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Anotace 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální příručky 

zabývající se nízkými lanovými překážkami. Příručka si stanovila za cíl pomoci při 

realizaci programu s využitím nízkých lanových drah. Úvodní části práce se zaobírají 

tématy, rekreologie, lanových překážek apod. Následovalo pořízení nezbytného 

audiovizuálního a obrazového materiálu, jeho zpracování a upravení do podoby 

příručky. Výsledná multimediální příručka je rozdělena do tří základních částí – postup 

stavby nízkých lanových drah a správného jištění, doprovodný text a kompletní 

obrazový materiál. Příručka je vhodným materiálem pro všechny realizátory programů 

s využitím nízkých lanových překážek. 

Klíčová slova: nízké lanové dráhy, stavba, lanové aktivity, audiovizuální příručka. 

 

LOW ROPES COURSES – MULTIMEDIA MANUAL 

Summary 

The main goal of my bachelor thesis was to create a multimedia guide which is 

dealing with low ropes courses. Reason for creating this manual was to help with 

implementing the program by using low ropes obstacles. In the first part of my thesis 

I'm dealing with topics like recreology, ropes courses, etc. In the practical part I had to 

deal with collecting of necessary audio-visual and visual material and its processing and 

editing into a manual. The final multimedia guide is divided into three parts - the 

process of construction of low chairlifts and proper protection, supporting text and 

overall visual material. This manual is a suitable material for all implementers of the 

programs which uses low rope obstacles. 

Keywords: low ropes obstacles, building, ropes courses activities, multimedia manual 
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Úvod 

Nízké lanové překážky jsou poměrně rychle se rozvíjejícím tématem. V dnešní 

době je můžeme vidět poblíž vysokých lanových center, na dětských táborech a 

soustředěních, na firemních akcích, zapracované v teambuildingových programech a při 

spoustě dalších příležitostí. Jednou z jejich nejsilnějších stránek je fakt, že se staví 

v přírodě (nejčastěji v lese). Právě to na lidi působí velice pozitivně, a také proto si 

jejich překonávání téměř vždy velice užijí (je-li celý program akce kvalitní) a ještě 

dlouho na ně vzpomínají.  

Já sám se s lanovými překážkami setkávám nejčastěji právě při práci v lanovém 

centru (jak s vysokými, tak s nízkými) a při teambuildingových akcích. Absolvoval 

jsem kurz instruktorů nízkých lanových překážek a od té doby k nim mám velice blízko 

a jejich stavba mě zajímá a baví. Při své praxi jsem se setkal s mnoha materiály, různé 

kvality a rozsahu, nicméně žádný z nich nebyl v multimediální podobě. 

Hlavní myšlenkou, která předcházela samotné tvorbě této práce, bylo přiblížení 

lanových překážek a jejich vytváření široké veřejnosti a snaha o zvýšení zájmu o ně. 

Člověk, který shlédne naši audiovizuální příručku, může stavbu nízkých lanových drah 

shledat poměrně jednoduchou, zábavnou a třeba i proto se může rozhodnout udělat si 

instruktorský kurz. Také budoucí instruktoři mohou v naší multimediální příručce 

načerpat cenné rady. Poukazuje nejen na správné provedení jednotlivých základních 

kroků při stavbě překážek, ale také na chyby, kterých bychom se měli v rámci prevence 

úrazu vyvarovat.  

Přímo do multimediální příručky jistě patří i několik málo informací o historii 

lanových drah, o první pomoci atd. Tento doprovodný text je sestaven z mnoha 

odborných publikací a jiných specializovaných zdrojů.  

Práce od samého počátku až do posledních kapitol čtenáři nastiňuje zcela 

skutečné a v praxi obvyklé situace. Snaží se lidským přístupem upozornit na časté 

chyby, kterých se mohou méně zkušení instruktoři dopustit, a nástrahy, které nám práce 

s lanovými dráhami přináší. Především z tohoto důvodu jsou zkušenosti instruktorů 

jedním z nejbohatších zdrojů informací, ze kterých se při tvoření multimediální 

příručky, a obecně celé práce, čerpalo. 
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Nízké lanové překážky jsou velice individuální věc. Každý, kdo se jim věnuje, 

ví, že člověk při jejich stavbě může být velice kreativní a hravý. Není možné sepsat 

všechny typy drah, jelikož stále můžeme vytvářet nové a zlepšovat ty staré. Toto je 

hlavní důvod, proč sborník na konci této práce není nijak zvlášť rozsáhlý. Instruktoři by 

měli v rámci vlastní iniciativy vyhledávat nové hry, které zapracují do svých programů 

a kterými překvapí své svěřence. Stejně tomu je i s překážkami a s uzly, kterých 

při stavbě sice nepoužíváme mnoho, ale můžeme k nim hledat různé alternativy. 

Tato práce by především měla své čtenáře zaujmout, inspirovat, vzbudit v nich 

zájem a seznámit se základy problematiky nízkých lanových překážek.  
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1 Cíl práce  

Cílem bakalářské práce je vytvořit multimediální příručku zabývající se 

tématikou nízkých lanových překážek. 

Úkoly: 

1. Zpracovat teoretická východiska k problematice nízkých lanových překážek. 

2. Navrhnutí doplňkových aktivit pro realizaci programu s využitím nízkých 

lanových překážek. 

3. Tvorba multimediální příručky pro stavbu nízkých lanových překážek. 
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2 Rekreologie a lanové překážky 

Rekreologie je obor, který si klade za cíl vychovat špičkové specialisty na oblast 

cestovního ruchu, výchovy a pobytu v přírodě, městské a komunální rekreace, 

volnočasových zařízení aj. V České republice se vyskytuje již více než 20 let, za tuto 

dobu se široce rozšířil do mnoha vysokých škol u nás a těší se rapidně narůstajícímu 

zájmu mladých lidí a budoucích studentů. Rekreologie má v dnešní době reálné 

uplatnění a její absolventi jsou pro naši společnost velice důležití, ne-li nezbytní 

(Lišková 2007). 

Rekreologie vznikla z latinského re-creare, znamenající znovuobnovení, či 

znovuvytvoření a slova logos notoricky známého a překládaného jako věda. Tedy věda 

o znovuobnovení, nabytí sil jak fyzických, tak duševních, které jsme nějakým 

způsobem mohli ztratit, či vyčerpat. Podstatným rozšířením je tyto síly ne jen doplnit, 

ale snažit se je dále rozvíjet a znásobit, tedy zdokonalovat se v co možná nejširším 

spektru různých směrů (Dohnal 2009). 

Rekreologie úzce koresponduje mimo jiného i s lanovými překážkami. Ty 

vychází z lanových aktivit, do kterých spadá práce s lany, uzlování, uvazování aj.  Tyto 

činnosti člověka doprovází již od pradávna. Snad každá starodávná kultura používala  

ke stavbě svých obydlí provazy vytvořené z nejrůznějších přírodních materiálů. 

Za zmínku dále stojí například stavba mostů a lávek v místech, kde je lidé nutně 

potřebovali. Vývoj lidí, jejich technologie, potřeby a možnosti se prudce rozvíjely, 

nicméně lano zůstalo. Bylo jej potřeba při těžbě nerostů z dolů, stejně tak jako 

při rybolovu a dalších pracích. I v současnosti bychom ale bez lan v dosti směrech 

strádali. Je tomu tak především proto, že výše zmíněná povolání stále existují a stále je 

k jejich výkonu zapotřebí lan. Novinkou jsou například výškové práce, které bychom si 

také bez lan a provazů nedokázali představit. Lana a uzly tedy provází vývoj lidstva 

od pradávna a jistě ještě hodně dlouho jej provázet budou, ne vždy ale lano bylo viděno 

pouze jako pomocník při práci. 

Šplh, přeskakování lana, přetahovaná, skákání přes švihadlo, chůze po laně, 

provazové hlavolamy a další podobné aktivity rozhodně s prací, povinnostmi ani 

důležitými mezníky ve vývoji lidstva nemají téměř nic společného.  Těmito činnostmi 

se lidé baví možná právě tak dlouho, jak dlouho nám lana pomáhají s těžkou prací a 
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s břemeny, se kterými holýma rukama nepohneme. Lanové aktivity se napříč historií 

prudce vyvíjely a přes výše zmiňované řemeslné práce nebo armádu, mládežnická hnutí 

a další organizace se zformovaly až do podoby, ve které je známe dnes. Lanové 

překážky jsou tedy volnější formou lanových aktivit, provozovanou mimo jiné 

na venkovním prostranství, ve volném čase, za účelem rozvoje osobnosti a kooperace 

lidí. K jejich stavbě zpravidla používáme lana, stromy, kůly, pevné konstrukce a 

především svoji kreativitu a hravost. Nutno ale dodat, že i když na první pohled 

mluvíme o aktivitách, které fungují zcela bez pravidel, opak je pravdou a porušení nebo 

opomenutí některých zásad může mít fatální důsledky. 

Jak jsme již výše zmínili, rekreologie se zabývá znovunabytím sil, 

znovuvytvořením čehosi, co bylo ztraceno, ale současně také zdokonalením sebe sama a 

rozvíjením svých možností. Hledá a zkoumá tedy mimo jiné prostředky, které tento 

proces umožňují. Lana samotná, stejně tak jako lanové překážky mohou člověku s tímto 

cílem pomoci, a to především tím, co nabízejí. Velké množství dílčích pozorování a 

dlouholetá praxe nám nabízí možnost vidět kladný dopad lanových překážek 

na osobnost a shrnout jej do několika málo nejpodstatnějších bodů: 

 zvyšují sebedůvěru, 

 zvyšují uvědomování si sebe samého, 

 zlepšují komunikační dovednosti a týmovou spolupráci, 

 ukazují, že stálé opakování zaběhaných praktik nemusí být to nejlepší, 

 zlepšují dovednosti v rozhodování i v řešení konfliktů, 

 rozvíjejí vůdcovské schopnosti, 

 zvyšují důvěru, 

 rozvíjejí individuální odpovědnost, 

 kladně působí na skupinovou soudružnost, 

 zlepšují schopnost posuzovat procesy ve skupině a ohodnotit působení 

pozitivního i negativního chování, 

 zvyšují tělesnou zdatnost, 

 přispívají k dobrému pocitu ze splnění úkolů a překonání výzvy, 

 poskytují zábavný a radostný přístup ke cvičení. 

Nesmírnou výhodou lanových drah je možnost analyzování svých vlastních 

postupů a postupů ostatních při jejich překonávání a především chyb cizích i vlastních. 
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Tímto se znovu dostáváme k onomu zmiňovanému rozvoji osobnosti. V případě, 

že program absolvuje celá skupina lidí, tak každý jedinec zde projde celý proces jak 

z pohledu pozorovatele, tak zúčastněného a snaží se překonat jednak své vlastní 

možnosti a jednak své kolegy ve skupině. Hlavním hnacím motorem pro účastníky je to, 

čemu říkáme výzva, která nutí lidi zkoušet a překonávat další a další překážky a dráhy. 

Při úspěchu lidé cítí pocit výhry, při selhání naopak prohry, což vede k dalšímu 

opakování a zkoušení (Neuman 1999). 

Shrneme-li dosavadní informace, tak nám lanové překážky, především při jejich 

překonávání, umožňují zdokonalovat naši osobnost, tím pádem dosti získáváme 

po duševní stránce. Výzva nás nutí překonat se ve snaze dosáhnout vytyčeného cíle, 

a to mnohdy i za cenu toho, že si sáhneme až na dno svých sil. Není tedy pochyby o 

fyzické náročnosti a tedy o tom, že člověk musí podat určitý výkon, aby dosáhl 

úspěchu. Má-li rekreologie znovuobnovovat a rozvíjet člověka, pak jsou lanové aktivity 

a zdolávání lanových překážet účinnou formou, jak toho dosáhnout.  
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3 Výchova prožitkem 

Výchova prožitkem, zážitkem, dobrodružstvím, výchova v přírodě a další 

podobné pojmy, vychází z výchovných postupů, které se praktikují především 

ve volném čase a jsou založeny na prožitku, zkušenosti a jejich získávání aktivní účastí 

na programech, zpravidla spojených s náročnější fyzickou zátěží a s jistou mírou rizika. 

V kapitolách Bezpečnost a Typologie lanových překážek se zmiňujeme o relativním 

strachu, který je při lanových překážkách jednou z hnacích sil lezce. Právě i proto 

můžeme říci, že lanové překážky spadají do výchovy prožitkem a tedy mohou být brány 

jako její pomocný nástroj (Neuman in Pávková 1999). 

Prožitek, zážitek a zkušenost, jsou pojmy, které zdůrazňuje česká zážitková 

pedagogika. Jsou vyvolávány v cíleně naplánovaných a uváděných situacích, například 

při hrách. Typické znaky prožitku jsou: 

 nenahraditelnost – jednotlivá, zcela jedinečná událost, 

 jedinečnost – nemožnost opakování, záměny, 

 individuálnost – každý člověk prožívá různé události různým způsobem, 

 intencionálnost – neoddělitelnost prožitku a obsahu, jedince a akce, 

 nepřenositelnost – převyprávěný zážitek se posluchači nestane vlastním, 

 komplexnost – zapojení tělesné i duševní stránky člověka, prožívání 

racionálně i emocionálně. 

Výchova prožitkem je systémové pojetí pedagogiky, které působí na celého 

člověka, tedy i na jeho emoce. V naší zemi se jí věnuje především organizace známá 

jako Prázdninová škola Lipnice (Hanuš 2009).  

3.1 Volný čas 

Definic, které se snaží charakterizovat, co je to volný čas, je mnoho a každá 

z nich na tento pojem pohlíží z nepatrně jiného pohledu a z jiného úhlu. 

Jednou z nich je, že je to doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, 

děláme je dobrovolně a rádi a přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. Mohli bychom 

pod tento pojem zahrnout odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, dobrovolné 
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vzdělávání, dobrovolné společensky prospěšné činnosti a tak dále. Nutno ale dodat, že 

z pohledu dítěte nejde o čas, který stráví ve škole vyučováním (Pávková 1999). 

Jiná definice tvrdí, že volný čas je čas, kdy člověk nevykonává činnosti 

pod tlakem závazku, které mohou vyplývat z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce 

a nutnosti rozvíjet svůj život. Zbytková reziduální teorie říká, že jde o zbytkový čas, 

který máme po splnění pracovních i nepracovních povinností. Do této činnosti člověk 

vstupuje s očekáváními a účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí 

(Hofbauer 2004). 

Na volný čas můžeme nahlížet z několika hledisek, mezi která patří například 

ekonomické, sociologické a sociálně psychologické, politické, zdravotně-hygienické a 

další, ovšem pro účely naší práce bude praktičtější spojit si tento pojem právě 

s lanovými dráhami. Ty se masivně šíří mezi rekreačními centry, prázdninovými 

školami, tábory atp. Svou pestrostí, pomáhají pedagogickému ovlivňování volného času 

dětí a mládeže, které je pro jejich správný rozvoj žádoucí. Děti mají spoustu volného 

času a dnešní doba plná moderních technologií jim umožňuje zabavit se, aniž by 

opustily svůj pokoj. Díky tomu nemají potřebu tolik sportovat ani trávit čas venku 

s přáteli a právě kvůli těmto a dalším faktorům, jako jsou například nesprávné 

stravování, trvalý stres aj., bohužel inklinují k problémům s civilizačními chorobami, 

zejména k obezitě, depresím a dalším. Z těchto důvodů by naše společnost měla mít 

zájem na tom, jak děti svůj volný čas tráví a neměla by se bát investovat více prostředků 

právě do této oblasti (Pávková 1999). 

Z pohledu dospělého obecně platí, že odpočinutý člověk podává lepší pracovní 

výkon, lépe zvládá mezilidské vztahy na pracovišti, nepodléhá depresím a obecně je 

klidný a vyrovnaný. Dále je významnou výhodou skutečnost, že při zájmových 

činnostech mohou lidé získávat nové vědomosti, které lze uplatnit v profesi, nebo 

při rekvalifikaci. To vše již v dnešní době mnozí zaměstnavatelé vědí, a proto se často 

setkáváme s firemními akcemi, které slouží k utužení vztahů mezi zaměstnanci, 

teambuildingovými programy atd. I u těchto příležitostí máme možnost často vidět ať 

už vysoké, nebo nízké lanové dráhy, které v takových programech mají neodlučitelné 

místo. Do volného času dospělých lidí by se tedy také mělo investovat, jelikož tyto 

náklady se naší společnosti a jejímu rozkvětu bohatě vracejí (Pávková 1999). 
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3.2 Hra 

Instruktor lanových překážek se při své práci bude s hrou setkávat nejspíš každý 

den. Hra je nenahraditelným prostředkem výchovy. S její pomocí propojujeme 

teoretická fakta a dovednosti, které se naučíme, s praxí. Umožňuje nám nenásilnou 

formou rozvíjet naše vlohy, schopnosti a dovednosti (Hanuš 2009).  

