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ABSTRAKT: 
Cílem práce je analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci 

outdoorového kurzu, korekce zjištěných nedostatků, optimalizace této oblasti a následně 

návrhy na zlepšení 

Oblast bezpečnosti v prostředí outdoorových kurzů je velmi rozsáhlá, proto se práce 

při průzkumu a analýze současné situace zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vysoké 

školy v České republice, které mají v pořádání outdoorových kurzů největší zastoupení. 

Závěrem práce porovnává zjištěná fakta z oblasti neúplnosti příslušných legislativních 

norem a navrhuje, jak lze současnou situaci optimalizovat a zlepšit. Výstupem práce 

je návrh řešení této situace novou Aktualizovatelnou normou včetně návrhu na postup 

jejího zpracování. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

outdoor, bezpečnost, zodpovědnost, organizace, realizace 

 
ABSTRACT: 

The main objective of this thesis is the analysis of safety in relation to main subjects 

related to organization of these outdoor courses, finding and correcting 

any inaccuracies, optimalization and improvement proposals. 

Safety area in the environment of outdoor courses is very extensive. That is why this 

thesis concentrates during investigation and analysis on the most important universities 

in the Czech republic which are related to the environment of outdoor courses. 

Last part of this thesis is comparing of data which has been identified from area 

of incomplete legislative standards and proposing how to make current situation better. 

Conclusion of this thesis is proposal of the solution based on creating new 

and updateable standard including the procedure proposal. 
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Úvod 

V posledních několika letech se významně rozšiřuje nabídka outdoorových aktivit. 

Ať už se jedná jen o outdoorové aktivity či kurzy nebo firemní akce. S tím jak se celá 

oblast neustále rozšiřuje a vzhledem k tomu jak komplexní a složitá dnešní situace 

v tomto oboru je, vznikají čím dál vyšší nároky na bezpečnost. Cílem práce je zmapovat 

stav zabezpečení outdoorových kurzů z pohledu bezpečnosti a následně zpracovat 

doporučení a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou 

a návrhovou. 

V první části se bude práce problematikou outdoorových kurzů a legislativně 

bezpečnostních prvků zabývat po teoretické stránce. Toto uvedení je nezbytné 

pro pozdější pochopení souvislostí a všech faktů porovnávaných v dalších částech 

práce. 

Praktická část zahrnuje sběr dat z konkrétních tělovýchovných kateder a ústavů 

vybraných univerzit v České republice. Součástí získávání těchto informací je také 

vyplnění připraveného dotazníku, který pomůže obdržet konkrétnější data (dotazník 

pro upřesnění je ještě doplněn řízeným pohovorem). Poté, co bude celá situace takto 

zmapována, proběhne její porovnání se současnou platnou legislativou. 

Poslední je část návrhová. Zde na základě poznatků, které budou zjištěny, navrhneme 

jak danou situaci týkající se bezpečnosti outdoorových kurzů zlepšit. Součástí bude také 

návrh vhodného postupu jeho realizace a poukázání na výhody a nevýhody jednotlivých 

směrů, kterými se lze při tvorbě tohoto řešení ubírat. 
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Cíl a metodika práce 

Cílem práce Analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci 

outdoorového kurzu je zpracování návrhu potřebných změn a doporučení s ohledem 

na bezpečnost a ochranu zdraví poskytovatele outdoorových služeb i jejich uživatele 

(klienta). 

Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení klíčových pojmů a seznámení s touto 

problematikou jako celkem. Její pochopení a orientace v ní jsou nezbytné pro další práci 

s daty, vyplývajícími z analýzy příslušící části praktické. 

Praktická část práce vychází ze získání příslušných legislativních materiálů a s touto 

tématikou souvisejících norem, v jejich následné analýze připraveným dotazníkem 

a řízeným pohovorem a v tvorbě optimálních návrhových doporučení. Pro sběr dat byly 

vybrány vysoké školy, které připravují specialisty pro sport a volný čas a vysoké školy, 

které pořádají povinné i nepovinné outdoorové kurzy. 
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I  Teoretická východiska 

Pro porozumění problematice bezpečnosti na outdoorových kurzech a obdobných 

aktivitách je nezbytné nastudovat příslušná teoretická východiska, která nás 

do ní uvedou. V první kapitole budou definovány základní pojmy a fakta 

od pohybových aktivit ve volném čase, přes outdoor jako takový, až po problematiku 

těchto kurzů na vysokých školách a definování jeho základních cílů. 

Druhá kapitola teoretické části se věnuje plánování a přípravám spojeným s pořádáním 

outdoorového kurzu. Uvádí se zde více o potřebách organizace instruktorského týmu, 

jaké jsou hlavní role lektora na kurzu i to, jak by se měl chovat v případných 

problémových situacích. Nakonec bude jen velmi stručná ukázka toho, jak správně volit 

vhodné učební pomůcky, jedná-li se o kurz výukového charakteru. 

Předposlední část se již zabývá teorií vlastních bezpečnostních prvků užívaných 

na outdoorových kurzech. Poukazuje na nejčastější zdroje nebezpečných situací, v čem 

spočívá fyzická a neméně důležitá psychická bezpečnost daného frekventanta kurzu 

a nakonec podrobněji projde současnou právní úpravu a vybere několik paragrafů 

z příslušných sbírek zákonů, které se této problematiky týkají. 

Závěrečná část teorie je věnována objasnění ekonomických pojmů. Konkrétně je práce 

zaměřena na srovnávací analýzu. 
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1 Volný čas a pohybová aktivita 

Lidé si hledali vhodná místa, kde by trávili svůj volný čas v každé době. S postupným 

růstem měst se vhodné prostory neustále zužují. Uměle zakládaná místa k tomu určená 

pak omezují člověka v jeho fantazii a přirozené tvořivosti, což platí zejména u dětí. 

Dobrou a doporučovanou možností řešení tohoto problému je pak pobyt ve volné 

přírodě, který v lidech nepodmíněně vzbuzuje přirozenou zvědavost (Reuysová, 1996). 

Chceme-li navíc svůj volný čas trávený v přírodě využít co nejefektivněji, dobrou 

volbou bude zapojení do některé pohybové aktivity. Člověk se tak během zábavou 

stráveného volného času zároveň přirozeně udržuje v kondici a zachovává 

si dlouhodobé zdraví. 

 
1.1 Pohybová aktivita a prost ředí 

Hlavním prostředkem přírodní výchovy je přirozeně příroda sama. My pod tímto 

pojmem chápeme nejčastěji její stávající podobu potůčků, řek, rybníků, luk, lesů, kopců, 

skal a dalších tzv. prostředků přírodní výchovy. Přírodní prostředí je navíc přirozeným 

prostředím pro člověka. Trávení volného času ve spojení s pohybovými aktivitami 

právě v takové lokalitě je velmi vhodné (Hanuš, 2009). 

 

1.2 Outdoor obecn ě a pojmy související 

Pojem outdoor je pojem s velmi širokým významem a jednotlivými odborníky 

je vysvětlován různě. Obecně jsou otdoorové aktivity tzv. "dobrodružstvím za dveřmi" 

ve spojení pojmů člověk-pohyb-příroda. Jedná se však o dobrodružství mnohosměrné 

(Mikoška, 2006). 

Je třeba říci, že oblast skrývající se pod názvem "outdoor" je velmi členitá a zasahuje 

do velké množiny lidských činností. Je otázkou, zdali je vůbec vhodné tento pojem 

v uvedené formě běžně užívat. V anglicky mluvících zemích a totožně psaných 

odborných pracích bývá toto slovo obvykle doprovázeno dalším termínem, který 

vymezuje předmět zájmu či oblast, o které se právě mluví (Neuman, 2000). 
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Tento pojem, který pochází z anglického překladu "out of door" jako "ven ze dveří", 

je tedy v tomto ohledu chápán termínem charakterizujícím sporty, ale i jiné aktivity 

konající se v přírodě - mimo uzavřené místnosti a sportovní haly (Linkesch, 2008). 

 
1.3 Historie outdooru 

Pokud budeme jednotlivé významné historické události porovnávat, lépe pochopíme 

logické vazby mezi nimi i způsoby, kterými se ovlivňují. Tato historická fakta 

si uvedeme nejdříve z pohledu na celkový průběh ve světě a poté se podíváme blíže 

na to, jak se outdoor vyvíjel u nás v českých zemích. 

 

1.3.1 Vývoj outdooru ve sv ětě 

Historie světového outdooru sahá až do raných počátků 14. století. Návrat člověka 

k přírodě a jejímu poznávání přichází s nástupem renesance a romantismu. Prvním 

historicky známým faktem je pak výstup F. Peterskyho na jeden ze známých alpských 

vrcholů Mt. Ventoux v r. 1336 (Neuman, 2000). 

Další vybrané významné události budou uvedeny bodově a velmi stručně. 

• cca 1490 - byl Leonardem da Vincim nakreslen stroj, který velmi nápadně 

připomínal pozdější jízdní kola 

• 1592 - 1670 - J. A. Komenský formuje pedagogický systém a hlásá důležitost 

poznávání světa apod. 

• 1632 - 1704 - anglický filosof J. Locke hlásá důležitost pobytu žáků na zdravém 

vzduchu, otužování a pragmatickou orientaci tělesné výchovy 

Na přelomu 17. a 18. století se zájem o poznávání přírody a touha vyrazit do světa 

prudce zvyšuje. Lidé chtějí navštěvovat památky, prožívat dobrodružství a poznávat 

neobjevené části krajů. Cestování jako takové se navíc stává součástí běžného vzdělání 

šlechticů a opadá jeho dříve přísněji určovaná účelnost (Neuman, 2000). 

• 1762 - Francouzský filosof J. J. Rousseau praktikuje výchovu v souladu 

s přírodou  
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• 1788 - začíná tzv. "zlatý věk horolezectví", anglický horolezec A. Wills napsal 

knihu Toulky po Alpách 

• 1818 - byl patentován první velociped (Karl Friedrich von Drais) 

• 1857 - byl v Londýně založen vůbec první horolezecký klub na světě 

(Alpin Club) 

• 1861 - v USA profesor F. W. Gunn uspořádal první outdoorový tábor, který byl 

následně opakován, získal příslušné tradice a dal rané základy pozdějšímu 

i dnešnímu táboření 

• 1897 - byl uskutečněn první orientační závod v norském Bergenu 

• 1933 - zakládá francouzský novinář H. Desgrange světově proslulý cyklistický 

závod Tour de France 

• 1953 - Edmund Hillary a Tenzing Norgay úspěšně zdolávají nejvyšší horu světa 

Mt. Everest (Čhomo-lungmu) 

• 1973 - vzniká v USA hnutí New Games (hry bez vítěze), tato událost přirozeně 

podporovala spolupráci, navozující radost a dobrou náladu 

 

1.3.2 Vývoj outdooru v českých zemích 

Vývoj outdooru u nás začíná koncem 15. století. Způsob je podobný jako u kořenů 

aktivit ve světě - je pozvolna rozvíjeno cestování za poznáním a již zmiňovaná touha 

po dobrodružství. 

Kromě výstupu trutnovských občanů na nejvyšší vrchol - Sněžku v r. 1577 nejsou údaje 

o významnějších souvisejících událostech nijak blíže uvedeny. Konkrétní významné, 

vybrané, stručné mezníky si tedy ukážeme až od počátku 19. století 

(Neuman, 2000). 

• 1862 - první sokolský výlet na horu Říp, (od těchto sokolských výletů se odvíjí 

významná část rozvoje české turistiky, výlety byly zaměřeny na procvičování 

chůze a překonávání přirozených přírodních překážek) 

• 1867 - započala výroba prvních českých jízdních kol 
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• 1888 - byl založen Klub českých turistů, jehož prvním předsedou byl 

V. Náprstek 

• 1914 - A. B. Svojník zakládá skautskou organizaci Junák, která je přizpůsobena 

českým podmínkám 

• 1925 - fenomenální český spisovatel J. Foglar zorganizoval na Sázavě svůj první 

český tábor, který se těšil takovému úspěchu, že následovalo v nepřerušované 

řadě dalších šedesát táborů 

• 1938 - začíná vycházet Foglarův kreslený seriál Rychlé šípy v časopisu Mladý 

hlasatel 

• 1974 - bylo založeno hnutí Brontosaurus za účelem rozvoje ekologické výchovy 

u nás  

• 1989 - obnovena činnost svazu skautů a skautek - Českého junáka, stejně tak 

byly obnoveny i další organizace (Orel, YMCA, a další) 

• 1991 - FTK UP v Olomouci otevřela studijní obor rekreologie, se zvláštním 

zaměřením na rekreaci a výchovu v přírodě 

• 1994 - první mezinárodní seminář věnovaný problematice outdoorových aktivit 

v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

V dnešní době jsou nejdynamičtější složkou tělesné výchovy a sportu právě aktivity 

prováděné v přírodě. To lze vidět všude kolem sebe v závislosti na vzniku mnoha 

nových sportů, ale i organizací, které v této oblasti působí. Tato bohatě strukturovaná 

oblast tak zasahuje nejen do turistiky, sportu pro všechny, rekreace, aktivit pro volný 

čas a dalších takových, ale i do školní tělesné výchovy (Neuman, 2000). 

