitky a transformovat je na konkrétní 
příležitosti k osobnostnímu a profesnímu rozvoji. | Honza Lazar
Zážitková pedagogika má lidem pomáhat prožít (nejen) zablokované emoce, protože právě zablo-
kované a neprožité emoce nám brání v dalším vývoji a poznání sebe sama. Měla by je nejen vést 
k prožívání, ale ukázat jim, že mají v sobě spoustu krásného. | Martin Voříšek
Děkuji nejen za tyto formulace, ale i za pocit, že tam někde jste, čtete a přemýšlíte. A proto znovu 
volám – svoje odborně či obrazně zformulované náměty posílejte na adresu perta@quick.cz, ať máme 
z čeho vybírat. Autorovi, pod jehož výrok by se většina z nás podepsala, pak v našem časopise věnu-
jeme zvláštní prostor.

Petra Drahanská

mailto:perta@quick.cz