Hru také můžeme chápat jako znak, bavíme-li se tedy o její vlastnosti pozměnit 

z našeho pohledu svět pomocí symbolů, gest a obrazů. Jinými slovy by se dalo říci, že 

hra pomocí různých nástrojů zkresluje skutečnost do podoby, v jaké ji v danou chvíli 

potřebujeme při našem programu (Činčera 2007). 

Hry můžeme mimo jiné například dělit dle jejich výchovných cílů. Jsou tedy 

hry, kterými rozvíjíme: 

 jazykovou inteligenci, 

 hudební inteligenci, 

 matematicko-logickou inteligenci, 

 prostorovou inteligenci, 

 pohybovou inteligenci, 

 intrapersonální inteligenci, 

 interpersonální inteligenci, 

 vztah k přírodě. 

Chceme-li tedy vymýšlet nové hry, nebo použít některé známé v našem 

programu s našimi klienty, musíme se důkladně zamyslet nad tím, co je naším cílem a 

čeho chceme touto danou aktivitou dosáhnout. Nízké lanové překážky jsou velice 

zábavnou aktivitou jak pro dospělé, tak pro děti a mládež. Ne vždy je ale naším úkolem 

naše svěřence pouze pobavit. Máme-li za úkol upevnit jejich kolektivní vztahy, nebo 

v případě dospělých, zjistit, kdo má vůdčí schopnosti, je nadmíru zásadní, jaké hry a 

aktivity zvolíme a jak lezce budeme ovlivňovat (Hanuš 2009). 

Formy her 

Hry můžeme třídit také podle druhu zapojení určitých psychických procesů, 

podle způsobu a míry pedagogického usměrňování a využití, podle obsahu hry, počtu 

hráčů, prostředí, ve kterém hru hrajeme, podle délky hraní a času, který nám daná hra 
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zabere, a další. Každý vedoucí by měl mít v zásobě několik her, kterými by měl zabavit 

své svěřence a upoutat jejich pozornost směrem, který on sám potřebuje. Hry by měl 

jednoznačně doplňovat a obměňovat. Ze zkušeností instruktorů často slýcháváme, že 

kupříkladu studenti středních škol jsou poměrně nároční ve výběru her, jelikož některé 

z nich hráli již několikrát na mnoha kurzech, které navštívili (Pávková 1999). 

Asi nejzásadnějším dělením her je rozdělení podle formy. Forma hry popisuje 

podstatné a specifické znaky, hlavní formy a rysy hry. Vysvětluje nám jak se skupina, 

nebo jedinec, zapojuje ve hře a jaké je jeho postavení. Podle formy dělíme hry na: 

 iniciativní hra - skupina má úkol, který musí společnými silami vyřešit; 

 simulační hra - vzniká simulované prostředí, ve kterém úkoly mají 

napodobit realitu a skutečné problémy a situace; 

 inscenační hra – podstatný není výsledek ale proces řešení, jelikož jde o 

hry pro rozvoj osobnosti; 

 dramatická hra – účastníci svou činností vytvářejí děj, pracují s námětem, 

který vymýšlí zpravidla instruktor, inspirací mohou být historické 

události aj.; 

 psychodrama – členové hrají sami sebe, nebo jiné členy v dané situaci, 

jde o přísně individuální záležitost; 

 sociodrama – hlavním cílem je porozumění norem jiné kultury, vcítění se 

do své postavy; 

 cvičení – právě cvičením upevňujeme nové návyky, dovednosti, 

vědomosti aj.; 

 test – slouží k ověřování dovedností, schopností atp.; 

 závod – cílem je dosažení co nejlepšího výkonu dle pravidel hry; 

 dílna – rozvíjí tvořivost, může jít o výtvarnou, hudební, nebo jinou dílnu; 

 miniškola – zaměřuje se na výuku tělocvičných aktivit a sportů; 

 výstava – prezentuje výsledky uměleckého usilování účastníků; 

 představení – prezentuje výsledky uměleckého usilování, účastníci sami 

vystupují v připravených rolích; 

 přednáška – monologický projev odborníka k účastníkům na dané téma; 

 beseda – všichni účastníci hovoří na dané téma, obvykle pod řízením 

moderátora a za určitých pravidel; 
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 putování – jde o turistiku, jakou ji známe. 

Z celého tohoto širokého spektra forem by instruktor měl čerpat a měl by vědět, 

jaké hry má kdy použít, které jsou vhodné pro kterou situaci a pro které účastníky. Tyto 

znalosti bohužel vedoucí získávají až samotnou praxí. Publikací popisujících nejrůznější 

hry, je spousta a je v zájmu každého individuálně porovnat, které z nich jsou dobré a 

které méně, a především jaké z nich se hodí k situaci, jež nastala (Hanuš, 2009). 
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4 Historie lanových aktivit 

Jak jsme již v předchozích kapitolách nadnesli, lanové aktivity a jejich první 

výskyt bychom nejspíš hledali marně. Těžko přesně určit, kdy lidé poprvé uchopili lano 

za jiným účelem, než něco s ním svázat, nějak si pomoci, nebo ulehčit práci. 

V historických pramenech se však často můžeme o lanu dočíst, a to ve spojitosti 

s cvičením v přírodě, které, jak lidé zjistili, je člověku, jakožto tvoru vycházejícímu 

právě z přírody, přirozené.  

4.1 Lanové aktivity ve světě 

Tzv. užitá cvičení, do kterých spadá například házení, vrhání břemenem, chůze, 

skok, šplh aj. doporučoval švýcarský lékař Simon André Tisson (1728-1797). Johann 

Hennrich Pestalozzi (1746-1827), který chápal výchovu jako rozvoj přirozených 

schopností v souladu s vývojem přírody, pak jeho myšlenku podpořil. Oba zdůrazňovali 

přirozenost tělesné výchovy a dostatek volného prostoru pro tělesnou činnost dětí. 

Další, kteří se této myšlenky drželi, byli členové pedagogického hnutí „filantropismu“, 

kteří hledali na rozdíl od tehdejších praktik přirozenou a harmonickou výchovu. Mezi 

nejaktivnější členy tohoto hnutí patřil bezesporu J. Guts-Muts, který se mimo jiné 

podílel na vzniku Dessavského Pentathlonu, který zahrnuje běh skok, cviky rovnováhy, 

cvičení na koni, ale také šplh. Guts-Muts , kterého můžeme považovat za průkopníka 

přirozené směru v tělesné výchově, vytvářel zvláštní konstrukce z dřevěných a 

provazových žebříků, lan, tyčí a šikmých trámů pro cvičení pod širým nebem. Součástí 

cvičení pak byly visy, šplh, vystupování po žebříku, cviky rovnováhy, zvedání a nošení 

břemen a přetahování. Tedy mimo jiné i lanové aktivity (Neuman 1999). 
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Obrázek 1. Dřevěná konstrukce (Neuman 1999) 

 

Z přiloženého obrázku můžeme krásně vidět, že sice ještě stále nešlo o takové 

lanové překážky, jaké vidíme v současných profesionálních lanových centrech, ale 

spoustu podobných prvků již tyto dřevěné konstrukce zahrnovaly. Celý obrázek pak 

může připomínat velice jednoduché lanové centrum s několika překážkami. 

Šplh, používání lan ve spojitosti s cvičením a další podobné činnosti se 

samozřejmě postupem let neustále vyvíjely. Jeden ze zásadních, ba dokonce ten 

nejzásadnější okamžik však nastal na počátku 20. století, konkrétně tedy roku 1902. 

Ernest Thompson Seton, známý ilustrátor a spisovatel, totiž založil hnutí Woodcraft 

Indians – Lesní moudrost indiánů. Největší potenciál tohoto hnutí viděl Seton 

v působení na mládež především výchovou v přírodě. Jejich zásady, hry a výchovné 

prostředky se staly základem, který následovaly, doplňovaly a rozvíjely další 

organizace. 

Jednou takovou se stal skauting, jehož zakladatel, britský generál Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell, také následoval zásady Woodcraft Indians. 

Rozpracoval organizační strukturu, docenil význam práce v malých skupinách a uplatnil 

všechny různorodé a přitažlivé formy práce v přírodě. Skautské tábory vynalézaly a 

zdokonalovaly různé dobrodružné stezky, přírodní tělocvičny a v neposlední řadě 

lanové stavby a překážky. V osmdesátých letech se pak lanové překážky vyskytovaly 

na letních táborech pořádaných nejstarší tábornickou organizací na světě – The 

American Camping Association (Neuman 1999). 
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Za zmínku jistě stojí také tzv. Robinsonova hřiště. Stavbou těchto 

dobrodružných hřišť se zabývalo hnutí, kterému se anglicky říká Adventure playground 

movement, které ale původně pochází z Dánska. Tato hřiště vychází z teorie, že děti 

potřebují v raném věku podněty spojené s objevováním, experimentováním a 

dobrodružstvím a musí mít pro svou volbu co nejméně omezení. Volné využití her a 

cvičení zde umožňují různé konstrukce lan, sítí a trámů (Neuman 1999). 

Německý pedagog K. Hahn a anglický rejdař John Holt společně s Jamesem 

Hoganem v roce 1941 ve Velké Británii založili hnutí Outward Bound. Původní 

několikatýdenní kurzy zaměřené na posílení schopností vojáků námořní pěchoty se 

po válce přeformovaly do organizace civilní, která využívala osvědčených prostředků 

k osobnostnímu růstu a k výchově charakteru účastníků kurzů. Školy spadající pod toto 

hnutí zcela záměrně používají, upravují a zdokonalují původní armádní konstrukce 

překážek a zařazují jejich překonávání do programů. Popularita těchto programů a s tím 

spojené rozšiřování oblíbenosti lanových překážek podnítilo jejich výskyt i 

v programech dalších organizací. Začátkem sedmdesátých let používá zkušenosti 

Outward Bound v hodinách tělesné výchovy spousta amerických škol, a to především 

díky projektu, který vznikl v Hamiltonu ve státě Massachussetts, a který si říká Project 

Adventure. Cílem bylo sledování způsobů a metod, které by mohly být v praxi užity 

nejen v tělesné výchově, ale i v ostatních předmětech a rekreační činnosti. Ve výsledku 

vznikla organizace, která je stále nejvýznamnějším centrem rozvoje lanových 

překážkových drah (Neuman 1999). 

4.2 Lanové aktivity u nás 

První osobnosti u nás, které chápali důležitost cvičení v přírodě a s tím spojenou 

problematiku, byli pedagogové Josef Klenka a Antonín Benjamín Svojsík, zakladatel 

českého skautingu. Do svých programů zahrnovali terénní hry, lezení po skalách, vodní 

sporty a rozsáhlou oblast přirozených cvičení ve volné přírodě. Další typickou činností 

těchto táborů a pro nás důležitou informací, je stavění různých konstrukcí a staveb z lan 

a klád, jako například lávky. Již v této době můžeme vidět lávky připomínající 

překážku, které říkáme Burmský most (Neuman 1999). 

Díky nejrůznějším institucím, jako například Junák, Liga lesní moudrosti, 

YMCA, ČOS, Prázdninová škola Lipnice, Tábornické školy aj. jsou v naší zemi lanové 
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aktivity a překážky známy už dlouho a stále se hojně užívají a rozvíjejí. Po roce 1989 

nabírají lanové aktivy u nás nový směr. V předešlém případě se používaly jako doplněk 

nebo zpestření k ostatním aktivitám. Novinkou se stávají akce a programy, 

kdy překonávání lanových překážek je hlavní náplní. Důvod je zcela jasný, lanové 

překážky předkládají problém, který jedinec nebo skupina musí vyřešit. Primárně tedy 

není podstatné, jakým způsobem je překážka překonána, nebo v jakém čase, ale to, že 

lidé musí nad problémem (ať již kolektivně, nebo každý jedinec sám) přemýšlet a 

s výzvou se vypořádat tak, jak nejlépe svedou (Hanuš 1999). 

Historicky první nízké lanové překážky v podobě nízké lanové dráhy 

pravděpodobně postavil Milan Hanuš v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou 

na konci srpna 1992. Stalo se tak díky spolupráci Prázdninové školy Lipnice s již výše 

zmíněným mezinárodním hnutím Outward Bound (Hanuš 1999). 

Co se lanových aktivit v současnosti týče, nejspíš nejznámější organizací 

věnující se jim, je PROUD. Jsou ale využívány i na středních a vysokých školách, 

například na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci jsou lanové aktivity cíleně rozvíjeny a propracovány v odborných pracích a 

projektech (Hanuš 1999). 
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5 Využití lanových překážek 

Lana pomáhají lidem zvedat těžká břemena, stavět, lovit atd. V jistém okamžiku 

se ovšem s nimi lidé začali bavit a krátce poté sledujeme vznik prvních lanových 

překážek. Využití samotných drah je v dnešní době velice široké a neustále se rozvíjí.  

Lanové dráhy, tak jak je známe a v této práci popisujeme, jsou nejčastěji 

využívány především mezi dětmi a adolescenty. Samozřejmě i dospělí lidé často 

překonávají lanové překážky, ovšem v jejich případě jde častěji právě o ty vysoké.  

Mezi dospělými toto můžeme sledovat zejména v lanových centrech, která lidé 

navštěvují ve svém volném čase za účelem pobavení se. Dělají tak v rámci výletu 

s rodinou, dovolených a tak dále. S tím majitelé a provozovatelé vysokých lanových 

center počítají, a proto svým klientům nabízejí téměř vždy nějaké další služby. 

Ne výjimečně se stane, že skupina mladých dospělých lidí vyrazí pokořit lanové 

centrum, a když dorazí a začnou s překonáváním překážek, tak jeden člen skupiny zjistí, 

že má panickou hrůzu z výšek. To se stává velice často, a proto pro uspokojení všech 

klientů je zde možná aktivita navíc. Mezi takové mohou spadat nízké lanové překážky, 

skákací boty, stolní tenis, volejbalové hřiště atp. Čím dál častěji se instruktoři 

v lanových centrech setkávají s tím, že jejich klienti vyrážejí cíleně pouze do lanového 

centra. Zde stráví celý den, mohou využít již zmíněné další aktivity a na konci dne se 

vracejí domů.  

Co se nízkých lanových překážek týče, není možné říci, že by se jim dospělí lidé 

zcela vyhýbali. Můžeme je využít při firemních a teambuildingových akcích, různých 

festivalech atd. Ironií ale je, že leckterý zkušený instruktor, by mohl namítnout, že nízké 

lanové překážky mohou být pro dospělé více nebezpečné, než ty vysoké. 

Děti, pubescenti a adolescenti mají neskutečně široké pole využití lanových 

drah. U dětí je jistě nutné na prvním místě zmínit tábory a různé školní výlety. Děti si 

při nich vyzkouší něco, na co nejsou zcela zvyklé, naučí se spolupracovat a upevní 

vztahy mezi sebou. Dalším využitím jsou dětské festivaly, jakým je například 

Jičín – město pohádky, který se rozhodl nechat si postavit nízké lanové překážky právě 

pro děti a hosty festivalu.  Každý rok v tuto příležitost Jičín navštíví na 

50 000 návštěvníků a velkou část z nich tvoří právě školy, školky aj. 
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Nízké lanové překážky prakticky nemají žádnou hranici, která by určovala, 

pro které kurzy se hodí a pro které nikoliv. Lidé se při jejich překonávání skvěle 

seznamují a prohlubují důvěru mezi sebou navzájem. Mohou být také dobrým 

pomocníkem jako průprava pro překážky vysoké, nebo jakousi kompenzací jiných 

sportů na různých typech soustředění. Znovu se vracíme k osobě instruktora, který sám 

musí vymýšlet program tak, aby danou skupinu a její potřeby uspokojil co možná 

nejlépe, právě za pomoci nízkých lanových překážek. 

 

Obrázek 2. Využití překážek při školních kurzech (zdroj: vlastní) 
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6 Nízké lanové překážky 

Jak jsme již řekli, lanové překážky spadají pod lanové aktivity. Jsou to 

konstrukce z lan a dalších materiálů. Ve většině případů se jedná o zavěšená lana 

na kůly či stromy tak, aby vytvořila neobvyklý problém – překážku, kterou má lezec 

za úkol překonat. Kromě lan se k vytvoření překážky mezi kůly využívá také trámků, 

desek, pneumatik a dalšího materiálu.  

6.1 Typologie lanových překážek 

Název práce prozrazuje, že se budeme převážně věnovat nízkým lanovým 

překážkám, nicméně v této části textu se blíže podíváme na obecné základní dělení 

lanových překážek. Můžeme je rozlišovat a členit dle mnoha faktorů a v různých 

zdrojích můžeme nalézat stále nová a nová dělení, která jsou stále podrobnější. Obecně 

jsou však známy především typy dělení dle kritérií, které jsou níže vytyčeny. 

 Dělení dle výšky: 

- nízké, 

- vysoké. 

Nízké lanové překážky jsou ty, které jsou vybudované ve výškovém rozmezí 

30 cm až 150 centimetrů. Jsou to právě ty, které se dají postavit za relativně krátkou 

dobu a používají je například pedagogové při různých kurzech, nebo lidé pracující 

v lanových centrech před tím, než se svými klienty jdou na překážky vysoké. Při jejich 

stavbě používáme klády, trámy a další pomůcky (Gymnasion 2005).  