 

1.4 Problematika outdoorových kurz ů na vysokých školách 

„Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že tělesná kultura plní u vysokoškoláků významnou 

a mnohdy nezastupitelnou výchovnou úlohu. Pomocí vhodně volené pohybové aktivity 

kompenzuje jednostranné duševní přetížení studentů a je kolikrát jedinou složkou 

zajišťující utváření všestranně a harmonicky rozvinutého mladého člověka“ 

(Valjent, 2008, s. 3). 
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Oblast pořádání outdoorových kurzů dělíme na vysokých školách na oborovou 

a fakultativní. To proto, že se v dnešní době objevují outdoorové sporty v nabídce 

oborového studia, ale jsou zároveň také součástí výukových programů a kateder 

s fakultativní tělesnou výchovou. Tyto dvě oblasti si nesmíme plést ani je zaměňovat. 

Oborové kurzy jsou součástí povinné výuky studentů, studujících daný obor, kde 

je absolvování takového kurzu nezbytné a proto také povinné. Příkladem jsou třeba 

zimní a letní kurzy pořádané Centrem sportovních aktivit VUT v Brně pro obor 

Management v tělesné kultuře v prvním a druhém ročníku studia. 

Naproti tomu kurzy fakultativní se řadí mezi volnočasové, volnočasové - výukové. Tyto 

kurzy jsou většinou nepovinné a tedy zájmové, pořádané pro studenty všech fakult, kteří 

se na ně dobrovolně hlásí (zde je potřeba zmínit, že není-li kurz povinnou součástí 

výuky, je bezpečnostní legislativa podstatně složitější). Patří sem také kurzy výběrové, 

kde je cílem zasvětit frekventanty do nových aktivit (skalní lezení, sjíždění divoké 

vody, apod.) nebo kurzy nahrazující výuku. Student si pak zvolí, zda absolvuje určitý 

blok výuky nebo daný outdoorový kurz (Hnízdil, 2011). 

 

1.5 Vymezení hlavních cíl ů outdoorového výcvikového kurzu 

Outdoorový výcvikový kurz pro každého z účastníků plní čtyři základní cíle. Konkrétně 

se jedná o cíle výchovné, vzdělávací, zdravotní a kondiční (Valjent, 2008). 

 

1.5.1 Výchovné cíle 

Kolektivní pobyt v přírodě působí na osobnost člověka nejrůznějšími způsoby. 

Jednotlivými faktory jsou: tvorba nových kamarádských vztahů pomocí zážitků 

vázaných na celý kolektiv, rozvoj vnímání přírody po její estetické stránce (takové 

vnímání je však možné až od určitého bodu vnitřní duševní vyzrálosti, kdy si jedinec 

uvědomuje svět kolem sebe, má jasno v životních cílech a prioritách) a po stránce 

citových vztahů. Dále pak překonávání nejrůznějších přírodních překážek a poznávání 

jiných kultur z tamějších navštěvovaných oblastí našich i cizích krajů (Valjent, 2008). 
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1.5.2 Vzdělávací cíle 

Součástí každého outdoorového kurzu je i nezbytný teoretický blok - většinou studentů 

je však bohužel vnímán jako povinná, nezáživná a lze říci nudná část.  

Praktická složka outdoorových kurzů má svůj vzdělávací charakter. Obecně jde o to, 

aby si studenti osvojili nové dovednosti, zdokonalili svou všeobecnou zdatnost 

a výjimkou nejsou ani speciální cvičení spojené s konkrétními aktivitami. Dochází 

k osvojení celé škály nových poznatků a odborných pojmů (Valjent, 2008). 

 

1.5.3 Zdravotní cíle 

Zdravotní cíle se samy o sobě odvíjejí od pobytu v přírodě přirozenou cestou. 

Nezbytnou součástí jsou správně prováděná tělesná cvičení v průběhu kurzu nebo stejné 

zapojení tělesných částí během jiných aktivit. Výsledkem je příznivý vliv na nervovou 

soustavu, celkovou odolnost organismu, srdečně - cévní systém a zároveň pozitivní 

efekt vlivem stimulace endokrinní a imunobiologické soustavy (Valjent, 2008). 

 

1.5.4 Kondi ční cíle 

Poslední nedílnou součástí outdoorového kurzu pořádaného pro mladé studenty jsou 

i jeho dílčí kondiční cíle. Úroveň kondiční připravenosti se zvyšuje u každého jedince 

zcela individuálně a to v závislosti na dodržování stanoveného programu a důkladnosti 

s jakou jsou dané aktivity vykonávány.  

Daná fakta si je však potřeba uvědomit včas - v dnešní době se můžeme v občasných 

případech setkat s nezájmem studentů o precizní propracovanost takovýchto cílů 

v závislosti na nepochopení, kdy studentům není řádně vysvětleno proč a za jakým 

účelem by měli danou aktivitu provádět (Valjent, 2008). 
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2 Příprava a plánování outdoorového kurzu 

Mezi kurzy sportovních specializací patří kupříkladu: plavání, lyžování, kurz 

se zaměřením obecně na sportovní hry, kurzy turistiky apod. Tyto kurzy většinou 

navazují a rozšiřují semestrální výuku příslušné sportovní specializace.  

S přípravou a plánováním outdoorového kurzu bývá v souvislosti také jeho propagace. 

Hlavně je tomu tehdy, jedná-li se o kurz zájmový či pořádaný za čistě komerčním 

účelem. Tedy i v tomto případě je potřeba zohlednit danou situaci a zvolit vhodný 

marketingový plán. U menších a méně známých akcí se bude věnovat většinou 

tzv. podnikatelskému marketingu, kdy si nemůžeme dovolit žádné větší výdaje spojené 

s reklamou. S postupem času a úspěchu, kdy se naše akce dostane do povědomí již lze 

přistoupit k marketingu více formulovanému (Kotler, 2001). 

Velikost kurzu následně záleží na několika faktorech. Rozhodující je samozřejmě 

celkový počet studentů a dále provozní a organizační možnosti kurzu. Celkový počet 

účastníků by neměl přesahovat 50 osob. Tento počet následně dělíme 

na družstva - většinou 4, ale je tu i možnost rozdělení na dvě poloviny, jedná-li 

se například o specificky orientovaný outdoorový kurz (horolezecký, vodácký, 

vysokohorský apod.) může být počet účastníků i značně nižší, minimálně však 5 osob. 

Stejně bychom se řídili v případě realizace kurzu pro tělesně oslabené studenty 

s potřebou individuální péče (Mazal, 1998). 

 

2.1 Organizace instruktorského týmu 

Práce instruktorského týmu se z pohledu základních principů od běžných pracovních 

skupin příliš neliší. Obecné informace lze čerpat z běžné manažerské literatury. 

V odborné literatuře se uvádějí čtyři základní způsoby vedení týmu a jejich uplatnění 

(Plamínek, 2005): 

• Direktivní vedení (diktátorské vedení). Člověk v postavení vedoucího zde má 

velkou a rozhodující autoritu. Ostatní členové týmu mají jen omezenou volnost. 

Mají možnost vyjadřovat se a hlasovat o problému, vedoucí má však vždy 

poslední a rozhodující slovo. 
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• Formální vedení. Vedení zde zprostředkovává množství psaných i nepsaných 

formalit, kterými se jednotliví členové týmu řídí. 

• Týmové vedení (kooperativní vedení). Vedoucí zde přenechává ostatním 

členům svého týmu poměrně značný prostor, jeho role je pak spíše 

v usměrňování a koordinaci. Hierarchicky podřízené osoby přijímají zvýšená 

práva, zároveň však i zvýšenou odpovědnost. 

• Liberální vedení. Jedná se o vedení typické pro neziskový sektor, kde panuje 

přátelská, avšak značně chaotická atmosféra. Opět je zde dán prostor členům 

týmu, avšak oproti týmovému vedení je hlavní vedoucí příliš neřídí. 

Na outdoorových kurzech se můžeme v rámci organizace instruktorského týmu setkat 

v podstatě se všemi čtyřmi typy vedení (formální vedení jen velmi zřídka - není pro tuto 

oblast příliš typické). Většinou bychom se měli snažit o dobře fungující týmové vedení, 

kde je zároveň poskytováno ostatním členům týmu dostatek prostoru pro individuální 

kreativní realizaci (Pelánek, 2008). 

 

2.1.1 Rozdělení odpov ědnosti 

Rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé členy týmu je velmi důležité. Pro každý dílčí 

úkol týmu musí být jasně určený garant, který zodpovídá za jeho správné a včasné 

dokončení. Garant většinou zdaleka neodvede nejvíce práce (na úkolu může působit 

celá řada lidí), zajišťuje však, že bude hotov. (Pelánek, 2008) 

Další neméně důležitý koncept je potom delegování pravomocí a odpovědnosti. Důvody 

k delegování mohou být následující: nemáme dostatek času a je potřeba udělat nějakou 

jinou činnost / dotyčný zvládne provést tento úkol v jistém směru lépe než 

my či původní svěřenec / potřebujeme dotyčného nějak zapojit do týmové činnosti. 

Správně delegovat je potřeba se naučit. Někdy se může zdát, že je snazší daný úkol 

udělat sám než práci přerozdělovat jiným lidem. Dlouhodobě je však delegování vždy 

efektivnější volbou už jen proto, že zapojujeme všechny členy týmu a každý má tak 

pocit, že je součástí děje, což je v případě právě outdoorových kurzů velmi důležité 

(Pelánek, 2008). 
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2.2 Role lektora na outdoorovém kurzu 

Řízení jako takové je specifický druh lidské činnosti, který zajišťuje činnosti věcí 

(prvků) nebo činnost jiných lidí ve shodě s úmyslem toho, kdo tyto věci nebo lidi 

(pracovníky - lektory) skutečně řídí (Grünwald, 2007). 

Vůdcovská práce je jak v této, tak v mnoha dalších oblastech velmi důležitá. Bohužel 

si jen málokdo uvědomuje, že je ve skutečnosti úplně něčím jiným, než co se pod tímto 

označením halasně propaguje dnes. Má jen velmi málo společného s "vůdčími 

kvalitami" a ještě méně s "charismatičností". Její hlavní podstatou je co nejvyšší 

výkonnost. Dále je potřeba vědět, že tato pozice není žádoucí a dokonce ani dobrá, 

jedná se pouze o nutný prostředek složité hierarchie sloužící k fungování celého týmu 

a naplnění jeho účelu v dané práci (Drucker, 2002). 

Jako o lektorovi budeme v této souvislosti mluvit jako o hlavním vedoucím kurzu. 

Na hlavního vedoucího, tedy organizátora jsou kladeny vysoké nároky. Musí zvládnout 

dohlížet na celý realizační proces, včetně přípravy programu, zajištění hladkého 

průběhu a vyrovnání se s případnými nedostatky, závěrečné vyhodnocení a mnoho 

dalšího. Odborné publikace dnes ukazují lektora v podobě několika (většinou dvanáct 

hlavních) funkcí, které musí zastoupit. Konkrétně se jedná o tyto níže uvedené funkce 

(Svatoš, 2005). 

• Odborník - poradce - Již od počátku příprav kurzu musí být hlavní lektor 

z odborného hlediska kompetentně vzdělaný a měl by si umět poradit 

v situacích, kdy je potřeba řešit problémy. Aktuální situaci musí být vždy 

schopen správně pochopit, posoudit a následně určit příslušné kroky. Dále 

by měl prokázat své dovednosti v oblastech organizačního chování a základních 

manažerských dovedností. Nakonec je potřeba správně vyhodnotit kurz 

a navrhnout doporučení pro korekturu nedostatků a další rozvoj v této oblasti. 

• Dramaturg - Každý lektor by měl být schopen pro svůj kurz navrhnout vhodný 

program (včetně náhradních indoorových či jiných aktivit v případě 

nepříznivého počasí nebo jiných komplikací. Tento program by měl správně 

odpovídat definovaným cílům a potřebám aktuální cílové skupiny účastníků. 

S touto rolí souvisí také udržování vyváženosti mezi fyzickou a intelektuální 
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náročností v průběhu těchto činností. Dramaturgický úspěch kurzu pak stojí 

na správném pochopení potřeb cílové skupiny a jasné vymezení cílů kurzu. 

• Logistik - Outdoorové kurzy kladou na logistiku velmi vysoké nároky. 

Je potřeba brát na ni ohledy již od útlých příprav a zaměřit se na možnosti, které 

máme k dispozici a dobře rozmýšlet délku jednotlivých aktivit při realizaci 

časového plánu kurzu. Jedná se například o materiální vybavení, časovou 

náročnost přípravy programu a následného úklidu užitých pomůcek (lanové 

překážky, jištění na lezeckých cestách, kontroly orientačního běhu, sušení 

vodáckého vybavení) a další související. Logistické nároky souvisí také 

s instruktorským týmem - nelze překračovat časové možnosti jednotlivých 

instruktorů. Jejich nedostatek spánku vede následně ke snížení bezpečnosti 

na daném kurzu. 