Vysoké lanové dráhy jsou pak ty, které se nacházejí ve výšce nad 

150 centimetrů. Oněch 1,5 m je totiž hranice, od které používáme termín práce ve 

výškách. 

 Dle počtu lezců: 

- individuální, 

- týmové. 

Individuální překážky jsou svou podstatou určeny pouze pro jednoho lezce. 

Překážka je vymyšlena a postavena tak, že v případě, že by se o její překonání snažilo 

více lezců zároveň, ztratila by význam. Je ale možné některé překážky přizpůsobit 
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například pro dva lezce. Vedoucí pak může přidat nové pravidlo, které lezcům vytváří 

náročnější podmínky. Možností je mnoho, ale asi nejjednodušší je zakázat kontakt 

s některou částí lana, nepoužívat například pravou nohu a jiné (Project Outdoor 2014). 

Týmové jsou naopak sestrojeny vždy pro dvě a více osob. Za největší výhodu 

zde považujeme nutnost kooperace lezců, která pomáhá jejich seznámení a navázání 

kontaktu mezi nimi (Project Outdoor 2014).  

 Dle konstrukce: 

- na stromech, 

- na sloupech,  

- ostatní. 

Nejčastějším způsobem upevňování lanových překážek bylo dříve upevnění 

ke stromům. Je to nejjednodušší způsob a dalo by se říci i nejpřirozenější.  

Ne vždy ale provozovatelé lanových center mají k dispozici část lesa 

s vhodnými stromy, proto se začaly překážky upevňovat ke sloupům, které jsou z velké 

části dřevěné a uměle vestavěné do země. Velkou výhodou je fakt, že díky nim může 

vzniknout pěkné lanové centrum i uprostřed rušného města. Nevýhodou je, že dřevo je 

poměrně náchylné na okolní podmínky a vítr, společně se špatným ukotvením 

ocelových lan, nebo třeba déšť a hniloba, mohou mít fatální důsledky 

(Project Outdoor 2014). 

Mezi ostatní způsoby upevňování patří zejména ukotvení ke konstrukcím, které 

souvisí nejčastěji s mobilními překážkami. Při jejich stavbě tedy stavíme především 

nosnou konstrukci a lana vypínáme samotnou stavbou. Výhodou je rychlost, kterou 

stavba umožňuje a eventuální využitelnost i na akcích a místech, kde nejsou stromy ani 

příležitost postavit kůly. Nevýhodou je ovšem jistá nepřirozenost, kterou lezci vnímají 

z ocelových konstrukcí. Nebezpečí je pak spojené s lidským faktorem a možností 

zanedbání stavby a zásad bezpečnosti. 

 Dle mobility: 

- přenosné, 

- stacionární. 
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Přenosné překážky, neboli mobilní, jsou ty, které nejčastěji upevňujeme právě 

ke stromům a jejichž stavba nám zabere maximálně pár hodin s tím, že jejich složení je 

ještě rychlejší. Používají se zejména na kurzech, táborech atp. Největší výhodou je 

rychlost a možnost použití na více místech. Nevýhodou pak pracnost s jejich 

vystavěním (Project Outdoor 2014). 

Stacionární, neboli permanentní, jsou oproti tomu využívány častěji 

ke komerčním účelům. Jejich stavba i údržba je náročnější a to také proto, že většinou 

jde především o vysoké lanové dráhy. Největší výhodou je, že se tyto překážky nemusí 

stavět stále znovu, na druhou stranu, když už je potřeba udělat údržbu nebo nějaké 

opravy, tak jde vždy o náročnější proces (Project Outdoor 2014). 

 Speciální překážky: 

- skoky, 

- lanovky, 

- slackline, 

- věže. 

Tyto překážky jsou zajímavé právě tím, že ne vždy si při nich lezec sáhne 

na dno svých sil. Respektive to tak může být, ale často jde spíše o síly psychické. 

Použijeme-li jako příklad překážku, které se říká Tarzanův skok (nebo jeho obdobu, 

Tarzanův zhup), tak nejnáročnější částí je vylézt na kůl a především se na něm postavit. 

Kůl sám o sobě bývá dost úzký, proto lezec vše provádí na malém prostoru. Ve chvíli, 

kdy se mu to ale povede, tak je jeho úkolem skočit do prázdna a za letu se chytit hrazdy, 

která je od kůlu poměrně daleko. Smyslem je překonat strach a skočit. Na druhé straně 

například lanovka bývá spíše za odměnu po překonání překážek. Lidé také musí 

překonat strach a důvěřovat jistícímu, ovšem po několika málo okamžicích jízdy už si 

dojezd lanovky užívají a berou ji jako něco příjemného na závěr (Neuman 1999). 

Tato práce jako celek, tedy i multimediální příručka, jsou věnovány především 

jednoduchým nízkým mobilním lanovým překážkám s upevněním na stromech. Ty se 

v praxi používají jakožto doplnění například adaptačních kurzů, horolezeckých výcviků, 

sportovních kurzů, ale také jako průprava před vysokými lanovými překážkami, které 

v praxi mají stejné uplatnění, jako překážky nízké, nicméně zde silně působí relativní 

faktor strachu. Pojem relativní je na místě z důvodu toho, že při zachování zásad 
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bezpečnosti, kvalitního materiálu jak samotných překážek, tak chráničů a v neposlední 

řadě jistícího systému, lezec nemůže přijít k úrazu. 

6.2 Právní aspekty 

Prakticky každá sportovní činnost a zařízení s ní spojena jsou v dnešní době 

opatřena normami, které zabezpečují zejména bezpečnost a vymezují určitý směr, 

kterým by se lidé, chtějí-li se té činnosti věnovat, měli řídit. S lanovými dráhami tomu 

není jinak. 

Mezi českými technickými normami, označovanými zkratkou ČSN, najdeme 

dvě, které se vztahují k našemu tématu a které pojednávají právě o materiálech, 

odborných termínech, nebezpečných látkách, bezpečnosti a dalších nezbytně 

potřebných informacích potřebných pro stavbu a provozování lanových drah. Jsou jimi 

ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2, které vychází z evropských norem. 

V případě, že bychom se rozhodli provozovat nízké lanové centrum, 

nepotřebujeme k tomuto účelu ze zákona žádnou odbornost. Živnost volná tedy u nás 

pro tuto činnost stačí, jelikož není podmíněna žádnou odbornou způsobilostí. Mezi 

osmdesáti obory činností najdeme dvě, které souvisí s provozováním lanových drah, 

pod číslem 72 je to Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti a číslo 74 je Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovních činností (Zákon č. 455/1991 Sb., § 25, odst. 2). 

Svědomitější lidé a ti, kteří již mají zkušenosti, nebo alespoň dokáží předvídat, 

dojdou k závěru, že tuto činnost jistě nelze provozovat s nulovými znalostmi. Možností, 

jak si nedostačující vědomosti doplnit, je spousta. Organizace, jako například PROUD, 

které se problematice lanových center a jejich stavbě věnují delší dobu, nabízí kurzy 

akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou velice přínosné 

jak co do poznání materiálu a samotné stavby překážek, tak do zdravovědy a 

poskytování první pomoci. Absolventi těchto kurzů by však vždy měli mít na paměti, že 

kupříkladu v oblasti zdravovědy je potřeba své znalosti nejen opakovat, ale i 

prohlubovat, protože ani při maximální snaze o dodržení bezpečnosti nemůžeme mít 

úplnou jistotu, že se skutečně nic nestane (Lanové centrum 2014). 
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Provozovatel lanových center ale ne vždy vybízí své zaměstnance k tomu, aby si 

udělali instruktorský kurz. Jakožto zaměstnavatelé však mají povinnost danou zákonem, 

která jim nařizuje zajistit bezpečnost svých zaměstnanců při práci, proškolit tudíž musí 

své zaměstnance (Zákon č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 1). 

Interní školení jsou velmi subjektivní věc. Nelze jednoznačně říci, zdali jsou, 

nebo nejsou dostatečná a na takové úrovní, která je vyžadována. Faktem ale je, že 

v mnoha případech je k nim přistupováno neprofesionálně až laicky, a to nejen ze strany 

zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Důkazem toho jsou bohužel úrazy, které se dějí, a to 

jak mezi klienty, vinou instruktora, tak mezi samotnými instruktory jejich vlastní 

chybou, nebo zanedbáním jejich povinností. 

6.3 Stavba  

Postup stavby nízkých lanových překážek by se laikovi mohl zdát jako složitý, 

ovšem zkušený instruktor ví, že tomu tak docela není. Zpravidla se dodržuje stále stejný 

metodický postup, který je pro stavbu většiny překážek totožný. Jak bude překážka 

náročná, pro kolik bude lezců a jaký materiál bude k jejímu postavení a překonání užit, 

je věc individuální. Obecné pokyny pro stavbu by se však daly shrnout do několika 

bodů: 

 Prvním a zcela zásadním faktorem ovlivňujícím stavbu je především skupina, 

pro kterou bude nízké lanové centrum určeno. Podle ní vybíráme překážky, 

jejich náročnost, lokalitu aj. Například jestliže jsou našimi svěřenci dospělí 

mladí lidé, můžeme si dovolit postavit fyzicky náročné překážky. Máme-li ale 

žáky základní školy, měli bychom myslet na to, že lana musejí být níže 

upevněna tak, aby spotteři dosáhli na lezce a ten na ně nepadal z velké výšky.  

 Jestliže víme, pro jakou skupinu stavíme lanové dráhy, kolik lanových překážek 

budeme budovat a vybrali jsme místo dostupné, jak pro celý náš tým i 

s vybavením, tak pro naše lezce (výběru místa se do detailů věnuje následující 

kapitola), tak můžeme začít s přípravou materiálu. Veškeré vybavení bychom 

měli před zahájením stavby zkontrolovat. U lan hledáme odhalené jádro, 

prodřený oplet, u kladek, karabin, přileb atd. jiné, nejčastěji mechanické 

poškození. Bezpečnost je samozřejmě vždy na prvním místě, a i když bychom si 

mohli myslet, že částečně poškozené lano (nebo jiné vybavení) nejspíš náš 
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program vydrží, tak jej přesto okamžitě vyřadíme, protože nekvalitní a 

poškozený materiál nebudí profesionální dojem a naši svěřenci by se díky němu 

mohli cítit nejistě. 

 Ošetření stromu je prvním krokem stavby a stejně jako kroky další, je popsáno 

v multimediální příručce. Nejčastěji k ochraně stromu používáme staré koberce 

a linolea. V dnešní době se ale již můžeme proškolit setkat s materiály přímo 

určenými pro tuto činnost. 

 Jestliže máme připravené stromy, tak upevňujeme spodní lano. V různých 

publikacích, které jsou zaměřeny na uzly, můžeme najít nesčetně technik, které 

by se daly v této situaci použít. V případě nízkých lanových překážek ovšem 

nejčastěji volíme Lodní uzel. Je praktický, jednoduchý a v situacích, kdy spodní 

lano upevňujeme ke třem stromům současně, i velice chytrý. Jeho techniku také 

nalezneme v multimediální příručce a více informací o něm v kapitole Sborník 

instruktora. 

 Lodní uzel sám o sobě nám ale nezajistí dostatečně napnuté lano tak, aby uneslo 

váhu mnohdy i desítek lezců, a právě proto musíme lano dopnout. To 

provádíme ve dvou krocích. Tím prvním je přitažení lana k uzlu. K tomu 

můžeme využít kladkostroj, nebo tah jiného lana připevněného Prusíkovým 

uzlem (podrobněji v příručce). Ve chvíli, kdy je lano přitažené začneme dopínat 

technikou, které se často říká Ruské dopínání, nebo tzv. Na Rusa. V příručce 

však tento postup nazýváme pouze dopínáním. Dopnuté spodní lano je 

při stavbě lanových drah tím nejdůležitějším. Musíme jej připevnit pevně, aby 

vydrželo nápor lezců, a zároveň esteticky, protože právě i optický dojem 

výrazně vypovídá o naší profesionalitě.  

 Co se vrchního lana týče, tak postup je stejný s tím, že nemusí být tak pevně 

dopnuto, jelikož nenese celou hmotnost lezce (představíme-li si ale překážku 

zvanou Kříž, tak obě její lana jsou nosná, a proto obě musejí být pevně dopnuta i 

přesto, že ani jedno nelze označit jako spodní). Dopínání je náročnější, jelikož 

instruktor musí stát na žebříku, nebo jestliže na strom vyšplhal pomocí smyc, 

sedí v sedacím úvazku. Nesmíme ale zapomenout, že mnohé překážky se 

skládají pouze ze spodního lana (nebo dvou souběžně jdoucích) a dalších prvků. 

Tak v závislosti na tom, jak pevně vrchní lano dopneme, můžeme vytvářet různé 

druhy překážek. Může nám vzniknout překážka, které říkáme Manévry, nebo 
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v případě, že horní lano necháme svěšené, Uzda. Upevníme-li pak pouze jeden 

konec vrchního lana, dostaneme Jámu a kyvadlo (pro ukázky jednotlivých 

překážek viz Sborník instruktora).  

 Posledním krokem při stavbě překážek jsou doplňky, které ale často tvoří 

samotnou překážku. Tramvaj je typickým příkladem takové překážky. Krátká 

lanka zavěšená na vrchním laně jsou upevněna zpravidla Prusíkovým uzlem 

(viz Sborník instruktora). Můžeme ale použít nesčetně doplňků a tím vytvářet 

nové, ještě nepojmenované překážky kromě jiného i za použití vazeb. 

 Vazba je postup, kdy lanem připevňujeme například dřevěné kůly a prkna 

k sobě, nebo právě tyto předměty zavěšujeme na lana. Jde o složitější proces, 

který nám ale může pomoci sestavit pestřejší a zajímavější lanové dráhy. Cílem 

naší práce je ovšem nastínit zcela základní principy stavby, a proto se vazbám 

dále nevěnujeme. 

 

Obrázek 3. Ukázka vazby (Lasovský 1999) 

 

Multimediální příručka byla sestavena tak, aby podle ní i zcela neznalý člověk 

dokázal postavit několik málo základních překážek. Veškeré výše zmíněné informace 
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týkající se stavby a další poznatky nezbytně důležité pro tuto činnost, nalezneme právě 

zde, a to v audiovizuální formě v kombinaci s doplněným textem, což je pro laika jistě 

nejpraktičtější možné řešení. 

6.3.1 Příroda a výběr lokality 

Najít vhodné místo pro stavbu nízkých lanových drah nemusí být vždy 

jednoduché a i k tomuto úkolu se vztahují jistá pravidla, která musíme dodržovat.  

Lokalita by měla být vzdálena od rušných rekreačních lokalit a obecně od zraku 

veřejnosti. Zajímá nás totiž na prvním místě náš program a ne reklama na něj. Naše 

akce by tedy neměla být rušena přihlížejícími diváky a ani okolím, které by naše 

svěřence rozptylovalo (Švasta in Neuman 1999). 

Poloha našich drah musí být na takovém místě, které umožní jejich neustálý 

dozor. Provozovatel, majitel, nebo instruktor za překážky zodpovědný musí mít přehled 

o lidech, kteří se zde pohybují a především o těch, kteří k programu nepatří a tudíž zde 

nemají být (Švasta in Neuman 1999). 

V případě, že jde o stabilní areál překážek, tak projekt musí projít schvalovacím 

řízením, ve kterém se ke stavbě vyjadřují instituce jako například vlastník prostorů 

(lokality, lesa, atp.), lesní dozor, lesní správa, příslušný obecní úřad, odbor ochrany lesa 

a půdy atd. Pro naše potřeby, tedy uvažujeme-li pouze o mobilních nízkých lanových 

překážkách, jsou tyto informace spíše navíc (Švasta in Neuman 1999). 

V praxi ale musíme být při výběru místa pečliví a všímat si více faktorů. 

Musíme předvídat a umět si představit, jak celý program bude probíhat a co by se 

při něm mohlo stát. Na druhé straně, jestliže bude zajištěna bezpečnost, tak bychom 

měli klást důraz i na estetiku a myslet na to, že naši klienti, děti, svěřenci se jdou 

primárně bavit a otázku bezpečnosti nechávají především na nás. Měli bychom jim tedy 

vybrat takovou lokalitu, která se jim bude líbit a ve které jim bude příjemně. 

První důležitý prvek ve výběru místa je jeho dostupnost. Uvažujme kupříkladu 

tak, že stavíme nízké lanové centrum pro základní školu. Měli bychom se zajímat o to, 

v jakém časovém rozmezí se s naším programem můžeme pohybovat, jakou vzdálenost 

jsou kantoři ochotni akceptovat a formu jejich dopravy. Podle toho pak volíme 
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vzdálenost místa, jeho dostupnost pro pěší turisty nebo pro automobily (autobusy) a tak 

dále (Neuman 1999). 