• Diplomat - Vzhledem k tomu, že uspořádání outdoorového kurzu je akcí 

relativně složitou, je zde logická nutnost komunikace s mnoha dílčími subjekty 

(personalisté, samotní účastníci kurzu, personál či majitel ubytovny, lidé 

z půjčoven speciálního vybavení, majitelé pozemků, pracovníci správy lesů 

a mnozí další). I přesto, že většina bodů, které musíme zařídit, řešíme 

se značným předstihem, v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vzniklých 

problémů musí s těmito subjekty jednat sám hlavní lektor. Určitě je tedy potřeba 

jisté osobní vyzrálosti, přiměřeného sebevědomí, znalost slušného chování 

a dobré komunikační dovednosti. 

• Bezpečnostní expert - Jedná se o jednu z rozhodujících rolí pro naše potřeby. 

Hlavní lektor se musí postarat, aby všichni účastníci, ale i lektoři, byli 

obeznámeni s danými pravidly a bezpečnostními opatřeními, které byly 

stanoveny. Je potřeba kontrolovat dodržování těchto pravidel, zajistit, aby je 

dodržovali i samotní lektoři a v neposlední řadě i on sám k zajištění příkladnosti.  

• Vedoucí týmu - Objem úkolů a povinností ve spojitosti s celkovou náročností 

organizace a realizace outdoorového kurzu je zapotřebí dobrý týmový vedoucí, 

aby správně delegoval pravomoc i odpovědnost, rozdělil příslušné úkoly, 

dohlédl na jejich správnou realizaci a v neposlední řadě korigoval a motivoval 

celý tým. V tomto směru vystupují na povrch právě manažerské dovednosti 
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daného lektora. Projevují se jak výše uvedeným počínáním, tak dobrým 

sestavením svého týmu. 

• Iniciátor -  Z hlediska vedení programu se jedná o jednu z klíčových lektorských 

rolí. Iniciátor představuje účastníkům jednotlivé aktivity a motivuje je k jejich 

účasti. Motivace je zde postavena především na zodpovězení základních 

účastnických otázek předcházejících mnohým aktivitám. Jsou to otázky 

například " Proč bych to měl dělat?" / "K čemu je toto dobré?" / "Co z toho budu 

mít? / Co mi to může přinést?". Dále poskytuje užitečné informace, které mohou 

účastníkům s vypořádáním se s danou aktivitou významně pomoci (doporučení 

k technice skalního lezení, poučení o nutnosti a výhodě prusíku při slaňování, 

informace o značení na mapě určené pro orientační běh, apod.). 

• Pozorovatel - Tato role souvisí hlavně s potřebou provedení kvalitního rozboru 

po zakončení akce či jen dílčích aktivit na kurzu. Pozorování může být 

nespecifické (všeobecné) - uplatňujeme především ze začátku kurzu. Nebo 

se můžeme soustředit na několik předem vytipovaných chování, zaznamenávat 

například do notesu a sledovat, jak které chování a u jakého účastníka ovlivňuje 

práci celé skupiny, eventuálně výsledky její práce. Z praktického hlediska platí 

uváděné, známé, zálesácké pravidlo "vidět a nebýt viděn". Zaujmout tedy 

postavení s jistým odstupem od ohniska dění a nechat skupinu většinu běžných 

problémů vyřešit samotnou - na nedostatky a doporučení se zaměříme 

až při rozboru po ukončení dané činnosti. 

• Hodnotitel - Zpětná vazba po ukončení kurzu je nejen vhodná, ale v mnoha 

případech i očekávaná. Jde tu o úkol velmi odpovědný, neboť tak můžeme 

ovlivnit řadu účastníků z hlediska jejich postupů a přístupů k aktivitám, 

metodám řešení nejrůznějších problémů a někdy i ve věcech souvisejících 

s jejich běžným životem. Roli hodnotitele by však měl zastávat pouze lektor, 

který již má s organizací outdoorových kurzů a prací s danou cílovou skupinou 

účastníků potřebné zkušenosti. 
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2.2.1 Osobnostní p ředpoklady úsp ěšného lektora 

PaedDr. Vladimír Svatoš (*1955) uvádí ve své knize Outdoor trénink pro manažery 

a firemní týmy na s. 118 příklad o tom, jak on sám kdysi sestavoval svůj první tým 

instruktorů pro profesionální outdoorovou firmu. Pointou krátkého příběhu zde 

je situace, kde se ptal zkušeného organizátora outdoorových kurzů, jaké by měly být 

specifické vlastnosti a dovednosti vhodných instruktorů. Na to mu byla dána odpověď 

"Víš, na co já koukám? Aby měli rádi lidi" . PaedDr. Svatoš tuto poučku později rozšířil 

na "Aby měli rádi lidi a chtěli jim pomáhat". Ač by se tímto výstižně řečeným 

pravidlem dalo toto téma prohlásit za úplné, nepochybně si zaslouží více pozornosti.  

Aby byl lektor či hlavní organizátor outdoorového kurzu skutečně úspěšným a splňoval 

všechna v předchozí kapitole uvedená kritéria, musí jevit známky jednak jisté vyzrálosti 

a samozřejmě také schopnosti vnitřní integrace. Takový postup by měl být 

nejefektivnějším pro získání si důvěry svých svěřenců, v našem případě studentů 

(Svatoš, 2005). 

Nesmíme samozřejmě zapomenout na další velmi důležitý osobnostní předpoklad 

dobrého vedoucího, jímž je co nejvyšší míra sociální inteligence. Nejedná se o nic 

jiného, než schopnost fungovat v oblasti mezilidských vztahů. A v této oblasti se pak 

zaměřujeme především na komunikační dovednosti, cit pro aktuální situaci, dobré 

nakládání s emocemi a uváděno bývá i osobnostní kouzlo. Zde ještě stojí za zmínku, 

že sociální inteligence je do jisté míry talentovou záležitostí. Tréninkem a pílí se lze 

jistě zdokonalit, ale jednání s ostatními i neznámými osobami s naprostou lehkostí musí 

být jednoznačně vlastností vrozenou (Svatoš, 2005). 

Druhou stránkou problému jsou pak dovednosti, kterým se musíme skutečně naučit, 

včetně množství dílčích vědomostí s danou oblastí souvisejících.  

• Technické zvládnutí základů outdoorových sportů (přinejmenším těch, 

se kterými na daném kurzu přijdeme skutečně do styku). Jedná se kupříkladu 

o skalní lezení a lanové překážky, vodní sporty, vysokohorskou a obecnou 

turistiku, dále klasiky jako orientační běh a mnohé další. 



26 
 

• Dovednosti spojené s přípravou aktivit  uvedených výše, se kterými 

se na outdoorových kurzech setkáme. Jde například o zajištění lezeckých cest 

ve smyslu zřízení bezpečných stanovišť a vlastních tras, dále pak stavby 

překážek, vytyčení turistické trasy, příprava orientačního běhu, příprava 

kancelářského materiálu a propozic, apod. 

• Znalosti teoretických podkladů nutných k vedení i provozování těchto aktivit. 

Musíme znát základní principy, pravidla týmových úkolů i strategických her 

a více. 

• Znalost komunikačních a kreativních programů. Krom nutnosti správné 

komunikace s lidmi, o které jsme již mluvili, se jedná také o způsoby, jak 

studenty získat pro danou činnost, jak ji případně přizpůsobit konkrétní skupině 

(dle demografie či dalších kritérií), jak ji případně obměnit, oživit atd. 

• Prezentační dovednosti. Krom správné prezentace z hlediska sociální interakce 

a komunikace musí dobrý lektor umět také zacházet s audio a video technikou. 

S touto oblastí souvisí také nastudování předpokladů k vytvoření dobré 

a zajímavé přednášky. 

• Znalost bezpečnostních pravidel a způsobů poskytování první pomoci. A to 

včetně kurzů, kde je trvale v pohotovosti zdravotník či jiný lektor disponující 

těmito schopnostmi. 

 

2.2.2 Pracovníci kurzu  

Primárním pracovníkem v souvislosti s outdoorovým kurzem je jeho vedoucí (nebo také 

organizátor), který odpovídá za pedagogické, organizační a hospodářské zajištění 

daného kurzu. Dohlíží komplexně na průběh a vedení výcviku jednotlivými lektory, 

dále sestavuje a kontroluje denní program a v neposlední řadě samozřejmě dohlíží 

na jeho bezpečnostní prvky. Po ukončení kurzu je vždy povinen podat písemnou zprávu 

vedoucímu katedry o jeho průběhu (Mazal, 1998). 

 

Podíváme-li se na celý systém vedení jako na hierarchický graf, spadají pod vedoucího 

kurzu jednotliví lektoři (nebo také učitelé). Ti mimo jiné odpovídají za naplnění 
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výchovného a kulturního programu daného kurzu, vedení dílčích částí a za dodržování 

jeho předem daných bezpečnostních zásad, což je rozhodující pro tuto práci. Pokud jsou 

mezi účastníky dostatečně kvalifikovaní a spolehliví studenti, lze jim předat dílčí funkce 

jednotlivých lektorů, jako například celkový dohled nad určeným družstvem 

(Mazal, 1998). 

Velmi důležitým pracovníkem je pro nás také zdravotník kurzu. Ten není pověřován 

žádnou dílčí činností a je výhradně v pohotovosti zajistit v případě potřeby ochranu 

života a zdraví jednotlivých účastníků kurzu. 

 

2.3 Chování lektora v problémových situacích 

Vyrovnávání se s problémovými situacemi v průběhu outdoorových kurzů odhaluje 

kvality dobrého lektora velmi podobně, jako je tomu i na jiných pracovních pozicích 

či jen v běžných životních situacích.  

 

2.3.1 Problémy dané vn ějšími vlivy - nap ř. nepřízeň počasí 

Nejprve si stručně uvedeme překážku, která nám může snadno vzniknout na doslova 

každém kurzu. Nejedná se o nic jiného než nepříznivé počasí. Jak víme, předpověď 

počasí není vždy přesná a občas je samotné jeho chování velmi nepředvídatelné, proto 

musíme mít vždy přichystaný i alternativní indoorový program. Uvedeme si krátký 

příklad, který se udál na jednom z pořádaných kurzů - nejednalo se sice o kurz v rámci 

výuky, ale pro zobrazení problému je vhodný. 

Kurz již několik dní, zatím úspěšně, probíhá. Účastnická skupina se jeví jako velmi 

aktivní a zapálená pro nachystaný program. Na odpoledne je přichystáno skalní lezení. 

Instruktoři již během dne připravili veškeré vybavení - zajištění a vyzkoušení 

příslušných cest, je nachystán veškerý potřebný materiál a účastníci očekáváni. 

Vzhledem k tomu, že skalní stěny jsou ve vzdálenosti až 20 km od hlavního střediska, 

je objednán autobus, který přepraví účastníky nedaleko skalních útvarů. Během časného 

poledne však začne mírně pršet, navíc klesne venkovní teplota na 10° C. Nyní 

je na organizátorovi celého kurzu rozhodnutí, jak bude s celým odpoledním programem 

naloženo. Zásadní rozhodnutí je zde mezi pokračováním v naplánovaném programu 
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anebo zařazením připravených indoorových aktivit, přesunout lezení na jiný den 

a vynechat tak nějaký jiný bod programu. Dílčí rozhodnutí jsou zde především 

o bezpečnosti. Zdali při lezení na mokré a kluzké skále nehrozí nějaké mimořádné 

riziko. Dále, není-li nebezpečná snížená teplota s deštěm a hlavně pak studeným větrem 

ve vyšších polohách při lezení. V neposlední řadě pak otázka, jestli do procesu 

rozhodování zapojit i samotné účastníky kurzu nebo rozhodnout pouze jako skupina 

lektorů či úplně sám jako hlavní vedoucí (Svatoš, 2005). 

Možností, jak danou situaci i její dílčí části řešit, je většinou celá řada a zkušený lektor 

by si měl se situací poradit a vybrat tu nejvýhodnější ve vztahu k prioritám, přičemž 

na prvním místě zůstává stále bezpečnost a zdraví účastníků kurzu. Začneme 

zodpovězením otázek druhotných. 

V publikaci uvedené výše je problematika bezpečnosti popsána tak, že nejedná-li 

se o pískovcové skály, je možné lézt a slaňovat i za deště a situace byla tímto způsobem 

skutečně řešena. 

Dalším dílčím problémem je zde snížená teplota s deštěm a chladný vítr. Zde je již 

v pořádku, že jsou-li účastníci v intenzivní pohybové akci, snášejí krátkodobě mokro 

a chladno bez větších problémů. V tomto případě byl autobus skutečně nedaleko a byla 

zde možnost se ohřát a převlečení se do suchého oblečení pro ty, kteří právě nelezli 

nebo se k aktivitě nepřipravovali, navíc možnost zakoupení teplého nápoje přímo 

ve voze. Tento problém byl tedy vyřešen správně. Pokud bychom tuto možnost neměli, 

bylo by počasí v tomto ohledu důvodem zrušení celé aktivity, protože postávání 

v mokrém oblečení pod skálou několik hodin je ze zdravotního hlediska velmi 

nebezpečné. 

Poslední menší součástí je volba, zda do procesu rozhodování zapojit také samotné 

účastníky kurzu. Zde platí jednoduché pravidlo - pokud by hrozilo riziko, za které 

je lektor odpovědný, musí se s daným rozhodnutím vypořádat sám. Pokud by volba byla 

podmíněna pouze zvýšenou náročností, pak je zapojení účastníků na místě. 

Souvisejícím problémem je také jaký rozhodovací mechanismus zvolit - ten si však 

mohou bez problému vybrat samotní účastníci. Zde se lektor zapojí pouze ve stylu 

usměrňování přílišné rivality ve vztahu k prosazování daných názorů. Dále poukazuje 
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na přednosti a slabiny předložených možností pro ty, kteří si vlastní názor zatím 

neudělali. 

 

2.3.2 Problémy dané ú častnickou skupinou - nap ř. alkoholové opojení 

Ač by hlavní cíle měly být zcela odlišné, pro běžnou společnost bývají obecné 

outdoorové kurzy alespoň z počátku pouhým vytržením z pracovního vypětí. V tomto 

smyslu, ve spojení s očekávanou relaxací se bohužel velmi často setkáváme 

s alkoholem. Především se s těmito případy setkáváme na začátku kurzů. Dvojnásob 

to pak platí na kurzech pořádaných pro studenty. Pro nikoho jistě nebude překvapením, 

když se řekne, že důrazné připomenutí hlavního organizátora, že alkohol není na takové 

akci ve větším množství na místě a může být při realizaci outdoorového programu 

i velmi nebezpečný, nijak nepomůže (Svatoš, 2005). 

Opět si uvedeme stručný příklad z výše uvedené publikace. Zde se na obdobném kurzu 

účastnická skupina po ukončení programu prvního dne opila natolik, že byla ráno zcela 

"nepoužitelná". Pouze několik málo jednotlivců bylo ráno přítomno, přičemž byla jistá 

pravděpodobnost, že to byli ti, kteří ani nešli spát. Nějaká konstruktivní spolupráce 

účastníků byla téměř vyloučena a otázkou bylo, jak bude lektor danou situaci řešit. 

V úvahu přicházely dvě základní možnosti. Jednou z nich bylo úplné zrušení 

dopoledního programu a nechat účastníky, aby se uvedli do tzv. "použitelného" stavu 

a pokračovat z bodu nula až po obědě. Toto řešení je pro lektora na první pohled 

jednodušším a schůdnějším. Pokud by se jednalo o program rizikový, jako kupříkladu 

již zmiňované skalní lezení, bylo by toto řešení prakticky jediným, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost a zdraví účastníků. Avšak vzhledem k tomu, že na programu byly 

dynamické hry v otevřeném terénu, kde nehrozí žádné relativní nebezpečí, bylo zajisté 

správným krokem počkat, než se sejde celá skupina a program zahájit. Ačkoliv se bude 

zdát průběh programu pro účastníky spíše trápením, s odcházejícím alkoholem povedou 

jejich výkony ke stále lepším výsledkům a na odpolední program budou již všichni 

v relativně plné síle. Proto je pro tento případ druhá varianta vhodnější. 
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2.3.3 Problémy, které zp ůsobuje sám lektor - nap ř. nedůslednost 

Zmatené a nepřesně vydávané pokyny a více než cokoliv jiného, pak nedůslednost 

v jejich vyžadování nebo dokonce nedodržování samotným lektorem, může rozvrátit 

celou organizaci. Příkladem pak může být vyžadování ochranné přilby od lektora, který 

tak sám neučiní. Zpochybňuje tím smysluplnost vlastního pokynu a podrývá si tak 

zbytečně autoritu (Svatoš, 2005). 

Velmi často s touto problematikou souvisejícím problémem bývá nedochvilnost. 

Setkáme se s ní prakticky všude a to i několikrát denně. Nedochvilnost nesmíme 

u účastníků kurzu přehlížet, neboť to by vedlo pouze k jejímu prohlubování. Pro tyto 

potřeby se doporučuje začínat program, když už se zpožděním, tak maximálně 

pětiminutovým a to i za cenu, že skupina není kompletní (alespoň je-li to tak možno 

provést). Dožadování se striktně dochvilnosti hned zpočátku kurzu vede obvykle k 

pozitivním výsledkům ve smyslu pochopení systému účastníky a jejich přizpůsobení se 

(Svatoš, 2005). 

 

2.4 Volba u čebních pom ůcek 

Učebních pomůcek existuje v současné době nepřeberné množství. To neplatí pouze 

v rámci outdoorových kurzů, ale v edukačním procesu obecně. Samotné jejich zařazení 

do výuky však neznamená nutně automatický pozitivní přínos. Při nevhodném výběru 

učební pomůcky nebo při jejím špatném aplikování je tomu spíše naopak a činnost 

je tak kontraproduktivní. Ze souboru pomůcek musí daný instruktor vybírat vždy 

uvědoměle a hlavně odůvodněně na základě jistých hledisek (Dostál, 2008). 
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Výběr správné učební pomůcky (obr. 1) je výsledkem vyhodnocení velkého množství 

různých faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují vzdělávací proces a ruku v ruce 

i jeho efektivnost. Systém faktorů, které zpravidla nejvíce ovlivňují, optimální volbu 

dané pomůcky na tomto obrázku vidíme názorně zobrazenou. 

Ač by se mohla volba konkrétní vhodné učební pomůcky zdát být na první pohled 

jednoduchou záležitostí, nebývá tomu tak. Instruktor by měl dodržovat zásady správné 

práce s pomůckami i vhodné volby (Dostál, 2008). My si nyní ty nejdůležitější stručně 

uvedeme.  

• Instruktor má mít přehled o učebních pomůckách, které má právě k dispozici. 

• Před započetím vlastní výuky je nutné ověření si bezproblémové funkčnosti 

učebních pomůcek, které bude chtít využívat. 

• Konkrétní učební pomůcky musí být zvoleny s ohledem na cíle dané výuky, věk 

účastníků kurzu a úrovně jejich psychického a fyzického vývoje. 

Obr. 1: Volba učební pomůcky (Vlastní zpracování dle: Dostál, 2008). 
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• Při výuce nepopisujeme slovy to, co je studentům z učebních pomůcek zřejmé! 

• Aktivizujeme studenty a snažíme se, aby se sami pokusili získat z dané 

pomůcky co nejvíce relevantních informací. 

• Doprovodné slovo je velmi důležité volit tak, aby usměrňovalo pozornost 

studentů a jejich následné učení správným směrem. 

• Jednotlivé učební pomůcky předkládáme až v době, kdy chceme zaměřit 

pozornost studentů na jimi zobrazující druh učiva. 
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3 Bezpečnostní prvky užívané na outdoorových kurzech 

Bude-li vám někdo tvrdit, že je jeho akce stoprocentně bezpečná, vězte, že nemá smysl 

dále ztrácet čas a v rozhovoru pokračovat (Lebeda, 2005, s. 149).  

 

3.1 Nejčastější zdroje nebezpe čných situací 

Většina skutečně nebezpečných situací na kurzech nevzejde sama od sebe nebo vlivem 

jedné rozhodující chyby, ale většinou jde o postupné navršení drobných nedostatků. 

Obecně se jedná o tři základní nedostatky: SUP - Spěch, Únava a Podcenění 

(Lebeda, 2005). 

 

3.1.1 Spěch 

Spěch k dnešnímu životnímu stylu bohužel neodmyslitelně patří a není ničím 

neobvyklým. Nemělo by tomu tak však být na outdoorových kurzech. Velmi názorným 

příkladem na toto téma může být situace, kdy skupina účastníků dojde ke skále a vidí 

instruktory, kteří ve spěchu, na poslední chvíli dovazují lana, na kterých mají 

zanedlouho sami lézt. Pochopitelně takový výjev není v pořádku a to už proto, 

že v tomto konkrétním případě by měl daný instruktor lezeckou cestu nejprve sám 

vyzkoušet, než jsou na ní posláni studenti (Lebeda, 2005). 

Jinak spěch sám o sobě vypovídá o kvalitě přípravy daného kurzu. Stane-li 

se účastníkům, že v jeho průběhu sami něco nestíhají, pak je stejně s největší 

pravděpodobností chyba na straně instruktorů nebo dokonce organizátora. 

Dále je potřeba zmínit, že ani přeplnění jednoho dne programem není právě dobrou 

volbou. U kurzů pak obecně platí, že méně je více. Frekventanti potřebují čas na "zažití" 

programu na outdoorovém kurzu stejně nezbytně jako jeho kvality. S nedostatkem času 

oba faktory kontinuálně upadají (Lebeda, 2005). 

 

3.1.2 Únava (a nepozornost) 

Asi nejméně nápadným z těchto tří faktorů je únava. Jedná se o zcela přirozený 

důsledek několika po sobě jdoucích dní, jež jsou nezvykle plně obsaženy fyzicky 



34 
 

i psychicky náročnějším programem. Z toho vyplývá, že se únava dostavuje především 

ke konci kurzů. Mnohem více se s tímto problémem setkáváme na kurzech zimních 

než letních (Lebeda, 2005). 

S únavou úzce souvisí i nepozornost, která vyplývá z falešného pocitu bezpečí vlivem 

faktu, že se doposud nic nestalo. K většině nepříjemných situací dochází právě na konci 

kurzu.  

Dalším velmi blízkým faktorem únavě je i alkohol, který se na kurzech často vyskytuje. 

Ač by se mohlo zdát, že zdrženlivost ke konzumaci alkoholu, obzvláště kupříkladu před 

skalním lezením, je jistou samozřejmostí, nebývá tomu tak a je třeba věnovat tomu 

zvýšenou pozornost. Problém alkoholu se však nemusí týkat jen účastníků - příkladnou 

zdrženlivost by měli projevit také instruktoři. Jistě by nebylo nikomu příjemné nechat 

se v dopoledních hodinách jistit na skále instruktorem, který předtím dlouho do noci 

vesele popíjel (Lebeda, 2005). 

 

3.1.3 Podcen ění 

Podcenění jako takové je skutečně komplexní problematikou. Je tu mnoho věcí, které 

bývají často podceňovány. Patří mezi ně: čas potřebný na přípravu programu a program 

samotný, náročnost přípravy, přesuny, přestávky, již dříve zmiňovaný čas potřebný 

pro "zážitek" z programu a mnohé další. S podceněním velmi úzce souvisí také 

přeceňování některých faktorů, jimž bychom nutně ani nemuseli takovou pozornost 

věnovat. 

(Lebeda, 2005) uvádí ve své publikaci vzoreček (obr. 2), který používá od samého 

začátku k časovému plánování programu i jednotlivých aktivit. Údajně ještě nikdy 

nezklamal. 

Obr. 2: Časové plánování programu outdoorového kurzu (Vlastní zpracování dle: 
Lebeda, 2005). 
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Nejčastější proměnnou, která dokáže značně zahýbat s připravovaným časovým plánem, 

bývá počasí, dále pak jakákoliv hra nebo aktivita většího rozsahu, která nebyla dosud 

praktikována. V neposlední řadě roste časová rezerva s velikostí dané skupiny 

účastníků. Každý přesun či jen rozdělení do menších týmů pak vyžaduje čas navíc 

(Lebeda, 2005). 

 

3.2 Pojem školního úrazu 

Úraz - tento pojem však může být, jak je uváděno v mnoha s tímto tématem 

souvisejících publikacích, pouhým eufemismem pro nejkrajnější variantu, kterou 

je smrt. Vyskytuje se bohužel na většině podobných kurzů, jejichž náplní jsou cílené 

pohybové aktivity (Mazal, 1998).  

 Čistě školním úrazem obvykle rozumíme úraz, který se stal dětem, žákům nebo 

studentům při vyučování ve školách nebo při výchově v předškolních a mimoškolních 

zařízeních či v přímé souvislosti s nimi (Mazal, 1998). 

Úrazem účastníka kurzu rozumíme takový úraz, který se stal na daném kurzu během 

cílené činnosti nebo během jiné aktivity s touto činností související. V takovém případě 

se odpovědnost vztahuje na organizátora akce, nebo případně na instruktora dané 

aktivity, kterému k vedení této aktivity byla delegována příslušná pravomoc 

(Vecheta, 2009). 