Povrch naší lokality je zásadní z mnoha důvodů. Zpravidla bychom měli volit co 

nejrovnější prostory, tedy ne ve srázu, ne poblíž potoka, nebo řeky. Rovina s nulovým 

stoupáním je pro naše potřeby ideální. Co se výběru lesa týče, tak se nedá říci, jestli je 

vhodnější listnatý, nebo jehličnatý. V jehličnatých lesích máme o povrchu přehled a 

vidíme, kam šlapeme, což v listnatých dost často neplatí právě díky spadanému listí. 

Není ale nic jednoduššího, než celý prostor prohlédnout a projít a skryté nástrahy 

odhalit a vyhnout se jim. Instruktor musí mít přehled o celém areálu svých drah a musí 

vědět, kde je jaký nebezpečný kámen, pařez a jiné hrozby, které by mohly způsobit 

úraz. 

Částečně s povrchem souvisí i spadlé větve, kořeny, kmeny a pařezy. Vždy 

musíme takové věci dát stranou, nejlépe na jednu hromadu a především mimo dosah 

našich lezců. Zejména děti jsou často uváděny v pokušení ve svém volnu takové věci 

vyhledávat a hrát si s nimi. I to ale může být nebezpečné. 

Řekli jsme si tedy, že rovinatý nečlenitý povrch s minimem možných 

nebezpečných nástrah je pro nás perfektní. Dál se zaměříme na stromy, bez kterých by 

samozřejmě naše lanové centrum vůbec nemohlo vzniknout. Musíme vybírat vždy 

pevné a zdravé. Vyhýbat bychom se měli stromům chráněným. Pro naše účely by 

stromy, které použijeme, měly mít vždy v místě, kam chceme umístit lano, průměr 

minimálně 25-30 centimetrů (Neuman 1999). 

 

Obrázek 4. Vhodný prostor pro lanovou překážku (zdroj: vlastní) 
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Obecně platí, že nízké lanové překážky stavíme nejčastěji v lesích nebo v jejich 

blízkosti a naše chování a chování celé skupiny by tomu také mělo odpovídat. Dospělé 

můžeme decentně upozornit a dětem bychom měli hned v úvodu akce vysvětlit, že by 

po nás rozhodně neměly zůstat žádné odpadky a k přírodě kolem nás se musíme chovat 

s úctou. Ostatně i instruktoři by měli mít na paměti, že vytrhávání kořenů a  

snaha o zničení překážek, které jim vadí v jejich plánech, rozhodně nejsou vhodné. 

Jediná taková činnost, která je přijatelná, je osekání suchých větví, které nám vadí. 

Nutno zdůraznit, že skutečně musí jít o zcela suché větve, které strom nebude postrádat 

a jejich odstranění tedy nijak neohrozí jeho existenci. 

6.3.2 Materiál pro stavbu 

Výběr vhodného materiálu pro stavbu našich lanových překážek a obecně 

pro program s nimi spojený, je věc velice individuální. Jak již bylo v této práci 

zmíněno, program by se měl obměňovat a přizpůsobovat potřebám a charakteru našich 

klientů. Jiné vybavení budeme potřebovat v případě, že nám bude svěřena skupina žáků 

základní školy, a jiné v situaci, kdy budeme mít na starost dospělé zaměstnance firmy, 

která si nás najala. Nízké lanové překážky jsou často průpravou pro ty vysoké a obecně 

lanové aktivity pak pro horolezení aj. A právě základní lezecké vybavení je pro stavbu 

našich drah klíčové. 

Horolezecké vybavení je ovšem široký pojem a spadá pod něj mnoho věcí. 

Rozdíl v klasické lezecké výbavě a té, která je určena pouze pro lanové překážky, je 

především v tom, že horolezci používají složitější techniky pro vybavení. V případě 

lanových drah je to pak především Spotting, který je popsán v této práci. Lezci tedy 

používají sedací úvazky, hrudní úvazky, cepíny a mačky určené pro pohyb 

na ledovcích, expresky, magnézium a další (Hudy 2014). 

Nám ovšem stačí popsat si vybavení, které budeme v praxi nejčastěji používat a 

které bychom měli jakožto instruktoři znát. 

Lano 

Lana jsou pro naše potřeby zcela klíčovým prvkem. Pomocí lan se horolezci 

jistí, tedy zabraňují možnému zranění v případně uklouznutí, chyby nebo v jiných 

situacích, které mají za následek pád lezce. V historii lana určená pro horolezení zprvu 
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nebyla ani zdaleka tak kvalitní, jak tomu máme dnes. Po konopných lanech se začala 

vyrábět syntetická, která používáme i dnes (Vomáčko 2003). 

Jejich struktura se skládá ze dvou základních částí. Jsou jimi jádro a oplet. Jádro 

bychom mohli brát jako lano samotné. Jeho úkolem je chytání pádu, tedy má zásadní 

funkci a jeho pevnost a spolehlivost je nezbytně nutná. Právě z těchto důvodů je tu část 

druhá, tedy oplet. Ten má za úkol chránit jádro před prodřením a jinými faktory, které 

by jej mohly narušit a tím poškodit (Vomáčko 2003). 

Na internetových stránkách společnosti Lanex, která se již více než 60 let 

zabývá výrobou lan, jistících systémů, sedacích souprav a spousty dalšího, můžeme 

najít dělení lan především dle účelu jejich funkce. Tedy kupříkladu jachtařská lana, 

lodní lana, lana určena pro outdoor a bezpečnost práce a jiné (Lanex 2014). 

Tedy jak můžeme vidět, druhů lan je nespočetné množství a každý konkrétní typ 

má své specifické vlastnosti, díky kterým je určen pro daný směr. Pro tuto práci ovšem 

stačí zmínit pouze zcela základní dělení lan, která opravdu v praxi můžeme použít. 

 Statická lana jsou taková, která jsou určena pouze pro statické zatěžování. 

Vyrábějí se nejčastěji klasicky z konopí, nebo z umělých vláken a kevlaru. Jsou 

velice vhodná pro stavbu vysokých lanových překážek, tedy pro upevňování 

kůlů atp. Zkušení instruktoři ovšem musejí mít na paměti, že použití statických 

lan je pro nízké lanové překážky krajně nevhodné. Tato lana se totiž vyrábějí 

v průměru 8-12 mm (tedy jsou moc úzká) a při prudkém pohybu hrozí spálení 

pokožky (Vomáčko 2003). 

 

 Dynamická lana mají jednu základní vlastnost, která je dělá pro lezce 

nenahraditelnými, a to pružnost. Ve chvíli, kdy lezec padá, lano zapruží a tím 

pohltí a rozptýlí rázovou energii, která při pádu vzniká. Pro nízké lanové 

překážky tato lana nejsou příliš vhodná právě pro tuto jejich vlastnost. 

Kdybychom takové lano použili, tak by díky jeho pružnosti mohlo v půlce 

překážky dojít ke kontaktu chodidel lezce a země, nemluvě pak o tom, že ve 

většině případů je program lanových drah určen pro velké skupiny. Překážky by 

již po několika lezcích ztratily svou pevnost. Dynamická lana ale můžeme 

použít jako doplněk překážek, tedy například u Tramvaje (viz Sborník 
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instruktora) jako krátká lana přivázána k vrchnímu nosnému lanu 

(Vomáčko 2003). 

 

 

Obrázek 5. Dynamické lano (zdroj: vlastní) 

 

Z výše uvedeného bychom si měli zapamatovat, že používání konopných lan, či 

lan z přírodních materiálů (tedy lana statická) a lan horolezeckých (tedy lana 

dynamická) se pro nízké lanové překážky nedoporučuje. Tato bychom měli použít 

pouze jako pomocná a to s rozvahou a vždy myslet na jejich specifické vlastnosti. 

Samozřejmě také existují lana ocelová a nespočet dalších typů, nicméně u nízkých 

lanových drah je v praxi vůbec nepoužijeme, nebo jen velmi zřídka (Hanuš 1999). 

 Speciální kategorií lan jsou lana polypropylenová (mohla by se řadit i mezi 

lana statická především proto, že při protažení nepruží). Mezi jejich vlastnosti 

patří především odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím, jsou 

voděodolná, plavou a nenasakují vodu. Tyto vlastnosti využijí především 

námořníci, rybáři atp. Dále jsou odolná vůči ultrafialovému záření a částečně 

vůči odírání. Tato lana mají obvykle širší průměr, a proto jejich uplatnění, 

nacházíme mimo jiné i při stavbě nízkých lanových překážek. Překážky 

postavené právě z těchto lan jsou kvalitní, bezpečné, odolné a při správném 

dopnutí neztrácejí svůj tvar (Lanex 2014). 
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Obrázek 6. Polypropylenové lano (zdroj: vlastní) 

 

Životnost lana je věc velice individuální, jelikož klíčová je míra jeho používání. 

Více zatěžovaná lana samozřejmě musíme vyřadit mnohem dříve nežli lana, která 

používáme jen příležitostně. Musíme ale stále náš materiál kontrolovat a lano, u kterého 

si všimneme, že je nějakým způsobem poškozené, jako třeba roztržený oplet, 

vyhřeznuté jádro atd., vyřazujeme ihned. Předcházet poškození lan můžeme hned 

několika způsoby. Vyvarovat bychom se měli kontaktu s kyselinou, nebo zásadou. 

Jestliže je lano mokré od klasické vody, nedoporučuje se jej sušit na přímém slunečním 

svitu ani u sálavých zdrojů tepla. Rozhodně je ale vhodné udržovat lano čisté, proto 

bychom jej měli prát ve vlažné vodě, do které můžeme přidat mýdlový roztok. V dnešní 

době většina výrobců ke svým produktům přidává leták s pokyny pro údržbu a užívání. 

Lana skladujeme na suchém a temném místě, chráněném od všech vnějších vlivů 

(Vomáčko 2003).  

Provozovatelé lanových center mají často tendenci maximálně využívat svá lana 

a přehlížet jejich poškození. Důvod je ten, že se chtějí vyhnout investování do lan 

nových a tím pádem ušetřit. Bohužel tím ale riskují vážný úraz, kterému lze 

s nakoupením nového kvalitního vybavení předejít. 

Ochrana stromu 

Ve chvíli, kdy se rozhodneme vybudovat lanové překážky v přírodě a pozvat 

skupinu lidí k jejich překonávání, bychom měli myslet na přírodu. Už jsme se zmiňovali 

o tom, jak je důležité dbát na udržování pořádku jak po nás, tak po skupině, kterou 
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vedeme. Podstatné ale také je být ohleduplní ke stromům, které nesou naše dráhy a 

snažit se minimalizovat jejich poškození. 

Nedílnou součástí našeho vybavení tedy jsou ochranné pomůcky. Můžeme 

použít stará linolea, koberce atp. Chráníme totiž nejen strom, ale také náš materiál, který 

se může přímým kontaktem poškodit a znehodnotit (Hanuš 1999). 

 

Obrázek 7. Prostředky pro ošetření stromu (zdroj: vlastní) 

 

Některé společnosti naštěstí již v současnosti toto vše berou v potaz, a proto 

ke svým produktům přidávají ochranný materiál. Například společnost Gibbon, která 

nabízí produkty typu slackline, longline a další, dává k některým kompletním setům i 

ochranné pásy na stromy (Gibbon slacklines 2014). 

Bavíme-li se pak o překážkách vysokých, jejichž konstrukci drží ocelová lana, a 

nízkých, které jsou postaveny na daném místě na delší dobu a mohly by poškodit růst 

stromu, tak stromy nejčastěji chráníme před zaškrcováním tím, že pod smyčky lana 

obtáčející strom vkládáme dřevěné obklady. Ty by měly být rozmístěny tak, aby 

nepřicházely do kontaktu s kůrou a tím pádem se nezařezávaly do stromu. Jednou 

z dalších možností v těchto případech je navrtání stromu šrouby. To je však možné 

pouze za určitých předpokladů a v případě nízkých lanových překážek je tato možnost 

zbytečná. 
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Přilba 

Neuman uvádí, že přilby by se měly nosit na vybraných nízkých překážkách, 

kde hrozí nekontrolovatelný pád lezce a na většině překážek vysokých. Uvědomělý 

instruktor by ale měl apelovat na nepřetržité nošení přileb, a to nejlépe i mimo 

překážky. Přeci jen se pohybujeme v prostorech, které jsou po naše svěřence neznámé. 

Máme-li skupinku dětí, tak přilby fungují i pro nás jako pojistka jejich bezpečí, jelikož 

si nikdy nemůžeme být jisti, kde dítě může upadnout a zranit se. Přilby by měly být 

z kvalitního materiálu, neměli by lezci bránit v pohybu a ve výhledu, lezec by je měl 

mít patřičně dotažené a zapnuté. 

 

Obrázek 8. Přilba (zdroj: vlastní) 

 

Karabiny 

Karabiny se mezi horolezci používají především k připnutí jistících pomůcek 

na úvazek, k postupnému jištění lezce, k jeho zajištění na jistícím stanovišti apod. 

Máme proto velké množství typů, které dělíme právě podle jejich účelu. Co se materiálu 

týče, tak nejčastěji se setkáváme s karabinami ocelovými (dvě takové můžeme vidět 

na Obrázku 9.) a duralovými. Oba druhy jsou vyráběny pečlivě, jsou testovány, a proto 

jestliže nakupujeme kvalitní certifikovaný materiál, tak se na ně můžeme plně 

spolehnout. Ovšem i karabina, která je zcela v pořádku se může zlomit nebo otevřít, 

bude-li použita nevhodně. Ačkoliv máme z pohledu bezpečnosti dva základní druhy 

karabin, tedy s pojistkou a bez pojistky, měli bychom při jejich výběru být uvážliví a 
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pro zajištění maximálního bezpečí raději investovat do karabin s pojistkou 

(Vomáčko 2003). 

 

Obrázek 9. Karabiny (zdroj: vlastní) 

 

Další materiál 

Jak již bylo v této práci řečeno, každý instruktor je jiný a každý má nepatrně 

odlišný pohled na lanové překážky. Od toho se odvíjí uspořádání drah, jejich náročnost 

aj. Kreativita je klíčová. Toto se vztahuje i k materiálu. Pro dostatečně kreativního 

stavitele, který v ideálním případě má kolegu, který mu pomáhá, je výše uvedené 

vybavení dostatečné. Dále stačí jen žebřík pro upevňování vrchního lana a může 

vzniknout jednoduché, ale přesto kvalitní a hodnotné lanové centrum. Můžeme ale 

vytvářet složité překážky. V takové situaci je možné použít expresky, tedy sady dvou 

karabin spojených smyčkou, nebo kladky, které ale mohou dlouhým používáním 

poškodit naše lana (Vomáčko 2003).  

Horolezecké vybavení obecně je téma, které je velice živé. Neustále se rozvíjí, 

inovuje a přizpůsobuje potřebám lezců. K nízkým lanovým drahám, tedy především 

pro jejich stavbu a následné překonávání, využíváme nejčastěji právě tento materiál, a 

proto bychom měli jeho škálu a rozvoj sledovat. 
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7 Program nízkých lanových překážek a jeho vedení 

Ačkoliv se to mnohdy nezdá, tak program a příprava na něj hraje klíčovou roli 

při akcích, ve kterých využíváme lanové překážky. Mnoho instruktorů často používá 

jeden koncept, který se snaží předvést všem svým klientům. Toto podceňování situace 

se jim ale velice často mstí tím, že jejich klienti se k nim již nevrací. Stejně tak tomu je 

se samotným instruktorem, který si vždy musí svou roli pečlivě připravit, rozmyslet 

spád celé akce a snažit se všechny své svěřence stavět do takové pozice, aby se cítili 

komfortně a pod spolehlivým dozorem. 

7.1 Vedoucí akce a jeho tým 

Mnoho lidí a účastníků akcí si velice často myslí, že instruktor je někdo, kdo vše 

umí, o dané věci ví naprosto vše a není možné, aby něco opomněl nebo vynechal, že je 

to člověk, který vše zařídí, obstará a je přenést na něj prakticky veškeré starosti, které 

účastníci a jejich dozor mají. Bohužel i instruktor, nehledě na to, jak dobrý, je jen 

člověk a omyly a chyby se bohužel stávají nám všem. Nevýhodou instruktora lanových 

překážek (ať už vysokých, nebo nízkých) je fakt, že v případě, že udělá chybu, může 

celá akce působit zmatečně a nepřipraveně, nebo v horším případě, může někdo přijít 

k vážnému úrazu. 

7.1.1 Výběr týmu 

Instruktor, tedy vedoucí dané akce, by si měl sestavit svůj tým. Není možné 

jasně stanovit, kolik členů by taková skupina měla mít, nicméně platí pravidlo, že 

čím více lidí, tím lépe. V souvislosti s tím ale musíme vybrat skutečně schopné lidi, 

jelikož čím větší tým, tím současně delší domluva a rozhodování, větší možnost 

konfliktů atd. V úvahu musíme brát, zdali jde o dospělé, nebo děti, co daná skupina 

vyžaduje a jaký je cíl akce, jaké máme zkušenosti s touto skupinou z předešlých let aj. 

Měli bychom se snažit o poloviční zastoupení mužů a žen jednak z důvodů 

komunikačních ve skupině a také proto, že jak ženy, tak muži mají v komunikaci 

s klienty svá specifika a nikdy nevíme, kterým jedincům vyhovují právě muži a kterým 

ženy. Pro většinu zážitkových akcí se však často uvádí jako ideální počet instruktorů 

číslo šest (Pelánek 2008). 
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Velice důležitou roli při výběru lidí do týmu, hraje motivace. Od zkušených lidí, 

kteří pracují v lanových centrech, často slýcháváme, že nejdůležitější je radost z dobře 

odvedené práce, zájem o téma akce, chuť do práce s lidmi a další. V případě komerční 

akce mohou být motivací i peníze, nicméně lidé, které ženou pouze finance, jsou často 

neochotní, nekompromisní a drží se stereotypu. Lepší je vyhnout se takovým lidem, 

jelikož v jejich zájmu není, aby naši klienti měli jedinečný zážitek a vzpomínali na naši 

akci s úsměvem. Mají pouze takové nadšení, aby vydrželi celý den, na jeho konci 

dostali peníze a o více se nezajímají (Pelánek 2008). 

7.1.2 Vlastnosti instruktora 

Náš spolupracovník by v ideálním případě měl být komunikativní a měl by 

působit seriózním dojmem, protože náš tým mluví za nás a jak působí a jednají naši 

spolupracovníci s klienty jakéhokoliv věku, tak stejným způsobem klienti jednají 

s námi. Často se stává, že pracovníci v lanových centrech si po nějaké době vybudují 

ke své práci odpor právě proto, že s nimi lidé často komunikují a něco po nich vyžadují 

ne vždy tou nejvřelejší cestou. Ačkoliv se to laikovi možná nezdá, tak být příjemný i 

k lidem, kteří nejsou slušní k nám, je mnohdy velice těžké. Správný instruktor by měl 

umět jednat s lidmi velice dobře, klidně a vždy slušně. 

Další dvě vlastnosti, které se od instruktorů a našich spolupracovníků očekávají. 

Jsou jimi spolehlivost a zodpovědnost. Naši klienti při překonávání překážek spoléhají 

na své instruktory. I my musíme mít jistotu, že ve chvíli nepozornosti se náš kolega 

nezachová scestně.  

Neomylnost neexistuje a jak již bylo řečeno, všichni můžeme něco přehlédnout, 

nebo vynechat. Správný instruktor by měl být upřímný a v případě, že něco neví, nebo 

si není s něčím jist, tak by měl přiznat pravdu a nestydět se za to. Vždy je možné poradit 

se s kolegy, nebo vyhledat pomoc a rozhodně jsou následky menší než v případě, že 

budeme chtít vypadat chytřeji, než doopravdy jsme, a zalžeme.  

S tím se pojí opatrnost, kterou bychom měli udržovat v celém týmu. Nechceme 

v našich lezcích vyvolávat zbytečnou paniku a rozpaky, a proto zpravidla řešíme 

problémy a obavy mezi sebou v tichosti. Když naši svěřenci spatří, že tápeme, nebo že 

v našich řadách jsou nějaké rozpory nebo konflikty, tak se tomu začnou přizpůsobovat. 
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Naše autorita bude podlomena, svěřenci nám nebudou věřit a budou mít obavy z našeho 

vedení. 

Respekt je vlastnost, se kterou bychom měli nakládat velice opatrně a 

s rozvahou. Jestliže naši klienti jsou zaměstnanci nějaké firmy na teambuildingové akci, 

tak se může stát, že budou starší než my a budou působit sebevědomým dojmem. 

Takoví lidé mají často potřebu zviditelnit se před svými kolegy a za pomoci vzdorování 

instruktorovi a srážení jeho autority docílit zviditelnění. I v tomto případě ale musíme 

prokázat náš striktní postoj a (vždy slušně) se snažit prosadit si svou. Tyto lidi ale máme 

na starost my a právě my a náš tým jsme odpovědní za jejich zdraví. Právě proto 

bychom se vždy měli snažit takové situace řešit s klidem, rozvahou a aniž bychom 

někoho urazili nebo jinak poškodili, musíme zdůraznit naše postavení a to, že v tento 

okamžik jsme vedoucí akce my. 

Mezi další vítané vlastnosti patří flexibilita, tvořivost nebo schopnost překvapit. 

Náš kolega by neměl upadat do stereotypu a měl mít snahu sám se učit od svých kolegů 

a z jejich chyb. Instruktor by také měl mít zdravé sebevědomí, se kterým souvisí výše 

zmíněný respekt. V neposlední řadě by mělo jít o člověka vyrovnaného a se smyslem 

pro humor a akci (Pelánek 2008). 

7.1.3 Vůdce týmu 

Každá skupina musí mít jasné vedení. Nemá-li jej, pak ztrácí svou pevnost a 

není schopna další činnosti. V našem oboru je ale nutné mít alespoň částečně rozdělené 

týmové role. Jde o úlohu členů v našem týmu. Bez tohoto rozdělení bychom totiž 

nevěděli, jaký má být vedoucí a jací ostatní členové. Do těchto rolí spadá: 

 předseda – vedoucí, klidný, dominantní, uznávaný, koriguje tým; 

 navrhovatel – režisér, konstruktér, činorodý, extrovertní, navrhuje a řídí práce 

v týmu; 

 inovátor – tvořící nápady, inteligentní, individualistický, vyhledává problémy a 

řeší je; 

 upozorňovatel – racionální, skeptický, dokáže argumentovat, ověřuje; 

 organizátor – svědomitý, disciplinovaný, výkonný, nápady přetváří do reality; 

 objevovatel – vyhledává zdroje, společenský, přátelský, shání nové kontakty a 

podporu; 
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 podporovatel – mírný, extrovertní, umí naslouchat, tlumí spory; 

 dokončovatel – tichý, pečlivý, úzkostlivý, kontroluje a dbá dodržení řádu. 

Není možné obsadit každou tuto roli někým v našem týmu, ale vedoucí by měl 

sledovat lidi ve svém okolí a podle jejich přirozeného chování se snažit přidělovat jim 

úkoly a starat se o to, aby každá role byla v našem týmu alespoň částečně pokryta 

(Pelánek 2008). 

Vedoucí týmu by měl být zejména předsedou. Měl by být dominantní, schopný, 

komunikativní a reprezentativní. Je to právě on, komu na akci nejvíce záleží 

a pro spokojenost svých klientů je schopen obětovat nejvíce času, svých sil a 

prostředků. Jeho úkolem je jednat se skupinou, která mu byla svěřena a s jejím 

dozorem, vedením aj. Nesmírně nutné je především, aby vůdce týmu zvládl korigovat 

své vlastní lidi. Musí umět ocenit snahu a dobrou práci stejnou mírou jako potrestat 

špatný výkon a neprofesionální jednání. Vůdce musí myslet především na tým jako 

celek a na jeho maximální výkonnost, a to i za cenu zhoršení vztahů se svými vlastními 

přáteli v něm. 

Vůdce by měl být k týmu upřímný a měl by se snažit o maximální 

informovanost svých kolegů. Správný vedoucí je vždy otevřený novým nápadům a 

připomínkám. To že má často nejbohatší zkušenosti nebo nejdelší praxi, nemusí vždy 

znamenat, že neexistuje jiná, zajímavější cesta nebo že ve spěchu přehlédl nedostatek. 

Ovšem způsobů vedení týmů je mnoho a je na každém vedoucím, který si zvolí a 

zavede ve svém týmu. Zpravidla nejčastěji rozlišujeme: 

 direktivní vedení – vůdce má velkou autoritu a jasně řídí tým, kolegové mají 

omezenou volnost; 

 formální vedení – vůdce je orientován na formality, tým řídí méně; 

 týmové vedení – vůdce týmu poskytuje prostor kolegům, sám spíše 

koordinuje, členové týmu mají zvýšená práva, ale i odpovědnost; 

 liberální vedení – vůdce poskytuje hodně prostoru kolegům, málo řídí, často 

vzniká chaotická atmosféra. 

Je na každém vedoucím jaké postavení zaujme, nicméně naším cílem by mělo 

být snažit se o týmové vedení (Pelánek 2008). 
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7.2 Program akce 

Zážitková akce by se dala charakterizovat několika typickými rysy. Tím prvním 

je, že jde o časově uzavřenou událost, která trvá obvykle od několika hodin až po tři 

týdny. Program akce je vždy předem pečlivě připravený a řídí se jasně stanoveným 

harmonogramem, který bývá účastníkům zpravidla zatajen. Naším záměrem, kromě 

splnění stanovených cílů, je zážitek, tedy nezapomenutelná a netradiční vzpomínka. 

Program by vždy měl být pestrý a zajímavý a měl by být přizpůsoben cílům dané akce 

(Pelánek 2008). 

Zážitková akce spojená s nízkými lanovými překážkami může mít za úkol pouze 

vyplnit mezeru ve volném čase a pobavit její účastníky, nebo sjednotit a sblížit kolektiv 

lidí, kteří se doposud neznali, nebo třeba připravit lezce na překážky vysoké. Podstatnou 

roli v utváření a plánování programu také hraje druh akce. 

Takovýchto typů je také samozřejmě spousta. Ty nejčastější jsou však 

jednorázové pro dospělé, jednorázové a pravidelné pro děti, akce spojené se sportovním 

soustředěním, adaptační kurzy a školní výlety, komerční firemní kurzy a další. 

Nemůžeme ale v této oblasti mluvit o zcela konkrétních typech z důvodu toho, že co 

klient, to jiné podmínky a jiný plán akce (Pelánek 2008). 

Víme-li, jaký je cíl akce a jde-li kupříkladu o jednorázovou akci pro děti 

změřenou na jejich seznámení a navázání dobrých vztahů (tedy adaptační kurz), pak 

nejčastěji program probíhá následovně:  

 Přivítání účastníků je nesmírně důležité především kvůli utvoření prvního 

dojmu. Musíme působit profesionálně a zkušeně, zároveň ale uvolněně a 

vesele. Účastníci by měli nabýt jistoty, že je o ně dobře postaráno a že se 

nemusejí ničeho bát. 

 Představení programu spočívá v tom, že nastíníme našim svěřencům, jak 

program proběhne, kolik pro ně máme připraveno překážek, jaké hry 

budeme hrát a třeba vymyslet nějaký bonus na závěr za dobré chování. 

 Pravidla akce je nutné říct co nejdříve a často je opakovat. Zdůraznit 

zásady bezpečnosti, kam se smí a kam už ne, jak se správně chovat aj. Mezi 

dětmi dost pomáhá vymyslet tresty, které budou muset dělat v případě 
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porušení pravidel. Může jít o nějaký druh cvičení, znepřístupnění nějaké 

překážky, odebrání bonusu. 

 Hry jsou pro naše programy nepostradatelné hned z několika důvodů. Jde-li 

o adaptační kurz dětí, tak seznamovací hry jsou zcela klíčové právě proto, 

že pomůžou odbourat bariéry a navázat kontakt se spolužáky. Jde-li o jiný 

typ programu, tak při nich naši účastníci zejména rozhýbou tělo a připraví 

jej na překonávání překážek. Po několika hrách pak provádíme protahování 

a průpravu spottingu. Ten je zcela zásadní a je nezbytné, aby jej děti 

prováděli správně, především pro jejich vlastní bezpečí.  

 Samotné překonávání překážek je dalším, zřejmě časově nejnáročnějším 

krokem. Instruktor musí být stále ve střehu a komunikovat s lezci. Děti mají 

často tendenci podceňovat spotting, a proto jim musíme často připomínat 

správný postoj a provádění jištění. Budeme-li se držet toho, že máme 

jednorázovou akci v rámci adaptačního kurzu, tak je na místě postavit více 

párových překážek, ve kterých musí lezci kooperovat a spoléhat jeden 

na druhého. Na nízkých lanových překážkách by se měla pohybovat skupina 

čítající 15 osob a překonávat je společnými silami. Vysoké lanové dráhy 

jsou pak zpravidla pro jednotlivce, páry a menší skupiny (Juráková, 2002). 

 Po překonání všech překážek promluvíme k celé skupině. Pochválíme je 

za jejich snahu a odhodlání. Vhodné je zrekapitulovat průběh celé akce, 

tedy jak jsme začínali, jak si skupina vedla na jednotlivých překážkách, 

zdůraznit můžeme vtipné momenty nebo nečekaně dobré výkony. Tím si 

lidé uvědomí, co všechno zvládli a mají ze sebe ještě lepší pocit, také 

vypustí chvíle, kdy se jim nedařilo a myslí jen na své úspěchy. 

 Na úplný závěr poděkujeme všem účastníkům za jejich spolupráci a snahu. 

Můžeme jim i vícekrát zopakovat, že jejich skupina byla něčím speciální, 

čímž získají dojem výjimečnosti a budou odcházet s dobrým pocitem. 

Rozloučíme se s nimi a jejich dozorem a oficiálně ukončíme akci. 

Většina programů není naprosto totožná s jeho původním plánem. Setkáváme se 

s lepšími a horšími skupinami lidí co do šikovnosti aj. Mnozí lezci jsou talentovaní, 

skupiny jsou přátelské a uchazeči mají mezi sebou dobré vztahy, ale často je tomu i 

naopak. Našim úkolem vždy je, aby se každá skupina, v ideálním případě i každý 
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jedinec, cítili výjimečně. Pochválit někoho za snahu je to nejmenší, co můžeme udělat, a 

přesto to má na každého člověka velký vliv a velice ho to potěší a povzbudí. 

Instruktor by měl umět improvizovat a i probíhající program uzpůsobovat 

skupině a jejím vlastnostem. Jiné programy vyžadují jiná řešení, nicméně každý 

program by měl mít dva vrcholy napětí. První vrchol je menší a až ten druhý je větší a 

tedy i úplným vyvrcholením akce. Po tomto dovršení následuje závěr akce (v příkladu 

výše je prvním vrcholem hraní seznamovacích her a druhým překonávání překážek). 

Toto je pravidlo, které se často zapomíná, nebo vynechává. Nejsou to ale zdaleka jen 

děti, které potěší dva vrcholy akce. I dospělí bývají velice často mile překvapeni něčím 

navíc ve chvíli, kdy si již mysleli, že se blíží závěr akce (Pelánek 2008). 

7.3 Evaluace akce 

Tento nový pojem v našem jazyce znamená určení hodnoty, ocenění. Byl přejat 

z anglického evaluation.  Evaluace je proces shromažďování a analýzy informací 

za účelem dalšího rozhodování. Tedy jde o sběr informací, podle kterých určujeme naše 

další jednání. V oboru nízkých lanových překážek jde o jasné zhodnocení akce. Podle 

výsledku, který dostaneme, pak tvoříme plán akce další. Měla by být systematická, tedy 

by měla být vymezena její oblast a struktura. Dále metodická, pravidelná a řízená podle 

stanovených kritérií (Metodický portál RVP 2014). 

Problematice evaluace se věnuje mnoho odborných publikací. Pro potřebu naší 

práce stačí zmínit pouze pět základních části evaluace zážitkově pedagogického učení, 

které jsou: 

 evaluace prvního řádu – koná se před zahájením projektu, analyzujeme a 

vyhodnocujeme s ní dostupné informace o klientech, získáváme výchozí 

znalosti; 

 evaluace druhého řádu – používá se v projektu samotném, úkolem je 

sledovat a vyhodnocovat, jaké jsou reakce našich klientů na program; 

 evaluace třetího řádu – jde o hodnocení na konci akce, ukazuje, jak si 

skupina i instruktoři vedli; 

 evaluace čtvrtého řádu – dělá se nejčastěji s odstupem dvou měsíců, 

oslovujeme naše klienty otevřenými otázkami například formou 

dotazníků; 
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 evaluace pátého řádu – přináší nám nejpřesnější výsledky, zjišťujeme, 

na kolik se naučené vědomosti, dovednosti a hodnoty staly součástí 

života našich klientů. 

Evaluace je pro nás velice důležitá, jelikož díky ní můžeme odhalit nedostatky a 

chyby naší skupiny instruktorů. Také se tímto způsobem můžeme obecně zlepšovat a 

zdokonalovat naše programy (Hanuš 2009).  
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8 Bezpečnost 

Lanové překážky pracují se strachem. Jejich smyslem je překonat výzvu a strach 

z pádu, výšky, ze zranění. Instruktor, dohlížející na průběh programu by neměl 

podceňovat strach lezců. Může je vybízet k jeho překonání, snažit se v nich vzbudit 

odhodlání a motivovat je, ale zároveň musí umět odhadnout, kde je hranice a kdy už 

našeho svěřence stavíme do nekomfortní situace. Nikdy bychom neměli nutit lezce 

přes jejich vůli. 

Jinými slovy se dá říci, že strach je v jisté míře prospěšný a lezcům pomáhá. 