 

3.3 Fyzická bezpe čnost 

Bezpečnost účastníků (instruktorů taktéž) kurzu je vždy na prvním místě. V dostupné 

literatuře jsou uváděna tato základní pravidla pro zajištění fyzické bezpečnosti 

účastníků kurzu: předcházení rizikům, poučení účastníků kurzu, instruktorský dozor, 

povinnosti účastníků, zdravotní předpoklady, osobní ochranné prostředky, zdravotní 

péče a první pomoc, vhodný oděv a obuv, pohyb v terénu a zásada přiměřenosti 

(Vecheta, 2009). 
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3.3.1 Předcházení rizik ům 

Prvním krokem je vždy vyhledání, posouzení a zhodnocení daných rizik spojených 

s prostředím, ve kterém se celá akce nebo činnost odehrává a hlavně pak jaká 

je samotná prováděná aktivita. Při stanovování rizik a následných opatření se bere 

v úvahu zejména možné ohrožení účastníků (ale i instruktorů) kurzu při jednotlivých 

aktivitách. Dále je neméně důležité brát zřetel na věk účastníků, jejich schopnosti 

a fyzickou zdatnost, duševní vyspělost a v neposlední řadě i zdravotní stav. Po analýze 

těchto rizik příjme organizátor (nebo instruktor, jedná-li se pouze o samostatnou 

aktivitu) příslušná preventivní opatření (Vecheta, 2009). 

 

3.3.2 Poučení účastník ů kurzu 

Hned první přednáška na kurzu obsahuje seznámení účastníků s možnými riziky 

a zdraví ohrožujícími faktory, příslušnými pokyny, směrnicemi a právní legislativou 

upravující dané prostředí i nejčastěji se objevující rizika (tato nejčastěji v přímé 

souvislosti s namyšleným programem či specifickými terénními či povětrnostními 

podmínkami). Dále jsou účastníci seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví i s běžnými zásadami bezpečného chování (Vecheta, 2009). 

 

Velmi často se vyskytujícím problémem v této oblasti je nezájem účastníků kurzu 

o přednášku tohoto typu. Proto je velmi důležité frekventantům naprosto správně 

vysvětlit, proč musejí být s touto problematikou obeznámeni. Přednáška musí být 

přizpůsobena jejich chápání a musí být co nejzajímavější (kupříkladu doplněna 

o příklady z praxe) a přiměřeně dlouhá. 

 
3.3.3 Instruktorský dozor 

Pokud jde o pojem "dohled" (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) 

a pojem "dozor" (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled 

je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze 

v oblasti školství z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný 

rozdíl (Věstník LXII. MŠMT, 2006, s. 3). 
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V zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku či životním prostředí jsou instruktoři 

povinni vykonávat nad všemi účastníky daného kurzu trvalý bezpečnostní dozor. 

Zvýšená pozornost je kladena na dozor nad nezletilci (děti mladší, patnácti let). 

Organizování dohledu závisí vždy na dané konkrétní situaci, která se mění dle místních 

podmínek, dále v závislosti na vykonávané aktivitě a součástí je i věk s duševní 

vyspělostí jedinců, nad kterými je potřeba dohled držet (Vecheta, 2009). 

 
3.3.4 Povinnosti ú častník ů 

Dodržování pokynů instruktora se po účastnících kurzu vyžaduje velmi důsledně. Mimo 

pokyny instruktora jde o dodržování zadaných předpisů a směrnic souvisejících 

s ochranou zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni před nebo na začátku kurzu. 

Při některých aktivitách, u kterých je tomu třeba, jsou dodržována další pravidla 

související s bezprostředním rizikem vztahujícímu se k této činnosti (Vecheta, 2009). 

 

3.3.5 Zdravotní p ředpoklady 

U většiny outdoorových kurzů je vyžadováno prokázání zdravotní způsobilosti 

k činnostem, které je potřeba provádět. Obzvláště to platí v případech, kdy jsou dané 

aktivity zaměřené na výkonnost, zdatnost či jiné náročnější vlastnosti frekventantů 

takového kurzu. Jedná-li se o nezletilé účastníky, jsou povinni o změnách zdravotního 

stavu či případných zdravotních obtížích informovat instruktora jejich zákonní zástupci. 

Dle těchto informací je pak instruktor schopen flexibilně upravovat program a připravit 

alternativní nebo náhradní aktivitu (Vecheta, 2009). 

 

3.3.6 Osobní ochranné prost ředky 

Ochranné pomůcky jsou účastníkům buď poskytovány organizátorem či příslušným 

instruktorem přímo na kurzu, nebo si je účastníci musí obstarat sami. Zde je potřeba 

počítat s možností, kdy si frekventant kurzu obstará materiál z vlastních zdrojů 

způsobem, že si ho vypůjčí z veřejné komerční půjčovny takového vybavení. V případě, 

že by došlo k problémům s daným materiálem, je zde otázka, komu potom vzniká 

odpovědnost za případnou škodu na zdraví. 
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Účastníkům poskytujeme tyto ochranné pomůcky při aktivitách, kde je potřeba chránit 

život a zdraví. Jejich potřebu bychom měli vyhodnotit opět na základě směrnic 

a doporučení, které by měly být zpracovány - dle nich vyhodnotíme příslušné riziko 

a podnikneme daná opatření.  Instruktor za použití ochranných pomůcek a materiálů 

účastníky odpovídá a pravidelně kontroluje jejich používání (Vecheta, 2009).  

 

3.3.7 Zdravotní pé če a první pomoc 

Bezpečí a ochrana zdraví účastníků musí být vždy na prvním místě. Proto pro případ, 

kdy by bylo potřeba poskytnutí první pomoci nebo rozsáhlejšího lékařského ošetření 

při úrazech či onemocněních, zajistí organizátor, nebo pověřený instruktor tamější 

podmínky způsobem, odpovídajícím této situaci vyhodnocené jako vhodné 

(Vecheta, 2009). 

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před 

jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění 

či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených 

osob nebo svědků události (Hasík, 2012). 

Osoba zajišťující péči o zdraví účastníků, musí být prokazatelně kvalifikována 

pro vykonávání této činnosti a mít pro ni potřebné předpoklady. V dnešní době jsou tyto 

požadavky velmi individuální a každá organizace jako kupříkladu sportovní fakulta 

si zhodnotí a ohlídá tyto předpoklady dle příslušných vnitřních bezpečnostních 

předpisů. Touto osobou může být za těchto splněných podmínek i jeden či více 

instruktorů nebo samotný organizátor. Je-li však účastníků kurzu mladších 15 let více 

než 30, musí být ustanoven zdravotník, který se pak nevěnuje jiným činnostem, 

abychom zajistili případně potřebnou pohotovost. 

Bezpečnost zachránce je jistou prioritou. Záchranář / zachránce musí konat rozvážně 

a s ohledem na vlastní bezpečnost. Před vlastním zahájením úkonů první pomoci, 

by měl zachránce vyhodnotit celou situaci a zaměřit se na možná rizika bezpečnosti 

svojí i ostatních přítomných osob. Laický zachránce není povinen první pomoc 
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poskytnout, pokud to není možné bez učinění nebezpečí vůči sobě či jiným 

(Hasík, 2012). 

Další postup pak závisí na konkrétní situaci - podrobněji je tato problematika pospána 

ve standardech první pomoci vydané kolektivem autorů Českého červeného kříže 

(Hasík, 2012). 

 

3.3.8 Vhodný od ěv a obuv 

Všichni účastníci jsou s dostatečným předstihem (v propozicích dané akce) před 

začátkem kurzu obeznámeni s požadavky na potřebnou výstroj a výzbroj, kterou jsou 

povinni si zajistit. Předepisován bývá vhodný sportovní oděv a vhodná, zachovalá 

a použitelná obuv. Druh oděvu se mění dle dané aktivity, nebo pokynů instruktora, 

který musí kontrolovat jejich dodržování. 

Účastníci se nesmí zapojit do činnosti, pokud nejsou zabezpečeni proti možnostem 

zranění a zachycení ozdobných či jiných předmětů nevhodných pro činnost. Pokud 

účastník takovými, nebo jinými nebezpečnými předměty disponuje, instruktor mu nesmí 

dovolit, podílet se svou interakcí na dané aktivitě. Všechny tyto nevhodné předměty 

se odkládají na příslušné a předem určené místo, přičemž instruktor stanoví způsob 

jejich zajištění. Samozřejmě je tu možnost uschovat si cennosti přímo u instruktora. 

Za nevhodné a nebezpečné předměty považujeme většinou: náramky, hodinky, 

náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky a jiné předměty podobného 

charakteru (Vecheta, 2009). 

 

3.3.9 Pohyb v terénu 

Při pohybu v přírodních podmínkách musíme dbát na to, abychom zvolili terén vhodný 

a případné překážky odpovídající rozumovému a fyzickému vývoji účastníků kurzu. 

Zároveň neopomíjíme přihlížet ke kvalitě jejich výzbroje a výstroje (Vecheta, 2009). 

 

3.3.10 Zásada p řiměřenosti 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit velmi důležité heslo, které souvisí 

bezprostředně se všemi činnostmi a obecně prvky vztahujícími se k různým částem 
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programu i organizaci samotného kurzu. Tímto heslem není nic jiného, než "všeho 

s mírou" (Vecheta, 2009). 

Zásada přiměřenosti po nás chce, aby cíle, proces i prostředky byly adekvátní pěti 

konkrétním bodům (Malach, 2003).  

• Stupni ontologického rozvoje žáků / studentů (např. „základoškolákům“), 

ve smyslu tohoto požadavku nám jde o to, aby daný způsob nebyl příliš náročný, 

ale ani příliš snadný. 

• Skupinové specifikaci některých učících se osob (např. osoby s jistým, avšak 

pouze aktuálním zdravotním stavem), s touto problematikou souvisí i rozdílný 

sexuální status studentů (dělená tělesná výchova). Patří sem však také 

individuální jazykový kód, komunikační schopnosti, očekávání a zájem. 

• Dosavadnímu pedagogickému rozvoji daných studentů (např. lezecký kurz 

pro pokročilé), musíme dbát především na to, abychom nevhodným zařazením 

neohrozili život a zdraví studentů. Nemělo by se tak stát, ale ani v souvislosti 

se zážitkovou oblastí. 

• Profilu absolventa konkrétního studijního oboru (např. stručné seznámení 

s vedlejší problematikou, která souvisí s předmětem kurzu pouze nepřímo), 

typické jsou teoretické přednášky na kurzech, kde instruktor odbíhá od tématu 

s mylným předpokladem, že bude studenty vedlejší téma, kterým se však on sám 

může podrobně zabývat, zajímat stejně jako jeho. 

 

3.4 Psychická pohoda 

Významnou roli v bezpečnostní sféře hraje také psychický požadavek. Pokud jsou 

cílové osoby udržovány v psychické pohodě, obecně se jim stává o méně než polovinu 

fyzických úrazů. 

Mnohé ze zvolených aktivit, které se mohou v programu outdoorových kurzů objevit, 

vytvářejí tlak na psychickou stránku naprosto cíleně. S o to větší opatrností pak musí 

instruktor dbát na míru zvoleného tlaku ve vztahu ke křehkosti lidské psychiky 

i právu každého účastníka na odmítnutí účasti při dané aktivitě. Podstata psychické 
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bezpečnosti aktivity tkví v adekvátním uchopení osobnostních hranic každého účastníka 

a práce s nimi (Vecheta, 2009). 

V rovině psychické pohody se však požadavky na bezpečnost mohou jevit v jisté 

kontraindikaci ve vztahu k požadavkům prožívání mezních situací a zážitkového 

vzdělávání. To vychází právě z toho, že některé aktivity jsou přímo vyvíjeny za účelem 

působení na psychickou stránku vnímání daného účastníka. Instruktor tedy musí mít 

pod celou tuto oblast pod kontrolou a vědět, kde se nachází "meze růstu" tlaku, který 

je na frekventanty vyvíjen (Lebeda, 2005). 

 

3.5 Právní korektnost 

O právním řádu si musíme uvědomit, že není v žádném případě jasně stanoveným 

dogmatem. Právě naopak - jedná se o systém pracující a neustále se rozvíjející. Navíc 

zde neustále existuje úzký kontakt s životem reálné společnosti, pro níž bylo právo 

tvořeno původně (Vecheta, 2009). 

Na zřeteli je potřeba mít, že vše souvisí se vším a nic nelze vyjmout z celku 

bez následků. Máloco bývá naprosto jednoznačně a jasně dáno (což v právu platí 

obecně). Žádné z pravidel nelze aplikovat vždy na všechny dané případy. V právu 

probíhá bez ustání novelizace, a co platilo v minulosti, může být dnes pochopeno 

v jiném kontextu, výkladu nebo souvislosti. Dále, že existuje mnoho rovin působnosti 

každého práva a zákony platné v naší zemi se nemusí nutně shodovat se zákony země 

jiné. V neposlední řadě pak musíme počítat s tím, že v konečném důsledku o všech 

sporných a nejasných záležitostech rozhodne jedině soud (Vecheta, 2009). 

Všeobecně se uvádí, že existují tři základní důvody, proč stále stoupá význam práva 

ve sportu. Jsou to komercializace sportu a jeho rozšiřující se profesionální úroveň, dále 

pak výrazné změny politického i právního systému s rozpadem Československa a nyní 

proces změn politického systému v Evropě vlivem jejího sjednocování skrze Evropskou 

únii a měnící se sportovní spolupráce (Novotný, 2011). 