Instruktor má však za úkol zajistit bezpečnost všech klientů, tedy snažit se o to, aby 

strach byl skutečně jen relativní a doopravdy nehrozilo žádné nebezpečí. Je tedy v jeho 

vlastním zájmu získat co možná nejvíce zkušeností z organizace a vedení skupin, učit se 

od profesionálů a případně i ve své vlastní iniciativě si projít doškolovacími semináři. 

Právě z těch a z dalších kurzů musí znát pravidla první pomoci a záchrany. Instruktor 

dále musí z činností, které zná a nabízí, vybrat právě ty, které jsou přiměřené pro danou 

skupinu, kterou má na starost. Musí také jasně vymezit pravidla, která jsou pro lezce 

závazná a před každou akcí musí kontrolovat bezpečnost zařízení a okolního prostředí. 

Při samotném průběhu akce bychom měli sledovat pohyb lezců a držet skupinu 

pod naším dozorem. Na každé překážce by vždy měl být pouze jeden lezec. Jedním 

důvodem je, že by hmotnost více lezců po čase překážku mohla poškodit, ale 

především, kdyby lezec padal, mohl by srazit i svého kolegu. Jističi se vždy musejí plně 

soustředit na dopomoc a zmírnění pádu lezce.  

Pro bezpečnost akce je dále nezbytná správná informovanost o jištění, 

tedy v našem případě nejčastěji o spottingu. Instruktor by měl předvést správný způsob 

zabezpečení lezce a při průběhu celé akce by jej měl připomínat a trvat na něm. Jak už 

jsme zmínili, u dětí je možné vymyslet tresty, které budou muset plnit po přistižení 

při špatném jištění. Může jít například o nějaké silové cvičení, oběhnutí nějakého 

prostoru a jiné (Neuman 1999). 

Už jsme si řekli, na co by instruktor měl dávat pozor, čemu je dobré se 

vyvarovat a jak co nejlépe zajistit bezpečnost lezců. Pro jednoho člověka je ale toto 

všechno skutečně velký úkol, a proto by si vedoucí měl opatřit několik asistentů, 

případně (jde-li například o školu) využít sil učitelů a dozoru, kteří děti doprovází. 
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Obecně takovým lidem říkáme dohlížitelé. Mají na starosti jednu nebo více překážek, 

případně určitou skupinu účastníků programu. Dohlížitelé musejí být od vedoucího 

proškoleni o správném jištění a musejí znát způsob záchrany, pokud není k dispozici 

okamžitá pomoc vedoucího (Hanuš 1999). 

Zdravotník je také nedílnou součástí programů nízkých lanových drah. Může 

jím být i vedoucí, má-li dostatečnou zdravotnickou kvalifikaci a materiální vybavení, 

které mu umožní v případě zranění poskytnout první pomoc (Hanuš 1999). 

8.1 Strečink 

Strečink, nebo také protahování, je specifická metoda cvičení našeho těla a měla 

by být součástí každého programu, ve kterém použijeme lanové dráhy. Právě toto 

cvičení se skupinou může být naším prvním krokem k vyvarování se úrazu. 

Charakteristické pro protahování je plynulé protahování až k hranici, kde cvičící setrvá 

delší dobu, tedy přibližně deset až třicet vteřin. Veškeré cviky provádíme velice klidně, 

opatrně a co možná nejbezpečněji. Pravidelným cvičením můžeme zlepšit svou pružnost 

a mobilitu (Kurz 1991).  

Pro překonání lanové dráhy je nutné, aby naše tělo vydalo určitou energii. 

Některé překážky dokonce mohou být dosti náročné, a proto přípravu před samotným 

lezením nesmíme podcenit. Instruktor nízkých lanových překážek by měl být člověk 

kreativní, hravý a měl by mít blízko ke sportu. Měl by tedy vědět, že protažení svalů je 

nedílnou součástí podobných činností. Existuje mnoho různých cviků, které jsou 

pro podobné aktivity vhodné a účinné, je ale na samotném instruktorovi, které zahrne 

do svého programu a které nikoliv. Není v našich silách vypsat veškeré vhodné cviky, 

detailně přiblížit postup pro jejich provedení a ohodnotit jejich účinnost. Nepochybně 

bychom si ale v rámci bezpečnosti a prevence úrazů měli připomenout alespoň několik 

nejdůležitějších zásad správného protahování: 

 měli bychom se vyhýbat pocitu bolesti, 

 před strečinkem bychom se měli rozhýbat, 

 mezi strečinkem a zátěží by neměla být přestávka, 

 i po výkonu je protažení nutné, 

 při protahování nesmíme pružit, 

 protahování provádíme pomalu, plynule až k lehkému pocitu tahu, 
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 soustředit se na sval, který protahujeme, je velice důležité, 

 u strečinku bychom měli dbát na pomalé a klidné dýchání, 

 každý cvik bychom měli opakovat podle pružnosti svalu dvakrát až pětkrát. 

Správné protažení nám může ušetřit spoustu nepříjemností s případným úrazem. 

Z jiného pohledu jej můžeme použít i pro seznámení se s lezci, zjištění jejich 

pohyblivosti a předpokladů pro zvládnutí drah nebo v případě, že vybereme cviky 

prováděné ve dvojicích, k navázání kontaktu mezi našimi svěřenci (Kurz 1991).  

 

Obrázek 10. Průprava strečinku před programem lanových překážek (zdroj: vlastní) 

 

8.2 Spotting 

Při lezení na umělé stěně, na horách nebo při překonávání vysokých lanových 

překážek musíme dodržovat zásady bezpečnosti více než kde jinde. Jak postupně 

zjišťujeme, ani u nízkých překážek tomu není jinak a rozhodně bychom ani v této 

oblasti neměli podceňovat jištění lezců. 

Horolezci a klienti vysokých lanových center používají celou škálu jistících a 

jiných pomůcek. Systém je takový, že lezec je v sedacím (nebo jiném) úvazku a jistič ho 

jistí ze země za pomoci své váhy. K tomu nejčastěji užíváme jistící kyblík (jinak také 

kalíšek), který funguje tím způsobem, že ohyb lana je provlečen jistící pomůckou a 

karabinou s pojistkou, kterou má jistič u pasu. Ve chvíli, kdy se lano v kyblíku zkrátí, 

tak jeho tření způsobí brzdící efekt. Podobným způsobem funguje také Osma, která je 
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ale původně určena ke slaňování a proto se nedoporučuje jistit s ní. Máme i další 

pomůcky, jako například Gri-gri (samosvorná pomůcka), záchytné sítě, nebo novinku 

na trhu zvanou Click-up, která funguje podobně jako kyblík, a spousty dalších jistících 

zařízení. Pro tuto práci a pro nízké mobilní lanové překážky je však klíčová metoda, 

nazývaná spotting (Baláš 2008). 

Jde o způsob jištění, který se v případě nízkých lanových překážek používá 

pravděpodobně nejčastěji. Výhod je hned několik, ale primární jsou dvě. Tedy zaprvé 

fakt, že nepotřebujeme žádný speciální jistící materiál na provádění spottingu, kromě 

lezců samotných a zadruhé využijeme kontakt klientů a s tím spojenou komunikaci 

pro bližší seznámení a vznik dobrých vztahů a prvních dojmů.  

Slovo spotting, v infinitivu tedy to spot, by se dalo volně přeložit jako 

zahlédnout, postřehnout, spatřit. Z toho tedy vyplývá, že úkolem tzv. spotterů je 

především sledovat lezce a být ve střehu pro případ, že by padal. Tato jistící metoda je 

často podceňována a to především lezci mladšího věku a v období pubescence. 

Instruktor by tedy měl být ve střehu dvojnásob a neustále své svěřence upozorňovat 

na správné jištění. 

Správné provedení spottingu spočívá v tom, že spotteři (vždy minimálně dva) 

provádí lezce po celou dobu, kdy je na překážce. Stojí s nohama mírně pokrčenýma, 

kdy jedna noha směřuje k lezci a druha dozadu a ruce jsou předpaženy opět směrem 

k lezci. Mohlo by se na první pohled zdát, že jde o maličkosti, nicméně když jističi 

nejsou ve správném postoji a mají nohy propnuté a u sebe, tak lezec, který padá, je 

povalí na zem, jelikož se nebudou moci vzepřít o zadní nohu. V případě nepřipravených 

rukou pak riskujeme, že spotter nestihne zareagovat a nechytí padajícího vůbec. Nutno 

zdůraznit, že spotteři nemají za úkol padajícího doslova chytit. Jejich úkolem je 

především zabránit pádu na hlavu břicho a trup. Dalo by se tedy říct, že pád pouze 

zpomalují a snaží se minimalizovat jeho následky. 
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Obrázek 11. Správný postoj při spottingu (zdroj: vlastní) 

 

Při překonávání nízkých lanových překážek naši lezci zpravidla nejsou 

v přímém ohrožení života, ovšem instruktor má za úkol předvídat a počítat vždy raději 

s nejhorší možnou variantou. I po důkladném prohlédnutí prostorů překážek nám může 

uniknout ostrý kořen trčící ze země, nebo kámen pod hromadou listí a právě takové 

nástrahy mohou ve výsledku způsobit spoustu nepříjemností a někoho vážně zranit. 

Budeme-li uvažovat minimalisticky, tak prakticky od začátku programu až do jeho 

konce našim svěřencům hrozí úrazy, jako jsou fraktury, odřeniny, pohmožděniny, 

popáleniny od lana atp. I takovým věcem se můžeme vyhnout právě tak, že budeme 

dbát na správné provádění spottingu a dodržování pravidel bezpečnosti. 
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Obrázek 12. Hra pro procvičení spottingu (zdroj: vlastní) 

 

8.3 První pomoc 

I v případě, že dodržíme veškeré zásady bezpečnosti a naši svěřenci se budou 

chovat korektně, tak může dojít k úrazu. Ohledně bezpečnosti jsme si již řekli, že 

při programech, ve kterých jsou zapracované lanové aktivity a konkrétně nízké lanové 

dráhy, je nezbytné, aby byl k dispozici zdravotník s patřičnou kvalifikací a vybavením. 

Každý vedoucí by ale měl znát zásady první pomoci a měl by s nimi obeznámit lidi, 

kteří s ním pracují. 

První pomoc je definována jako okamžitá pomoc poskytnutá postiženému 

před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Nemusí jít nutně jen o zraněného 

člověka, ale také o lidi, kteří byli například svědky nehody nebo zranění. Důvodem je 

možnost upadnutí do šoku nebo jiné následné zranění. Jsme-li tedy v situaci, kdy je 

první pomoc nezbytně zapotřebí, musíme se řídit několika pravidly postupu 

(Hasík 2012). 

Prvním krokem, je zhodnocení situace pro svou bezpečnost a bezpečnost 

ostatních osob a zajištění okolí třeba právě za dopomoci přihlížejících. Pokud je totiž 

zachráncem laik, není ze zákona povinen poskytnout první pomoc, v případě, že situaci 

zhodnotí jako jemu, nebo jeho okolí nebezpečnou (Hasík 2012). 
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Jestliže vyhodnotíme situaci jako bezpečnou, tak dále hledáme život ohrožující 

stavy, kterými je masivní krvácení, porucha vědomí (tu zjistíme oslovením postiženého, 

případně mírným zatřesením jeho rameny) a zjištění stavu dýchání (je-li normální, nebo 

ne). Zjistíme-li jeden nebo více z těchto stavů, okamžitě zahájíme první pomoc 

(Hasík 2012).  

Jestliže nedetekujeme žádný z těchto stavů, tak dále sledujeme kvalitu dýchání 

(frekvence, hloubka, pískání, aj.), barvu kůže a sliznice rtů (promodrání, bledost, 

zčervenání), známky úrazu (rány, zlomeniny, cizí tělesa, aj.), obličej (nesouměrnost, 

spadlý koutek, zvratky, pěna u úst), oči (sledování okolí, šilhání, sevřená víčka, 

symetrie zorniček), tep (frekvence, pravidelnost, dobře nebo špatně hmatný), teplotu, 

pocení, třes a další. Ve všech případech voláme co nejdříve záchrannou službu 

(Hasík 2012). 

Stav bezprostředního ohrožení života pro nás znamená, že okamžitě musíme 

zahájit resuscitaci. Našim cílem v takové situaci je udržení krevního oběhu resuscitací 

do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Jestliže jsme tedy oslovili postiženého, 

zatřásli s ním a zjistili, že nereaguje, tak přivoláme někoho, kdo nám pomůže šetrně 

otočit zraněného a záklonem hlavy a zvednutím brady uvolnit jeho dýchací cesty. Pokud 

začne normálně dýchat, ponecháme jej v poloze, v jaké se nachází, nepřetržitě jej 

sledujeme a čekáme na příjezd záchranné služby (Hasík 2012). 

V případě, že se normální dýchání neobnoví, tak zahájíme masáž srdce 

v pokleku kolmo nad hrudníkem postiženého. Ruce musí být propnuté, dlaně uprostřed 

hrudníku a každé stlačení by mělo jít do hloubky 5-6 cm. Tato stlačení ideálně 

prokládáme vdechy do úst zraněného. Poměr by měl být 30:2, tedy rychlost stlačování 

se pohybuje okolo 100 stlačení za minutu, neměli bychom přesáhnout hranici 120. 

Resuscitaci ukončujeme až při předání postiženého lékaři, nebo při úplném vyčerpání 

(Hasík 2012). 

Standardy první pomoci se neustále obměňují a zdokonalují a instruktoři 

v lanových centrech by měli být proškoleni dle nejaktuálnějšího znění. V praxi tomu tak 

ale není, a proto by se svědomitý vedoucí měl ve svých znalostech zdokonalovat 

ve svém volném čase. Informace o první pomoci v této práci jsou výběrem těch 

nejobecnějších doporučení. Instruktoři ale často pracují s dětmi, pro které jsou 

standardy v několika bodech upraveny. Z tohoto důvodu a především proto, že nastat 
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může skutečně mnoho různých situací a ve všech by měl vedoucí programu vědět, co 

dělat, by si lidé pracující v tomto oboru měli vždy ve svém vlastním zájmu opatřit 

náležitou zdravotnickou kvalifikaci. 
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9 Sborník instruktora 

Jak bylo předneseno v přechozích kapitolách, tak lanové aktivity provází lidskou 

společnost od nepaměti. Stejně je tomu i s hrami, se kterými si nejen děti od pradávna 

krátí dlouhé chvíle. Nejspíš každá skupina lidí ve všech koutech této planety má své 

vlastní tradice a obyčeje spojené s její historií, legendami, tradicemi a právě i z nich se 

vyvinuly hry specifické pro každou kulturu. Lana oproti tomu byla všemi lidmi 

využívána mnohdy dost podobně díky svým specifickým vlastnostem a výhodám. 

V okamžiku, kdy ale lidé začali tvořit lanové překážky a používat k nim uzle jim 

známé, začala éra individuálnosti a vlastní tvořivosti. 

I kdybychom se snažili sebevíc, tak není možné dohledat všechny záznamy 

o všech uzlech, které kdy lidé používali a stále používají. Některé z nich jsou zcela 

jednoduché a zná je téměř každý (zašněrování tkaniček, uvázání kravaty atp.), jiné jsou 

ale specifické pro každou profesi a právě proto, že oborů pracujících s lany a provazy je 

v dnešní době tolik, tak by se nám nejspíš dohledání všech nepodařilo. Nesmírnou 

výhodou nízkých lanových překážek je právě fakt, že co instruktor, to jiný nápad a nová 

překážka. Můžeme používat stále stejné léty zaběhnuté překážky, ale nelze se divit, že 

naše klienty, případně děti, které nám byly svěřeny, ničím nepřekvapíme. Při stavbě 

nízkého lanového centra bychom tedy vždy měli přemýšlet a tvořit. Kreativita je to, 

co činí lanové aktivity zábavnými a lanové překážky originálními. 

Následující sborník si klade za úkol předvést jen nejzákladnější překážky a uzly 

určené především úplným laikům a lidem teprve začínajícím, jelikož je v zájmu 

každého instruktora, aby sám zdokonaloval své nápady a ve své vlastní iniciativě hledal 

potřebný materiál a nezbytné uzly. Hry jsou pak vybrány tak, aby skutečně pomohly 

instruktorovy zabavit skupinu svěřenců a probudit v nich elán a nadšení pro výzvu, 

která je čeká. I u her ale platí, že je dobré je obměňovat a hledat nové.  

Zaměstnanci lanových center, organizátoři teambuildingových akcí a lidé jim 

podobní toto vše vědí, a také proto si pečlivě zaznamenávají svou činnost na dané akci 

s danými lidmi. Akce opakující se několik let se pak nestávají stereotypními zejména 

proto, že lidé, kteří jsou za ně odpovědní, důmyslně promýšlí nové programy a aktivity 

tak, aby vždy uspokojili své klienty a přišli s něčím novým. 
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9.1 Překážky 

Každá z předložených překážek je zakreslena v jednoduchém nákresu, který 

záměrně neukazuje, jak ji překonat. Vynalézavosti lezců se meze nekladou, proto není 

nutné ani praktické uvádět čas překonání ani způsob, který se dá obecně považovat 

za správný. Stromy na obrázcích jsou pouze jednoduché nákresy. Ačkoliv by se tak 

mohlo zdát, nepředstavují výhradně listnaté stromy. O tomto tématu nalezneme více 

v kapitole 6.3.1 Příroda a výběr lokality. 