Právní stránku provozování aktivit na outdoorových kurzech můžeme rozdělit na tři, 

vzájemně spolu související roviny. Jedná se o občanskoprávní oblast (odpovědnost 
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za škodu), trestněprávní oblast (odpovědnost za spáchání trestného činu) 

a správně-právní oblast (odpovědnost za spáchání přestupku). Jeden čin však může být 

hodnocen ve více právních rovinách. Například odpovědnost za způsobenou škodu 

nevylučuje následné tristní stíhání (Vecheta, 2009). 

 

3.5.1 Občanskoprávní odpov ědnost 

V této části budeme vycházet především z občanského zákoníku, tedy zákona 

č. 40/1964 Sb. v platném znění podle stavu k 8. 4. 2013. V kontextu souvisejícím 

s outdoorovými aktivitami se budeme zabývat částí šestou: Odpovědnost za škodu 

a za bezdůvodné obohacení. Tato zodpovědnost přísluší obecně každému občanu ČR 

a je vymezena celkem jednoznačně. Níže si uvedeme příslušné paragrafy, které upravují 

tuto oblast. 

§ 415  

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a životním prostředí. 

§ 420 

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 

§ 438 

(1) Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 

§ 442 

(1) Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). 

(2) Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, 

 hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 

 

3.5.2 Trestn ěprávní odpov ědnost 

Trestně právní odpovědnost ošetřuje trestní zákoník, tedy zákon č. 40/2009 Sb. 

V kontextu souvisejícím s outdoorovými aktivitami se budeme zabývat pouze paragrafy 

o neposkytnutí pomoci, ublížení na zdraví z nedbalosti a šíření nakažlivé choroby. 
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§ 150 Neposkytnutí pomoci 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

 jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit 

 bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

 léta. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

 vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

 zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody 

 až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost 

 vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou 

 mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 

 činnosti. 

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě 

 porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 

 dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

K tomuto tématu je ještě vhodné doplnit, že ublížení na zdraví nemusí být vůbec 

"krvavého" charakteru. Trestného činu se v této souvislosti dopustí i kupříkladu kuchař, 

který připraví závadnou stravu. Podobně na tom bude instruktor, který vystaví 

zdravotně omezenou osobu nadměrné fyzické či psychické zátěži (Vecheta, 2009). 

§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti 

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 

 nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

 nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 

3.5.3 Správn ěprávní odpov ědnost 

Primárně v této oblasti vycházíme z aktuálního znění zákona č. 200/1990 Sb. 

o přestupcích. Nicméně problematika přestupků jako takových je velmi komplexní 
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a oblast pořádání outdoorových kurzů sahá i do mnoha dalších oblastí. Vycházíme tak 

například i z lesního zákona č. 289/1995 Sb. Zákona o ochraně přírody a krajiny 

č. 114/1992 Sb. apod. 

Pro nás je ve správně-právní rovině klíčová odpovědnost za spáchání daného přestupku. 

Tato odpovědnost bývá individuální a většinou je ze základu sankciována postihem 

finančního typu. Vzhledem k nepřebernému množství možností, kde lze spáchat 

jednotlivé přestupky, způsobeného spletitostí právního řádu a množstvím omezení 

je pro nás na rozhodujícím místě především zdravý rozum a vlastní právní cit. Poté bude 

možné vycházet z předpokladu, že instruktoři a realizátoři kurzů jsou zpravidla 

zodpovědní a spolehliví lidé (Vecheta, 2009). 

 

3.6 Bezpečnostní pravidla PSZV 

PSZV - Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání. Tato organizace působí u nás 

i v SR. Její bezpečnostní pravidla by měla být standardem, dle kterého by se měli 

jednotliví instruktoři a organizátoři outdoorových kurzů řídit. Mělo by se na ně dbát 

nejen z hlediska prevence, ale dodržovat je i při provádění konkrétních aktivit 

(Vecheta, 2009). 

Smyslem těchto pravidel je minimalizování skutečných rizik při realizaci kurzů. 

Konkrétní a úplný výpis je uveden na webu www.pszv.cz . 
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4 Analýza 

Pod pojmem rozbor (analýza) rozumíme určitou metodu zkoumání jednotlivých složek 

a dalších vlastností určitého předmětu, jevu či činnosti. Podle tohoto pojetí by mezi 

rozborem a analýzou žádný rozdíl nebyl. Proto někteří autoři používají pojem analýza 

jako náhradu pojmu rozbor v užším pojetí, rozbor v širším pojetí pak zahrnuje také 

činnosti, které vlastní analýzu určitým způsobem přesahují ve smyslu rozkladu dílčích 

jevů a přidružených procesů (Synek, 2003). 

 

4.1 Srovnávací analýza 

Pojem analýza je velmi široký a zahrnuje rozsáhlé spektrum znalostí z této oblasti, mezi 

které se řadí například ekonomie. Srovnávací analýza je jeden z jejích mnoha druhů. 

Tato konkrétní metoda hodnotí daná fakta na základě jejich vybraných atributů. 

Využívá se tedy v případech, kdy potřebujeme ze získaných informací tzv. vytáhnout 

potřebná fakta a utvořit jejich shrnutí. V případě potřeby lze pak z takového shrnutí 

snadno odvodit návrhy na vylepšení, nebo jen vymezit nedostatky problematiky, která 

je právě analyzována (Synek, 2003). 

Podobným způsobem budou analyzována fakta pro potřeby této práce, proto 

je srovnávací analýza vhodnou volbou. Dílčím cílem srovnávací analýzy, který bude 

využit je také určení výhod a nevýhod dílčích atributů. 
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II  Praktická část 

V praktické části práce se již budeme věnovat konkrétním faktům získaným z průzkumu 

ústavů a kateder, které se podílejí na organizaci outdoorových kurzů pro studenty svých 

univerzit. Konkrétně byly osloveny tyto univerzity: Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze 

a Vysoké učení technické v Brně. 

My si je nyní postupně projdeme, abychom zjistili jaká je konkrétní situace 

co se bezpečnostních prvků na outdoorových kurzech týče, jaké bezpečnostní materiály 

(normy, směrnice, vyhlášky, apod.) tyto univerzity používají a co je případně potřeba 

upravit. Následně provedeme analýzu formou dotazníku, který bude navíc doplněn 

řízeným pohovorem pro úpravu odpovědí a získání doplňujících informací. Data, která 

vyplynou z této analýzy, následně zhodnotíme a v části návrhové pak nalezneme 

vhodné náměty na zlepšení. 
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5 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Tato veřejná vysoká škola se nachází v Brně na adrese Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno 

(č. p. 1946-7). V současné době disponuje třemi fakultami pro studenty. Jsou to Fakulta 

veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutická fakulta. 

Sportovní aktivity pro studenty zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS VFU). 

Tento ústav organizuje během roku desítky sportovních a dalších akcí. 

Součástí uzavřeného kampusu univerzity je značně rozměrná, moderní sportovní hala, 

umožňující činnost mnoha sálových sportů. V hale nalezneme prostor o velikosti tří 

hřišť na volejbal a badminton. Součástí haly je dále posilovna, víceúčelová cvičební 

plocha na aerobik, kondiční cvičení a stolní tenis. Nedaleké venkovní prostory pak 

obsahují tři antukové tenisové kurty. V současné době zajišťuje více než třicet různých 

sportovních odvětví. 

Pro všechny tři fakulty univerzity zajišťuje výuku zápočtové, výběrové i zájmové 

tělesné výchovy. Nabízené možnosti jak sportovní aktivity využívat jsou dvě, buď jako 

rámec volitelného předmětu z oblasti sportu, za který jsou ohodnoceni příslušným 

počtem kreditů nebo jako členové Vysokoškolského sportovního klubu VFU Brno. 

 

5.1 Současná situace a bezpe čnostní materiály užívané 
na Veterinární a farmaceutické univerzit ě Brno 

Za Ústav tělesné výchovy a sportu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně jsem 

konzultoval tuto problematiku s přednostou tohoto ústavu. Co se týče outdoorových 

kurzů, setkáváme se zde s lyžováním, surfingem, vysokohorskou turistikou 

a cyklistikou.  

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vychází primárně z Osnov tělesné výchovy 

na vysokých školách, kterou vydalo v Praze roku 1984 Ministerstvo školství 

České a Slovenské socialistické republiky.   

Základní dokument obsahuje cíle a úkoly tělesné výchovy na vysokých školách, včetně 

systému vyučování a organizačních forem - v těch potom podrobněji za každou z nich 
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její přesný rozsah. Nalezneme zde i pokyny jak postupovat v případě zvláštní tělesné 

výchovy a návrh programu pro studenty osvobozené od praktické části tělesné výchovy. 

Pro nás je pak rozhodující kapitola týkající se letních i zimních outdoorových kurzů, 

která začíná na straně 33. Jsou zde relativně podrobně popsány formy kurzů a aktivity, 

na které se zde zaměřujeme, předpokládané výkony studentů, avšak zcela fatálně nám 

schází jakákoliv zmínka o bezpečnostních prvcích či pokynech. Nemůžeme zde bohužel 

nalézt ani bezpečnostní pokyny či třeba jen postupy, jak řešit případné vzniklé 

nebezpečné situace. 

K tomuto dokumentu později vyšly ještě tři další metodické přílohy. První z nich, 

vydaná v Praze roku 1985, nám přináší nové poznatky pouze z oblasti teorie tělesné 

kultury, dále pak aplikace tělesné kultury do pobytu v přírodě a nakonec i sportovního 

tréninku. 

Teprve v metodické příloze č. 2 vydané v Praze téhož roku přichází mimo rozboru 

a postupů v oblasti zvláštní tělesné výchovy také kapitola věnovaná péči o bezpečnost 

a ochraně zdraví při provádění tělesné výchovy na vysokých školách. V té době vydalo 

tehdejší MŠ ČSR doplnění směrnic ze dne 28. 12. 1983 čj. 31 640/83-33 obsahující 

základní ustanovení, týkající se péče o bezpečnost a ochranu zdraví při uskutečňování 

povinné i nepovinné tělesné výchovy. 

Metodická příloha č. 2 z tohoto věstníku čerpá a uvádí výpis opatření nutných 

ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění tělesné výchovy na vysokých 

školách počínaje stranou 33. Zde je pak obsažena povinnost vysokých škol vůči 

studentům, postup při případném úrazu v rámci tělesné výchovy, zvláštní ustanovení 

týkající se zvláštního prostředí (plavecký výcvik, výcvik na plavidle apod.). Do této 

části patří i problematika, která spadá do úrovně, kterou se zabývá tato práce 

a to bezpečnost v rámci výcvikových kurzů. Materiál je zde zaměřen na zimní i letní 

kurzy, avšak jeho rozsah je velmi nedostatečný - zabývá se pouze nejzákladnějším 

rozdělením odpovědnosti a způsobu zajištění bezpečnostního materiálu. Dále jsou zde 

popsány normované počty studentů při dílčích činnostech, které bývají obsahem těchto 

kurzů. 
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Metodická příloha č. 3 vydaná v Praze roku 1987 přináší novinky pouze z oblasti 

postupů a vyhodnocování motorických a dalších testů výkonnosti. Na závěr prováděcí 

pokyny a výpočetní program, tedy nic zajímavého pro tuto práci. 

Univerzita se dále při sestavování bezpečnostních norem inspiruje Základními pravidly 

bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy vydanými ve směrnici děkana 

Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tato směrnice usměrňuje 

podmínky obecného chování pro minimalizaci poškození zdraví při výuce tělesné 

výchovy a sportu a při dalších zájmových činnostech. Zahrnuje všeobecné povinnosti 

studentů i učitelů, pravidla na výcvikových kurzech, technické podmínky příslušných 

zařízení a počty osob výcvikových skupin. 

Vzhledem k současné situaci, ze které jsme již zjistili jak neúplná je všeobecná 

legislativa zahrnující oblast bezpečnosti, je součástí také sestavení si vlastních norem 

a směrnic, ze kterých univerzita při dohlížení na bezpečnost a zdraví při sportovních 

aktivitách následně vychází. 
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6. České vysoké u čení technické v Praze 

Univerzita nacházející se v Praze na adrese České vysoké učení technické v Praze 

Zikova 1903/4 166 36 Praha 6. ČVÚT zahrnuje tyto fakulty: Fakulta stavební, Fakulta 

strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta 

architektury, Fakulta dopravní, Fakulta informačních technologií, Fakulta 

biomedicínského inženýrství a Masarykův ústav vyšších studií. Sportovní aktivity pro 

celou univerzitu zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS ČVUT), který má 

statut vysokoškolského ústavu.  

Tento ústav je od jeho zřízení (1. 1. 2007) samostatným pracovištěm Českého vysokého 

učení technického v Praze. Do oblasti jeho působnosti spadá velké množství činností. 

Mezi ně patří zajištění všech forem pravidelné semestrální výuky tělesné výchovy 

na příslušných fakultách ČVUT, zajištění a organizace zimních a letních výcvikových 

kurzů v České republice i zahraničí a organizace jednorázových sportovních akcí 

pro studenty a zaměstnance. 

 

6.1 Současná situace a bezpe čnostní materiály užívané 
na Českém vysokém u čení technickém v Praze 

Za Ústav tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického v Praze 

se mnou vedl řízený pohovor ředitel tohoto ústavu. Od něho jsem se dověděl, 

že co se oficiálně vydaných dokumentů v tomto bezpečnostním směru týče, nebylo 

dosud vydáno nic jiného než již zmíněné Osnovy tělesné výchovy na vysokých školách, 

kterou vydalo v Praze roku 1984 Ministerstvo školství České a Slovenské socialistické 

republiky, o kterém jsme mluvili již v rámci popisu situace na Veterinární 

a farmaceutické univerzitě Brno. 

Tedy i zde zůstává tento dokument veden jako oficiální předpis. Tím spíše je potřeba 

poukázat na to, jak nedostatečná a nejasná jsou oficiální bezpečnostní opatření užívaná 

dnešními univerzitami. Dokonce i nedávné pokusy o vydání aktuálních norem, které 

by měly za úkol celou stávající situaci zmapovat a "podchytit" bohužel nebyly 

dokončeny a jejich realizace byla následně zrušena.  
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I nadále tedy platí, že si každá škola vytváří své vlastní normy, podle kterých se pak 

řídí. S těmito normami jsou studenti seznámeni a podepisují souhlas, že s nimi 

seznámeni skutečně byli. Na ČVUT - ÚTVS jsou pak předkládána další speciálně 

upravená poučení frekventantům / studentům přímo na příslušném kurzu (tato poučení 

jsou pro studenty, kteří mají za svůj mateřský jazyk jiný než češtinu nebo slovenštinu 

připravena také v anglickém jazyce). První den se tak dovídají bezpečnostní pokyny 

zaměřené na konkrétní aktivity, které budou provádět v rámci náplně těchto kurzů. 

Stejným způsobem se postupuje u běžné tělovýchovně zaměřené výuky, kde je 

problematika o něco jednodušší, neboť studenti jsou celý čas pod dozorem vyučujícího 

a nacházejí se po dobu výuky na místech k tomu určených. 

S tím souvisí asi nejčastěji řešená problematika na kurzech. Je zásadní otázkou, jestli 

a případně jak vedoucí ručí na kurzu za studenty v době jejich osobního volna. 

Konkrétně pak v případě, kdy se pohybovali přesně v místech k tomu určených, nepožili 

žádný alkohol ani neprováděli žádnou zakázanou či obecně vzato nebezpečnou aktivitu. 

V tomto ohledu jsou příslušné normy stále velmi neúplné. 

Mezi outdoorovým kurzem povinným a čistě dobrovolně zájmovým by z hlediska 

bezpečnostních opatření neměly být žádné výraznější rozdíly, co se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při outdoorových aktivitách týče. Opak je však v tomto případě 

skutečností, zájmové kurzy pořádané za komerčním účelem často některé normy 

obcházejí a omezují tak bezpečnostní podmínky a standardy z důvodů maximalizace 

svého zisku. Podobný přístup je však naprosto nezodpovědný a i v tomto směru bychom 

měli tuto problematiku řešit. 

Z důvodu příliš vysokého hrozícího rizika a nedostatečného zpracování právní 

legislativy této oblasti se ČVUT ÚTVS brání organizaci tzv. adrenalinových 

outdoorových aktivit od kupříkladu paraglidingu až ale i po dnes běžné aktivity jako 

je skalní lezení. Nároky na zodpovědnost a velké riziko je od podobných aktivit 

odrazují. Případně samotná organizace by problémem nebyla, jde spíše o to, že takové 

aktivity nelze nazývat součástí školní výuky - měla by pro ně existovat zvláštní 

kategorie spadající čistě pod zájmové aktivity. Podobně jsou dnes odrazovány 

od zařazování takových aktivit do výuky i další školy.  



52 
 

7. Univerzita Karlova v Praze 

Další z kontaktovaných univerzit se nachází v Praze na adrese Ovocný trh 3-5 Praha 1, 

116 36. Mezi zahrnované fakulty patří: Katolická teologická fakulta, Husitská 

teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Právnická fakulta, 1. lékařská 

fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská 

fakulta v Hradci Králové, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, 

Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu a Fakulta humanitních studií. Zde byla za účelem průzkumu 

bezpečnostních prvků, kterými se v práci zabývám, oslovena Fakultu tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS v Praze). 

UK FTVS v Praze v současné době zajišťuje v bakalářských studijních programech 

studijní obory tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), 

Tělesná výchova a sport (s možností si volit směry studia), Vojenská tělovýchova, 

Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Management tělesné výchovy 

a sportu a další.  V navazujících magisterských programech jsou to pak obory Učitelství 

pro střední školy - tělesná výchova (v kombinaci s druhým aprobačním předmětem), 

Tělesná výchova a sport, Vojenská tělovýchova, Tělesná výchova a sport osob 

se specifickými potřebami, Management tělesné výchovy a sportu a další. 

Dále Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje kurzy 

pro veřejnost, možnosti celoživotního vzdělávání, trenérskou školu, kurzy pro uchazeče 

apod. Dále pronájmy sportovišť (loděnice, posilovna, specializované tělocvičny, apod.) 

a rekreačních zařízení (Horská chata v Horní Malé Úpě, Horská bouda na Muldě v peci 

pod Sněžkou, Výcvikové středisko UK FTVS u Stráže nad Nežárkou - Dvorce, apod.). 

Výjimkou nejsou ani desítky akcí pořádaných pro studenty i veřejnost během celého 

roku. 

 

7.1 Současná situace a bezpe čnostní materiály užívané 
na Univerzit ě Karlov ě v Praze 

Za katedru sportů v přírodě, oddělení lyžování na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy se k projednávané problematice vyjádřil vedoucí tohoto oddělení. 
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Mimo užitečných informací poskytl také kontakty na kolegy, kteří by se mohli vyjádřit 

za oddělení vodních a za oddělení sportů v přírodě. Ani jeden z těchto kolegů však 

na mou žádost o poskytnutí daných informací jakkoliv nereagoval. Průzkum byl tedy 

zúžen čistě do oblasti bezpečnosti ve vztahu k oddělení lyžování. 

Co se týče bezpečnostních materiálů, byl zmíněn jako jeden ze zdrojů bezpečnosti 

užívaných při pořádání outdoorových kurzů za výše uvedené oddělení věstník vydaný 

Ministerstvem školství a tělovýchovy České republiky vydaný v Únoru roku 2006. Dále 

pak oddělení lyžování vychází z bezpečnostní normy ČSN 01 8027. Jinak je tomu stejně 

jako v případě ostatních univerzit. Vzhledem k nedokonalosti a neúplnosti současného 

systému si univerzita vytvořila vlastní bezpečnostní normy a směrnice, jimiž se řídí.  

Frekventanti příslušných kurzů jsou i zde poučeni na začátku kurzu o bezpečnostních 

pokynech zaměřených na konkrétní aktivity konkrétního kurzu a podepisují souhlas 

s tím, že byli proškoleni a s podmínkami řádně seznámeni. 
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8. Vysoké u čení technické v Brn ě 

Poslední veřejná škola, která byla zkoumána, je Vysoké učení technické v Brně, 

nacházející se na adrese Antonínská 548/1 601 90 Brno. Fakulty spadající pod tuto 

univerzitu jsou: Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií, Fakulta architektury, Fakulta podnikatelská, Fakulta 

Chemická, Fakulta výtvarných umění, Fakulta informačních technologií a Ústav 

soudního inženýrství. Veškeré sportovní aktivity a jim přidružené akce zabezpečuje 

Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. 

 Centrum sportovních aktivit (CESA) je vysokoškolským ústavem. Jako celoškolské 

pracoviště pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně 

zajišťuje celoroční tělovýchovné aktivity studentů (fakultativní tělesnou výchovu 

a volnočasové pohybové aktivity pro studenty). Zároveň zajišťuje výuku studijnímu 

oboru Management v tělesné kultuře, který má akreditaci na Fakultě podnikatelské.  

Semestrální nabídka zahrnuje pro studenty každoročně více než 42 sportovních 

specializací a to na 5 výkonnostních úrovních. K zápisu je pak vždy připraveno přes 

jedenáct tisíc volných míst, přičemž je tato tělesná výchova v rozsahu 2 hodin v jednom 

semestru pro studenty zdarma (další hodiny tělesné výchovy jsou možné za poplatek). 

Dále jsou zajištěny volnočasové pohybové aktivity (VČA), kam patří sportování 

v průběhu zkouškového období a prázdnin, turnaje a soutěže na VUT i mezi dalšími 

vysokými školami u nás, volnočasové aktivity pro studenty i zaměstnance. Ani zde není 

výjimkou možnost celoživotního vzdělávání (CŽV) kam patří vzdělávací kurzy 

akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Cvičitel 

lyžování, Fitness instruktor, instruktor kondičního posilování, Instruktor cardiofitness), 

základní stupně školení (aquaaerobik, fitball, bossa, kick box aerobik, strečink, 

veslování na trenažérech, indoorcycling, nordic walking, lyžování, plavání a další), 

vzdělávací akce pro organizace a firmy a další činnosti. 
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8.1 Současná situace a bezpe čnostní materiály užívané 
na Vysokém u čení technickém v Brn ě 

Za Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně poskytli informace 

dva garanti outdoorových sportů a outdoorových kurzů. 

Bezpečnostní materiály v podobě textových dokumentů jsou zde opět individuální. 

Centrum sportovních aktivit vychází z vlastních směrnic a pokynů, kterými se na akcích 

i při běžné činnosti řídí. Při řízeném pohovoru byly doplněny informace z dotazníku 

o zkušenosti z dlouholeté pedagogické praxe a osobních zkušeností v oblasti realizace 

outdoorových sportů. Tento faktor nebyl zmíněn žádnou z předchozích univerzit, 

a přesto jej nelze brát na lehkou váhu, ale přikládat mu patřičnou důležitost, jako 

je tomu i v jiných oborech. Pokud bychom se vrátili zpět k oficiálním dokumentům 

i Centrum sportovních aktivit VUT v Brně vychází při tvorbě vlastních norem 

z věstníků vydávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(MŠMT ČR). 

V případě povinných výukových kurzů, jako je například součást výuky oboru 

Managementu v Tělesné kultuře, předchází každému takovému kurzu povinná 

přednáška pro všechny její účastníky i vedoucí pracovníky. Na této přednášce 

se dovíme jednak vyžadované informace k organizaci a částečně k programu. Pro nás 

je však rozhodující bezpečnostní stránka věci, o které jsou frekventanti tímto způsobem 

řádně poučeni. Důraz je kladen i na bezpečnostní podmínky kurzu, souhlas s nimi 

je stvrzen následným podpisem. 

Na úvodní hodině každého takového outdoorového kurzu jsou navíc studenti znovu 

poučeni o bezpečnosti a jsou upozorněni na konkrétní možná hrozící nebezpečí 

v souvislosti s konkrétními prováděnými aktivitami příslušného kurzu i na postup 

řešení, kdyby nešťastnou náhodou skutečně došlo ke zmíněným problémům či jiným 

nebezpečím.  
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9 Porovnání situací na jednotlivých univerzitách 

Na základě porovnání jednotlivých odpovědí oslovených vysokých škol, lze odhadnout 

klady a zápory jednotlivých způsobů zajištění bezpečnostní situace na outdoorových 

kurzech a zároveň lze vyvodit nejakutnější nedostatky těchto metod a následně 

navrhnout a doporučit vhodné návrhy řešení.  

Oslovené univerzity lze rozdělit na oborové (UK FTVS v Praze) a neoborové (VFU 

Brno, ČVUT v Praze, VUT v Brně) 

 

9.1 Způsob porovnání situací na jednotlivých univerzitách 

Nejvhodnější a nejnázornější srovnání bude právě mezi Ústavem tělesné výchovy 

a sportu Českého učení technického v Praze a Centrem sportovních aktivit Vysokého 

učení technického v Brně protože jsou si svým zaměřením velmi blízké a zajišťují 

pro studenty svých univerzit obdobné formy a typy pohybových aktivit (od pořádaných 

akcí, až po zajišťované sporty). Co se týče Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze, reagovalo na mou žádost a tedy i odpovídalo z katedry sportů pouze 

oddělení lyžování.  Ostatní oborové fakulty nebo ústavy na dotazníkové šetření 

nereagovaly. Celkem bylo osloveno 7 různých vysokoškolských pracovišť. 

 

Otázka č. 1   Jaké kurzy pro studenty na vaší univerzit ě pořádáte a jak 

často 

VFU Brno:  Kurzy vysokohorské turistiky, lyžování, cykloturistiky a windsurfingu. 

UK FTVS:  Za oddělení lyžování je to ročně přibližně 25 lyžařských kurzů. 

ČVUT ÚTVS:  Cca 10-15 zimních kurzů a cca 50 letních kurzů. 