V textu je u překážek uveden krátký komentář, který je zaměřený zejména 

na zajímavosti a fakta užitečná především pro praxi, tedy výhody překážek a možnost 

jejich použití, rady jak se vyvarovat úrazu aj. Některé publikace sice uvádí informace 

jako čas na přípravu, dobu, za kterou lezec pravděpodobně překážku překoná, atp. 

nicméně šikovnost jednotlivých instruktorů je velice odlišná a začátečníkovi bude 

postavení dráhy trvat mnohem déle než zkušenému znalci. Stejně tak tomu je s řadou 

našich svěřenců, kteří častokrát překvapují jak svou šikovností, tak naopak neobratností 

a nedbalostí při jištění (Hanuš 1999). 

Manévry 

 

Obrázek 13. Překážka Manévry (zdroj: vlastní) 

 

Manévry, nebo také Nízké manévry jsou základní lanovou překážkou jak 

pro jejich stavitele, tak pro lezce. Skládají se totiž pouze ze dvou nad sebou vodorovně 

upevněných lan. Nejčastěji se tato překážka používá při programu jako jedna z prvních. 
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Lezci si vyzkouší, jak lano reaguje na jejich váhu. Spotteři poprvé zkouší jištění svého 

kolegy, který se ale na správně napnutém laně bezpečně drží svýma rukama. Manévry 

musíme vždy přizpůsobit cílové skupině, která má lanové dráhy překonávat. Jestliže 

od sebe lana budou moc daleko, děti na ně nedosáhnout, budou-li blízko, dospělí lezci 

budou muset být přikrčeni nebo v prohnutí. 

Ačkoliv je tato překážka velice jednoduchá, měla by být v každém programu 

zahrnuta minimálně jako průprava pro překážky následující. 

Uzda 

 

Obrázek 14. Překážka Uzda (zdroj: vlastní) 

 

Uzda je překážka především na přemýšlení. Už název napoví, že k jejímu 

překonání musíme z lana vytvořit jakousi uzdu, se kterou je projití velice jednoduché. 

Jen výjimečně ale na ni lezci přijdou sami od sebe, a proto instruktoři u této překážky 

vždy nechávají skupinu, aby začala diskutovat, zkoušet a vymýšlet různé způsoby. 

Jestliže se nedaří, mohou poradit, nikoliv však prozradit. Co se konstrukce týče, tak je 

způsob stejný jako u předešlé překážky s tím rozdílem, že vrchní lano je povolené. 

Samozřejmě jako vždy je velice důležitý spotting, který může předejít naražení kostrče 

nebo horších úrazů. 
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Jáma a kyvadlo 

 

Obrázek 15. Překážka Jáma a kyvadlo (zdroj: vlastní) 

 

Jáma a kyvadlo působí velice jednoduše, ale nemusí tomu tak vždy být. Bohužel 

díky svému matoucímu vzhledu je podceňována, a proto je opět důležité dbát 

na správné jištění. Cílem je dojít co nejdále od stromu, u kterého je upevněno vrchní 

lano a přidržovat se pouze jeho. Konstrukce je jednoduchá a překážka umožňuje více 

způsobů překonání.  

Jejím zpestřením může být použití druhého lana z druhého stromu a tím 

vytvořením párové překážky. Úkolem lezců pak je ne jen dojít co nejdále, ale navzájem 

se uprostřed obejít. 
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Pravoúhlá jáma a kyvadlo 

 

Obrázek 16. Překážka Pravoúhlá jáma a kyvadlo (zdroj: vlastní)  

 

Tato překážka je, jak napovídá název, obdobou překážky minulé. Rozdíl je jen 

v použití třetího stromu. Opět můžeme při použití dalšího lana mnoha způsoby udělat 

párovou překážku. I u těchto překážek je nutné zdůraznit spotting. Zejména děti mají 

snahu hodně se opírat o vrchní lano a vyklánět se, což při deštivém počasí může vézt 

k nečekanému pádu. 

Síť 

 

Obrázek 17. Překážka Síť (zdroj: vlastní) 
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Síť je co do techniky velice jednoduchá překážka. Problém ale může nastat, 

když je příliš dlouhá, nebo jako v případě vysokých lanových překážek, když měří 

například 8 metrů do výšky. Vnitřní uzly musíme vybrat takové, aby síť byla pevná a 

vypnutá, ale samozřejmě některé z nich mohou být i povolené tak, aby síť změnila tvar 

a byla nepravidelná. Vždy ale musíme zvolit pevné uzly uchycené k vrchnímu lanu 

(drží vnitřek sítě). Vrchní lano je pak samozřejmě ukotveno Lodním uzlem.  

U sítí většinou lezec sám pozná, když už nemůže a seskočí, nebo v lepším 

případě řekne svým spotterům, že mu docházejí síly a rád by skončil. I tak ale jističi 

musí být stále ve střehu pro případ, že by některé z vnitřních lan povolilo. 

Kříž 

 

Obrázek 18. Překážka Kříž (zdroj: vlastní) 

 

Kříž, Nebezpečný kříž, Nebezpečné X nebo také jen X je zpravidla překážka 

považovaná za jednu z náročnějších. Míra náročnosti je dána šířkou celého kříže. 

Budeme-li jej stavět mezi stromy, které jsou blízko u sebe, tak ani pro děti, nebo starší 

osoby nebude problém jej překonat. Jestliže ale vybereme stromy vzdálené, tak budou 

mít i lezci ve velmi dobré kondici problémy. Vše můžeme trochu usnadnit spojením lan 

v místě jejich střetu, a to buď pevným provazem, anebo karabinou.  

V okamžiku, kdy se lezec snaží dostat přes střed kříže, může při nezvládnutí 

rovnováhy dojít k pádu dopředu po hlavě, proto vždy předem a raději vícekrát 

kontrolujeme, jestli lezec má správně zapnutou přilbu a jestli jsou jističi ve střehu a 

připravení padajícího chytit. 
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Záhadný kříž 

 

Obrázek 19. Překážka Záhadný kříž (zdroj: vlastní) 

 

Tato překážka je lehčí obdobou překážky předcházející. Lezci při překonávání 

musí přemýšlet a mají možnost vymyslet mnoho způsobů, jak překážku pokořit, a opět 

platí, že čím vzdálenější nosné stromy jsou, tím obtížněji se překážka zdolává.  

Vrchní dvě lana jsou upevněna ke spodnímu nejlépe Prusíkovým uzlem, 

u kterého máme jistotu, že nesklouzne. Vzdálenost upevnění je opět na instruktorovi, 

nicméně jak už bylo řečeno, čím menší trojúhelník z lan vznikne, tím je překážka 

náročnější a naopak. Spotteři by opět měli mít na mysli možnost pádu popředu.  

Véčko 

 

Obrázek 20. Překážka Véčko (zdroj: vlastní) 
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Véčko, Divoké véčko, nebo také Ubíhající lana, je velice užitečná překážka 

z pohledu seznamování a navazování prvního kontaktu. Jak vyplývá z obrázku, jde 

o překážku párovou, kdy se lezci drží za ruce a z nejužšího bodu se snaží dostat 

co možná nejdál. Cvičí zde komunikaci, rovnováhu, přenášení váhy a především 

rozvíjejí důvěru mezi sebou navzájem. Lezci se sice z vnitřní strany drží, ale i tak hrozí, 

že jeden spadne na druhého, proto je nutné tomu přizpůsobit počet a rozmístění spotterů 

dle dané situace. 

Další výhodou této překážky je možnost sestrojit ji pouze z jednoho dlouhého 

lana. Jak můžeme vidět v multimediální příručce, stačí si předem rozvrhnout lano tak, 

aby na obou jeho koncích zbyla dostatečná délka na jeho dotažení. 

Girlandy 

 

Obrázek 21. Překážka Girlandy (zdroj: vlastní) 

 

Girlandy, Lanové ráhno, nebo také velmi často jen Účka, je překážka která 

klame svým vzhledem. Ačkoliv by možná mnozí nevěřili, tak jde o dosti náročnou 

dráhu, která ale paradoxně jde lidem menšího vzrůstu a dětem poměrně lehce překonat. 

Vyšší osoby se totiž po postavení dostanou do situace, kdy nosné (červené) lano mají 

přibližně pod úrovní pasu, tudíž se musí přikrčit. Často se ale stává, že se lezci dostanou 

do dřepu s nataženýma rukama. V takovém případě mají robustnější a vysocí lidé 

problém dostat se znovu do polohy v podřepu s pokrčenýma rukama a nosným lanem 

pod hrudníkem. 
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Povětšinou se lezec pohybuje těsně nad zemí, takže při pádu na záda nehrozí 

žádný vážnější úraz, nicméně je opět nesmírně nutné kontrolovat, aby nepřepadl 

přes hlavu dopředu. 

Tramvaj 

 

Obrázek 22. Překážka Tramvaj (zdroj: vlastní) 

 

Tramvaj, nebo Liány je poměrně jednoduchá překážka využívající krátkých 

kusů lan zavěšených na vrchním laně, kterých se lezec při překonávání drží. Ztížit dráhu 

můžeme tím, že lana posuneme dál od sebe, nebo použijeme různě dlouhá lana. Lezci se 

totiž často chytají konce lana, na kterém může být nějaký jednoduchý uzel, čímž ztrácejí 

rovnováhu a neudrží své tělo stabilní, jak je tomu v případě chycení se za vršek lana. 

Překážka není náročná na stavbu. Základem jsou klasické Manévry, 

na které přiděláme Prusíkovým uzlem menší lana. 

9.2 Uzly 

Při stavbě překážek používáme nejrůznější materiály. Jednak jde o vybavení, 

které již bylo popsáno v kapitole 6.3.2 Materiál pro stavbu a dále můžeme použít 

dřevěné kůly, prkna aj. Pro tyto a další používáme speciální uzly pro upevňování, jako 

například Dvojitý poloviční úvaz, Oklahomský závěs, Pytonový uzel, Křížová vazba a 

spousty dalších. Pro překážky využívající tyto uzly a tento materiál bohužel není v naší 

práci dostatek prostoru a proto je v následující kapitole vypsáno jen několik málo zcela 

základních a nejčastěji používaných uzlů (Perry 2003). 
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Každý začínající instruktor nízkých lanových překážek by měl ve své vlastní 

iniciativě vyhledat několik publikací zabývajících se uzlováním a technikou uzlů. Je 

potom na každém, které uzly se rozhodne používat. 

Lodní smyčka 

 

Obrázek 23. Lodní smyčka (zdroj: vlastní) 

 

Tento uzel je zřejmě tím nejdůležitějším a nepoužívanějším při stavbě nízkých 

lanových překážek. Dříve se lodní smyčka, jak název napovídá, používala především 

v námořnictví, a to k upevňování lodí ke kůlu. Jako velké pozitivum bylo tenkrát bráno 

to, že tento uzel je možné vytvořit pouze jednou rukou a druhou se současně držet 

zábradlí lodě (Anon 1999).  

V oblasti lanových překážek využíváme smyčku k upevnění spodního i vrchního 

lana ke stromu. Mluvíme-li pak o spodním laně, tak nejprve musíme na strom položit 

ochranu kůry, následně uděláme Lodní smyčku a poté lano dopínáme tak, aby uneslo 

naše lezce. Upevnění vrchního lana probíhá stejným způsobem s tím, že nejčastěji 

stojíme na žebříku, a proto bychom měli být opatrní a přizvat si někoho na pomoc.  

Jedna z věcí, na které bychom neměli zapomínat je, že po uvázání Lodní 

smyčky ke stromu, by konec lana měl mít dostatečnou délku proto, abychom s ním 

snadno mohli lano dopnout technikou, kterou jsme si vybrali. 
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Tažná smyčka 

 

Obrázek 24. Tažná smyčka (zdroj: vlastní) 

 

Tažná smyčka je v této kapitole pouze jako názorná ukázka toho, jak můžeme 

vytvořit úchyty na našich překážkách. Tímto způsobem můžeme upravit například 

překážku, které říkáme Tramvaj, nemluvě o spoustě dalších využití takovéto a 

podobných smyček. Opět se vracíme ke kreativitě a hravosti instruktora, která 

rozhoduje o tom, jak pestré překážky budou. 

Rybářská spojka 

 

Obrázek 25. Rybářská spojka (zdroj: vlastní) 

 

Spojky podobné právě té rybářské nám slouží především ke spojení dvou lan 

k sobě a tím prodloužení jejich délky. Tento uzel tvoří dvě očka, která můžeme vidět  
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na obrázku. Po dotažení se očka přiblíží a uzel je pevný. Rybářská spojka nachází své 

uplatnění při táboření, horolezectví nebo rybaření (Anon 1999). 

Prusíkův uzel 

 

Obrázek 26. Prusíkův uzel (zdroj: vlastní) 

 

S Prusíkovým uzlem se při stavbě lanových drah setkáváme poměrně často. 

Můžeme jej použít podobně jako Tažnou smyčku, tedy k upevnění smyčky 

k vertikálnímu nebo horizontálnímu lanu. Ideálně má mít lano použité na závěsnou 

smyčku poloviční průměr oproti hlavnímu lanu. V okamžiku, kdy za smyčku 

zatáhneme, nebo ji jinak zatížíme, tak se utáhne a tím znemožní pohyb s ní po hlavním 

lanu. Po uvolnění zátěže je opět možné s ní pohybovat. Tohoto se využívá také velice 

často při dopínání lana, jak můžeme vidět v multimediální příručce (Perry 2003). 
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Lezecká osma 

 

Obrázek 27. Lezecká osma (zdroj: vlastní) 

 

Jde o nejpoužívanější uzel mezi horolezci. Používáme jej pro uchycení lana do 

karabiny, sedacího úvazku k lanu atp. Jeho největší výhodou je, že lano díky němu 

minimálně ztrácí na své nosnosti. 

Panenka 

 

Obrázek 28. Metoda smotávání lana - Panenka (Anon 1999) 

 

Panenka je název pro techniku smotávání lana. To je možné provézt několika 

způsoby. Dva jsou popsány v multimediální příručce. Na obrázku výše je vyobrazen 

způsob kdy jednoduše smotané lano jednou rukou držíme a koncem lana jej několikrát 

obmotáme (bod 1.) a následně zbytek lana provlékneme okem, které nám vzniklo 

(bod 2.). Ve třetím bodě je již smotané lano, které můžeme za konec, který nám v horní 
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časti zbyl, nosit. Druhá možnost je namotávání lana přes ramena. Tento postup je také 

zapracován do multimediální příručky. 

Jak již bylo řečeno, uzlů je nesčetně mnoho a stále je možné vytvářet nové. 

Spousta z nich ale má často podobné ba dokonce stejné uplatnění. Dle jejich využití 

mluvíme tedy nejčastěji o koncových uzlech, spojkách, upevňovacích uzlech, úvazech, 

smyčkách a dalších dekorativních a jiných (Perry 2003). 

9.3 Hry 

V kapitole 3.2 Hra jsme si řekli několik teoretických faktů o hře jako takové. 

Uvedli jsme si možné dělení a formy her. Nyní si představíme několik málo z nich, 

které můžeme jakožto instruktoři nízkých lanových překážek (potažmo i těch vysokých) 

v praxi užívat a hrát s našimi klienty.  

9.3.1 Prosté hry bez lan 

Zprvu si představíme 4 hry, které na rozdíl od následující čtveřice při svém 

průběhu nepoužívají lano. Můžeme se zde ale setkat s jinými velice jednoduchými 

pomůckami, které charakterizují tyto aktivity a činí je velmi zábavnými. Vybrané hry 

jsou vhodné jak pro mladší hráče, tak pro ty dospělé. V obou případech bychom 

při hraní měli myslet zejména na bezpečnost. 

Gordický uzel 

Hráči stojí v těsném kruhu se zavřenýma očima. Instruktor je vyzve, aby 

napřáhli ruce před sebe a do každé ruky chytli jednu další ruku svého kolegy. Poté 

otevřou oči a jejich úkolem je rozvinout se tak, aby vytvořili kruh, nebo více kruhů 

(Vecheta 2009).  

Tato hra je velice kontaktní a dobrá pro nenásilné seznámení hráčů. Lidé se 

při ní baví a pohybují, takže je vhodné ji umístit před samotné překonávání lanových 

překážek. 

Věž 

K této hře budeme potřebovat malé dřevěné kostky, gumičku do vlasů a 

přibližně 1 metr dlouhé provázky (stejný počet, jako máme účastníků programu). 

Provázky se přivážou ke gumičce jedním koncem přibližně stejně daleko od sebe 
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a na druhém konci vytvoříme malý uzel. Kostky rozprostřeme libovolně po stole. Hráči 

mají za úkol z nich vytvořit co možná nejvyšší věž tím, že budou do roztažené gumičky 

uchopovat jednu kostku za druhou a stavět je na sebe. 

Velice často se zde projevují dominantní jedinci, ovšem výhodou je, že musí 

spolupracovat naprosto každý hráč, aby byla kostka správně uchopena a poté puštěna. 

Možné je rozdělit skupinu do dvou týmů, které závodí v tom, čí věž bude vyšší. Hra 

končí, když věž spadne, nebo když dojdou kostky. Hráči si užijí spoustu zábavy a 

seznámí se, ale musíme také dávat pozor, aby nevznikly (především u dětí) rozpory 

kvůli spadlé věži atd.  

 

Obrázek 29. Hra Věž (zdroj: vlastní) 

 

Magické pero 

Alternativou hry předešlé, při které se používá dost podobná technika hraní, je 

Magické pero. Tentokrát jen nemáme kostky ale velkou čtvrtku bílého papíru a místo 

gumičky jsou provázky uvázány k fixu. Tým má za úkol napsat nějaké slovo nebo větu. 

Instruktor pak hodnotí, jak pěkné je písmo a jak se nápis povedl. 

Opět si hráči užijí spoustu zábavy a jsou nenásilnou formou nuceni spolu 

navzájem kooperovat a komunikovat. I zde můžeme sledovat projev dominantních 

jedinců ve skupině. 

Žebříkový běh 

Tato hra je velice dynamická a zábavná a pro její realizaci potřebujeme pouze 

žebřík a něco, čím vyznačíme trasu. Hráči stojí v řadě a na ramena si položí žebřík 
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(hlavu prostrčí jeho otvory). Instruktor v lese vyznačí trasu, kudy běh povede a 

každému týmu měří čas (Vecheta 2009). 

Hra je vhodná pro skupinu lidí, kteří se již znají, jelikož nijak nerozvíjí jejich 

další vzájemné poznávání a slouží především pro pobavení. Jestliže se rozhodneme tuto 

hru zapracovat do programu, tak musíme být velice opatrní, aby nedošlo k úrazu 

především v oblasti úst, krku atd. Máme-li skupinu živějších dětí, nebo obecně 

přespříliš soutěživých lidí, raději se podobným hrám vyhneme a zvolíme jiné. 

9.3.2 Hry s lanem 

Ne každý má zkušenosti s horolezením, lezením na umělé stěně, nebo 

s lanovými překážkami. Pro většinu lidské populace jsou to pojmy dost vzdálené a 

nepřichází s nimi do kontaktu často. Stejné to je s vybavením, které se užívá při těchto 

aktivitách. Mnoho lidí například nikdy nedrželo obyčejné lano v ruce, a proto je vhodné 

zapracovat hry právě s lanem.  

Slepice 

Jde o hru poměrně méně známou, ale přesto praktickou. Potřebovat budeme 

pouze jedno starší smotané lano, nebo něco jiného, co můžeme házet (nedoporučuje se 

míč a podobné předměty, které se mohou kutálet). Skupina se rozdělí na dva týmy, které 

stojí v kruhu a drží se za ruce. Jeden člen z týmu, který začíná, odhodí lano, co nejdál to 

jde. Po odhození ihned začne obíhat svou skupinu, stojící v kruhu, a počítá si oběhnutí. 

Druhá skupina, která se stále drží za ruce, rychle běží pro lano. Jakmile k němu 

doběhne, jeden z nich jej odhodí a také začne rychle obíhat kruh lidí. V tu chvíli první 

tým končí obíhání a spěchá znovu hodit lano co nejdál od soupeřů. Za každé doběhnuté 

kolo se počítá jeden bod. Vítězí tým, který první dosáhne dvaceti bodů. 

Tato hra je jednoduchá, dynamická a každý člen týmu se při ní zahřeje a zaběhá 

si. Hráči se také často povzbuzují a v rámci soutěže se snaží vyhrát. I touto hrou 

můžeme celý náš program začít. 

Slepý čtverec 

Tato hra je oproti té minulé téměř notoricky známá. Hráči mají zavázané oči tak, 

aby neviděli, a v kruhu, nebo oválu drží lano, které je konci svázané do smyčky. Jejich 
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úkol je jednoduchý. Z lanového kruhu, ve kterém stojí, mají utvořit co nejpřesnější 

čtverec.  

V této hře sledujeme především domluvu hráčů. Vždy se totiž projeví několik 

dominantních jedinců, kteří řídí činnost skupiny. 

Tato hra se objevuje prakticky v každém programu, při kterém mají jeho 

organizátoři k dispozici lano, a také proto se často stává, že hráči ji znají. 

Z tohoto důvodu je lepší optat se, zdali ji hráči již dříve nehráli. 

Mašlička 

Jednoduchá hra, při níž hráči drží lano oběma rukama (nesmí jen pustit) a mají 

za úkol kolem stromu vytvořit mašličku. Znovu se u ní hráči musejí pohybovat a různě 

provlékat mezi lany, což je dobré před lanovými překážkami. Instruktor pak 

pro kontrolu mašličku prohlédne a zatáhnutím za jedno lano rozváže 

Tato hra by se mohla zdát jednoduchá, nicméně především proto, že lano je dost 

dlouhé a naše skupiny dost často čítají více členů, může trvat i několik minut. Jako u her 

předchozích, tak i v této se projevují především dominantní jedinci a chceme-li, aby 

hráči spolupracovali a nad problémem uvažovali všichni, tak tato není z nejvhodnějších 

(Vecheta 2009). 

Bomba 

K této hře budeme nejméně 3 lana a jeden kbelík s vodou. Jedno lano použijeme 

jako ohraničení (vytvoříme z něj na zemi kruh). Doprostřed kruhu umístíme kbelík 

s vodou. Čím více vody do něj nalijeme, tím náročnější hra bude. Úkolem hráčů je 

zneškodnit bombu (kbelík s vodou) tím, že jej dostanou z kruhu, do kterého nesmějí 

vstoupit, aniž by se voda vylila. Máme-li větší skupinu, můžeme poskytnout více lan, 

ale minimum jsou dvě. Hráči musí přemýšlet a přijít na to, jak správě lana obvázat 

kolem kbelíku tak, aby při jeho přenášení nevylili vodu. 

I zde se často stává, že se řízení skupiny ujmou dominantní jedince, nicméně hra 

je i tak velice zábavná a s dobrým nápadem může přijít kdokoliv. 

Hry, které byly v této kapitole popsány, jsou jen výčtem a krátkou 

charakteristikou několika málo možností, které instruktor nízkých lanových překážek 
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má. Her a publikací věnujících se jim a jejich výběru je nesčetně a každý začínající 

instruktor, nebo tým instruktorů by si měl vytvořit zásobník her, které bude používat, 

aktualizovat a obohacovat o nové. 

9.3.3 Hry pro průpravu spottingu 

Jak jsme již řekli v kapitole 8.2 Spotting, správné jištění je nedílnou součástí 

nízkých lanových překážek. Použít hru v tomto případě je mnohem účinnější, nežli 

samotné vysvětlování a předvádění. 

Panák 

Jde o aktivitu pro 3 lidi. Osoba veprostřed se zpevní a padá dopředu a dozadu. 

Spotteři jsou ve správném postoji a chytají padajícího. Ten padá od jednoho k druhému. 

V případě, že spotteři nejsou ve správném postavení, tak nedokáží odrazit svého kolegu. 

Doporučujeme vybrat do trojice lidi tak aby byli přibližně stejné váhové kategorie.  

 

Obrázek 30. Panák - průprava spottingu (zdroj: vlastní) 

Kruh důvěry 

Tato hra je obdobou hry předešlé. Rozdíl je pouze v tom, že je potřeba více 

spotterů, kteří stojí v kruhu a posílají si padajícího. Ten je opět zpevněný. I tato hra má 

za cíl vštípit našim klientům správné postavení při spottingu. 
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Obrázek 31. Kruh důvěry - průprava spottingu (zdroj: vlastní) 

 

Kruh důvěry i Panák jsou detailně popsány v multimediální příručce. Tyto 

aktivity by měli předcházet každé akci, ve které jsou zapracovány nízké lanové 

překážky. 
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10 Multimediální příručka 

Příručka vznikla především z důvodu toho, že po rozsáhlém hledání na internetu 

nebyla mezi českými videi nalezená žádná podobná práce, věnující se tomuto tématu. 

Existují neprofesionální videa, která ve svém obsahu popisují především metodiku 

stavby a okrajově postup správného jištění, nicméně nejsou obsažena v jednom 

uceleném a přehledném komplexu. 

10.1 Sběr materiálu 

Nejdříve jsme sestavili plánovaný obsah této příručky. Stanovili jsme, co 

bychom měli natočit kamerou, co stačí zdokumentovat fotoaparátem a jaké texty 

do práce doplníme. Potřebné vybavení, tedy polypropylenová lana, helmy, koberce 

na ošetření stromů, dynamická lana, kladky a karabiny, žebřík a další, zapůjčila Katedra 

tělesné výchovy TUL.  

Pro zaznamenávání videí jsme použili pouze fotoaparáty. První z nich vytváří 

přijatelné fotografie, ovšem pro videozáznam je nedostačující, sloužil tedy pouze 

pro fotodokumentaci. Druhý fotoaparát byl zapůjčen od dvou lidí, tedy respektive 

složen ze dvou různých fotoaparátů. Jeden z nich totiž byl lepší pro natáčení videí, ale 

neměl kvalitní objektiv, zatímco druhý měl nadprůměrně kvalitní objektiv, ale výstupní 

videa měla nižší kvalitu. Toto se postupem času ukázalo jako velký problém, jelikož 

ne vždy bylo pro natáčení vhodné počasí, a když bylo, musely se podniknout dvě cesty 

(vzdálené cca 50 km), za účelem zapůjčení fotoaparátů a stativu. 

Natáčení probíhalo celkem 7 dní a mnoho dalších dní bylo vyhrazeno pro focení 

uzlů aj. Před každým natáčením jsme předem rozvrhli, co je v daný den cílem 

zaznamenat a jak a kde natáčení proběhne. Podle toho jsme dále stanovili, kolik lidí je 

nutné požádat o pomoc. Samozřejmě ne vše se dá striktně naplánovat, a tak se dost 

často improvizovalo, dokonce jsme o pomoc žádali i kolemjdoucí lidi. Velice často se 

také musel záznam opravovat a natáčet znovu především kvůli špatnému počasí, a tedy i 

světlu, nebo kvůli chybám v zaostřování aj. 
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10.2 Zpracování materiálu 

K editaci získaných materiálů jsme použili několik programů od společnosti 

Adobe, konkrétně Premiere Pro, After Effects a Encore, Photoshop. Tyto produkty jsou 

známy svou kvalitou a spolehlivostí a doporučilo nám je několik lidí nezávisle na sobě. 

Jednou z mnoha nabízejících se alternativ byl i program Pinnacle studio, který sice také 

splňuje potřebné požadavky a zastává funkci výše zmíněných tří produktů od Adobe, 

ovšem nemá patřičnou výkonnost a je známý svou nespolehlivostí a nekvalitními 

výstupy. Pro naši potřebu jsme nainstalovali a používali Trial verze (zkušební verze 

na 30 dní) zmíněných tří programů. 

Pro základní střih surových záznamů jsme vybrali Adobe Premiere Pro CC. 

Jedná se o nejnovější verzi tohoto střihového programu. Zde jsme videa stříhali a členili 

do jednotlivých sekvencí. Do jedné sekvence jsme pro větší přehlednost vždy umístili 

pouze jednu z kapitol (Dopínání lana, Spotting, atp.). Nejprve jsme uskutečnili výběr 

těch nejlepších záznamů ze všech pořízených. Na těchto videích jsme aplikovali ořez 

začátku, konce, nebo výběr určitých částí záznamu, které byly klíčové pro danou 

kapitolu.  

Dále jsme provedli drobné korekce barev pomocí přednastavených barevných 

filtrů a u některých záznamů, které byly poškozeny třesem kamery, byla nutná 

stabilizace pomocí nástroje Warp stabilizator. Následně jsme do sekvence přidali 

doplňující fotografie, u kterých jsme upravili velikost a kompozice kamery. Na závěr 

jsme vložili přechody mezi jednotlivé části videa. V celé příručce jsou tyto přechody 

pouze dva. Prvním je klasické prolínání, při kterém se video zprůhlední a je nahrazeno 

dalším. Tím druhým je stmívání, tedy přechod, který vloží mezi dva oddíly krátký černý 

snímek, který se postupně zobrazí a plynule zmizí.  

Pro tvorbu efektů (pohyblivé titulky v rámečku) jsme vybrali program Adobe 

After Effects, který je pro tuto činnost velice praktický. Prvním krokem bylo 

importování snímku ze záznamu, na kterém, se měl objevit titulek. Dále jsme vytvořili 

novou vrstvu, přezdívanou Solid, která nesla vybrané barvy. K ní pak nová textová 

vrstva, do které jsme přidali stručný text s informací, kterou jsme chtěli divákovi 

zdůraznit. Nyní následovala jednoduchá úprava rozměrů Solidu tak, aby v něm text 

perfektně pasoval. Dále bylo nutné umístit titulek na snímek do místa, kde nekazí 

kompozici a nezakrývá žádnou důležitou část obrázku. V této jsme kladli důraz  
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na tzv. Title safe area, což je taková část obrázku, ve které by se měl veškerý text 

nacházet, aby bylo možné jej vždy a korektně zobrazit na jakémkoliv monitoru, či 

obrazovce televize. Posledním krokem byla animace. V tento okamžik bylo nutné 

propojit Solid a textovou vrstvu rodičovským prvkem. Tak nazýváme funkci, kdy jedna 

z vrstev dědí vlastnosti (tedy i pohyb při animaci) vrstvy druhé. Samotnou animaci jsme 

pak provedli pouze nastavením pozice prvku a časové osy. Nyní se tato sekvence 

importovala do programu Premiere Pro. 

V dalším kroku jsme museli vytvořit menu. Zde jsme použili statickou grafiku 

zhotovenou v Adobe Photoshop. To probíhalo tak, že jsme udělali jednotlivé stránky a 

umístili na ně rámečky, tlačítka a nakonec i text. V programu Encore CS6 jsme 

k jednotlivým tlačítkům přidělili funkce. Tedy akce, které se uskuteční po kliknutí 

na ně. Takto jsme postupovali při vytváření celého menu a všech funkčních tlačítek.  

Posledním krokem v této části bylo importování připravených videí. Těm jsme přidělili 

pouze tzv. End action, tedy funkci, která po skončení videa vrátí diváka na stránku, 

ze které jej spustil. Dále jsme jen přidali hudbu, kterou jsme stáhli od autora, který si 

říká Longzijun. Ten svou hudbu zveřejňuje na svých internetových stránkách a povoluje 

široké veřejnosti užívat ji zcela libovolně pro nekomerční účely (Longzijun 2014). 

Jelikož na nosič DVD není možné umístit současně menu a multimediální 

materiál v takové kvalitě, v jaké jsme jej pořídili, tak jsme se rozhodli zvolit primárně 

Blu-ray disk. V současnosti ale zatím nejsou počítače tak hojně vybaveny mechanikami, 

které jsou schopny tento nosič rozpoznat a přehrát jeho obsah. Z tohoto důvodu jsme 

multimediální příručku přenesli i na DVD, což ovšem znamenalo značně snížit její 

obrazovou kvalitu.  

Grafické úpravy, zpracování veškerého materiálu a obecně vytvoření kompletní 

příručky nám trvalo 45 hodin. Vytvořili jsme jednoduchý komplexní a velice přehledný 

materiál, který mohou využít začínající instruktoři nízkých lanových překážek, učitelé 

na školách ale i široká veřejnost. 
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11 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální příručky 

zabývající se nízkými lanovými překážkami. Pro jeho splnění jsme si vymezili mnoho 

dní pro natáčení a již zmíněných 45 hodin pro úpravu materiálu. Tento úkol byl splněn a 

vytvořili jsme celistvý materiál, který v praxi může být použit. 

V úvodních kapitolách se práce zabývá problematikou rekreologie v souvislosti 

s lanovými překážkami, historií lanových aktivit, právními aspekty a především 

bezpečností. Další kapitoly prezentují materiál, který při programech spojených 

s lanovými překážkami používáme a právě vedení a organizaci těchto akcí. 

Výsledkem této práce je právě multimediální příručka, kterou jsme přiložili 

na nosičích DVD a Blu-ray. Její obsah je členěn do tří základních sektorů. Prvním jsou 

kapitoly, ve kterých si divák může ve velice přehledném výčtu vybrat, co bude sledovat. 

Druhou částí je kompletní obsah, který nám přehraje veškeré stopy, které příručka 

obsahuje. V posledním sektoru nalezneme doprovodný text, který byl vyjmut z této 

práce. Celá bakalářská práce společně s přiloženým multimediálním materiálem je 

kompletním průvodcem stavbou a realizací programu pro klienty lanových překážek. 

Naše práce je ve své závěrečné podobě přínosem pro každého, kdo se zajímá 

o problematiku nízkých lanových překážek. Může pozitivně pomoci každému, nehledě 

na to, zdali jde o instruktora, nebo laika bez zkušeností.  
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