CESA VUT:  Povinné kurzy pořádá CESA pro obor Management v Tělesné kultuře, 

jedná se o 2 zimní a 2 letní oborové kurzy. Dále je tu možnost přihlásit se do kurzů 

licenčních, to jsou: instruktor lyžování, instruktor snowboardingu a cvičitel lyžování. 

Nakonec jsou to kurzy volitelné jako cyklistika, golf, plážový volejbal, sportovní kurz 

u moře, lyžařské kurzy v zahraničí. 
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Otázka č. 2   Jaký je z bezpe čnostních d ůvodů maximální po čet 

účastněných student ů na daných kurzech. 

VFU Brno:  Většinou je to 10 studentů na jednoho instruktora / vyučujícího. 

UK FTVS:   Na jednom kurzu je maximální počet studentů 40. 

ČVUT ÚTVS:  Na vodáckých kurzech a kurzech windsurfingových se max. počet 

frekventantů pohybuje kolem 20-25 osob. Na ostatních kurzech se řídí maximální 

kapacitou objektů a počtem instruktorů, kteří jsou k dispozici. 

CESA VUT:  Na běžných kurzech, kde nehrozí žádné zvýšené nebezpečí je to 10-15 

frekventantů na jednoho instruktora. U těch ostatních to bývá 10-12 lidí na instruktora. 

Jedná-li se o kurzy typu skalního lezení či sjíždění divoké vody, klesá tento počet 

na 8-10 účastníků. 

 

Otázka č. 3   Kolik odborn ě vzdělaných instruktor ů připadá na dané po čty 

student ů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tyto hodnoty se týkají běžných kurzů, kde nehrozí žádné zvýšené riziko či jiné 

nebezpečí. Se vzrůstajícím nebezpečím vycházejícím z příslušných outdoorových 

aktivit se počty studentů na jednoho vzdělaného instruktora snižují. Podobně tomu 

je i v opačném případě, kdy kupříkladu na ČVUT - ÚTVS připadá na kurzech týkajících 

se míčových sportů 12 - 15 účastníků. 

Graf 1: Počty studentů připadající na jednoho vzdělaného instruktora. 
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Otázka č. 4   Jaké je dosažené vzd ělání těchto instruktor ů (jakými 

licencemi disponují apod.) 

VFU Brno:   Většinou jsou to vysokoškolští učitelé. 

UK FTVS:   Minimálně cvičitel lyžování / cvičitel snowboardingu. 

ČVUT ÚTVS:  Učitelé tělesné výchovy (asistenti ÚTVS), výjimečně externisté 

s trenérskou, cvičitelskou nebo instruktorskou kvalifikací. 

CESA VUT:  Obvykle jsou to učitelé tělesné výchovy, někdy doplnění o instruktory 

daných konkrétních sportů. 

 

Otázka č. 5   Kdo zajiš ťuje odbornou nápl ň těchto kurz ů 

VFU Brno: ÚTVS VFU (Ústav tělesné výchovy a sportu) a VSK VFU (Vysokoškolský 

sportovní klub). 

UK FTVS:   Oddělení lyžování, formou tematických plánů a každoročně pořádaných 

lyžařských seminářů. 

ČVUT ÚTVS:   Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS). 

CESA VUT:  Vedoucí kurzu, který si může vyžádat pro zajištění určitých činností 

výpomoc. U oborových kurzů to mohou být i osnovy daného předmětu. 

 

Otázka č. 6   Jaký pomocný materiál na vašich kurzech užívá te - školní 

nebo si ho studenti opat ří sami z vlastních zdroj ů (ochranné pom ůcky, 

další pot řebné vybavení, apod.) 

VFU Brno:   Na lyžařských a cyklistických kurzech si studenti opatří vlastní materiál, 

v ostatních případech je jim zapůjčen materiál školní. 

UK FTVS:   Lyžařskou výbavu si studenti opatří z vlastních zdrojů, povinnou lyžařskou 

přilbu si lze v případě zájmu či potřeby vypůjčit přímo na kurzu. 

ČVUT ÚTVS:   Na zimních kurzech obecně mají studenti své vlastní vybavení, 

na letních, kde se jedná o míčové sporty apod. je to školní materiál (včetně lodí 

či windsurfů). 
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CESA VUT:  Výbavu pro lyžování a cykloturistiku si studenti opatří z vlastních zdrojů 

(je tu možnost na zimních kurzech zapůjčit omezenému počtu studentů lyžařské 

vybavení). Ostatní výbava (horolezectví, vodáctví, míčové hry, apod.) je zajištěna 

Centrem sportovních aktivit. 

 

Otázka č. 7   Jakým zp ůsobem jsou studenti pou čeni o ochran ě zdraví 

a bezpečí v průběhu kurz ů a jak stvrzují, že skute čně byli pou čeni 

VFU Brno:  Studenti podepisují toto poučení na počátku každého semestru, navíc 

podepisují konkrétně zaměřené poučení před začátkem každého kurzu. 

UK FTVS:   Studenti jsou o této problematice poučeni při zahájení kurzu jeho 

vedoucím, následně podepisují protokol o tomto poučení. 

ČVUT ÚTVS:   Studenti absolvují na začátku kurzu přednášku zaměřenou 

na bezpečnost a ochranu zdraví, následně podepisují o tomto proškolení doklad (viz. 

Příloha č. 6). 

CESA VUT:  Před povinným kurzem se musí studenti dostavit na povinnou přednášku, 

kde jsou o této problematice bezpečnosti a organizačních pokynech kurzu důkladně 

poučeni, přímo po zahájení kurzu následuje ještě jedna taková přednáška, která 

je zaměřena na konkrétní možná nebezpečí související s konkrétními aktivitami kurzu. 

 

Otázka č. 8   Uzavíráte pro studenty zú častněné na kurzech n ějaká 

speciální pojišt ění či připojišt ění 

VFU Brno:   Pro studenty žádná pojištění či připojištění neuzavírá. 

UK FTVS:   V tuzemsku po studentech vyžadována nejsou, v zahraničí musí mít každý 

povinně úrazové pojištění i pojištění proti zavinění cizí škody (vedoucí kurzu 

je zkontroluje ještě před odjezdem). 

ČVUT ÚTVS:   Na kurzech v ČR po studentech žádné zvláštní pojištění vyžadována 

nejsou, na zahraniční kurzy vyžadována jsou a jsou také kontrolována. Dále jsou 

studenti pojištění přímo na příslušných fakultách, protože tyto kurzy jsou součástí 

povinné výuky. Bylo mi však řečeno, že se uvažuje i o dalších pojištěních popřípadě 
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připojištěních a to zvláště u rizikových sportů jako jsou kurz vodácký, jízdy na koních, 

windsurfingu apod. 

CESA  VUT: Jedná-li se o oborovou školní akci (součást výuky), vztahuje 

se na studenty pojištění v rámci VUT a jeho příslušné fakulty, na které daný účastník 

studuje. V případě fakultativních (dobrovolných a zájmových) kurzů jsou frekventanti 

na nutnost sjednání si pojištění individuálně důrazně upozorněni. 

 

Otázka č. 9   Pokud byla otázka č. 8 zodpov ězena jako <ne>, kontrolujete, 

zda si studenti sami taková pojišt ění / připojišt ění zřídili 

VFU Brno:   Před zahraničními zájezdy proběhne kontrola, zda jsou studenti pojištěni. 

CESA VUT:  Studenti jsou na riziko případných velmi vysokých výdajů důrazně 

upozorněni. Kontrola, zda si pojištění skutečně zřídili, však neprobíhá. 
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III  Návrhová část 

Poslední částí této práce je část návrhová. Zde si všechna zjištěná fakta velmi stručně 

shrneme a následně se budeme zabývat vlastním návrhem řešení v podobě zcela nové 

Aktualizovatelné normy. Tuto normu si stručně představíme, uvedeme si hlavní směry 

a úhly pohledu, které budou při její tvorbě rozhodující. Nakonec navrhneme i vhodný 

způsob jak danou normu vytvářet, aby došlo ke zlepšení stávající situace v oblasti 

bezpečnosti na outdoorových kurzech a obdobných aktivitách v prostředí vysokých 

škol. 

 

10. Shrnutí aktuální situace a vlastní návrh na zle pšení 

Z analýzy zjištěných faktů a zmapování celé situace vyplývá, jak komplexní a rozsáhlá 

problematika bezpečnost na outdoorových kurzech je. Vzhledem k tomu, že poslední 

oficiální dokument byl vydán Ministerstvem školství České a Slovenské socialistické 

republiky v roce 1984, což bylo období, kdy se na bezpečnost a mnoho dalších oblastí 

hledělo z globálního hlediska a byla tu snaha je všechny tzv. podchytit určitou 

legislativní normou, tak začaly být školy nuceny vycházet z jakýchkoliv dostupných 

materiálů a následně si tvořit vlastní směrnice a pokyny. Otázkou však zůstává, 

jestli je takováto situace v pořádku a zda by nebylo možné ji řešit lépe. Než se pokusíme 

nějaké řešení navrhnout, je potřeba si uvědomit jaké možnosti máme. 

 

10.1 Nová Aktualizovatelná norma 

Jednou z možností je vytvoření zcela nové, globálně účinné normy, která by měla 

platnost společnou a nerozdílnou pro všechny organizace, kterých se problematika 

outdoorových kurzů týká. V této práci se zaměříme právě na tuto možnost, jelikož 

se jeví jako nejsprávnější a v podmínkách zabezpečení outdoorových aktivit jako velmi 

nutná. Pokud bychom se pro ni skutečně rozhodli, vznikaly by nám pak tři základní 

otázky. A to kterými směry se při její tvorbě ubírat. Pro lepší názornost si je graficky 

zobrazíme (obr. č. 3). 
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• První z nich je úroveň tzv. Globalizace této normy, tedy na koho všeho se bude 

vztahovat. Zda pouze na oborovou tělesnou výchovu zprostředkovávanou 

na univerzitách nebo také na tělesnou výchovu fakultativní a nezávislé 

organizace zprostředkovávající volnočasové outdoorové aktivity za komerčním 

účelem. 

V případě Užšího rozsahu působnosti této normy by bylo výhodou 

to, že by daná pravidla mohla být velmi přesná, jelikož by zahrnovala menší 

oblast problematiky. Opačně by tomu bylo u rozsahu Širšího, kde bychom sice 

měli tzv. podchycenou celou tuto oblast, avšak norma by byla příliš obecná 

a nekonkrétní. 

• Druhou úrovní je pak její Přísnost. Zde tedy budeme řešit, jak moc bude 

organizátor kurzu touto normou omezen, aby dodržel všechny jí dané 

bezpečnostní standardy. Proti sobě zde půjdou úroveň bezpečnosti a případné 

zisky z těchto akcí. 

Bude-li její přísnost hodnocena jako Vysoká, můžeme si při kvalitním 

zpracování takové normy být téměř jisti, že nehrozí žádné výraznější riziko 

(jedná-li se o jiný než lidský a nepředvídatelný faktor). Avšak výrazně nám 

Obr. 3: Směry úhlů pohledu při tvorb ě nové Aktualizovatelné normy (vlastní 
zpracování). 

Legenda: 

Globalizace 
Přísnost 
Tvůrci normy  



63 
 

stoupnou náklady na uspořádání (např. mzda většího počtu instruktorů na stejný 

počet frekventantů). Opět tomu bude naopak v případě Nízké přísnosti, o kterou 

by mohlo jít komerčním organizacím, jelikož zachovává poměrně vysoké zisky, 

avšak výrazně zvyšuje možné bezpečnostní riziko. 

• Posledním z hlavních a neméně důležitým směrem jsou pak její Tvůrci normy . 

Právě v této oblasti se dle mého názoru odráží značná část jádra problému 

se směrnicemi dnešní doby. Zde by spočíval problém, byly-li by tyto směrnice 

tvořeny z velké části tzv. Nezávislými odborníky, což jsou ti, kteří tvoří 

bezpečnostní směrnice, aniž by se věnovali praktické stránce oboru spadajícího 

pod outdoor. Naproti tomu by bylo velmi přínosné, kdyby byla tvořena právě 

takovými, kteří se této oblasti věnují a mají v ní letitou praxi. Takové 

pracovníky jsme pro účely této práce nazvali Závislými odborníky. Právě 

ti nejlépe vědí, jaká je skutečnost, na co dávat vždy pozor a jak nejlépe řešit 

opakující se problémy. 

 

10.1.1 Tvorba nové Aktualizovatelné normy  

Nejprve se podíváme, jak by tvorba této normy vypadala v krátkém období. Krátkým 

obdobím zde rozumíme jednu sezónu, po kterou budou změny aplikovány. Na jeho 

konci proběhne další analýza. Pro potřebu ukázky byl vytvořen tento grafický model 

(obr. č. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Cyklus tvorby nové Aktualizovatelné normy v krátkém období 
(vlastní zpracování). 
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V rámci tvorby bychom nejprve vytvořili předběžné směrnice, avšak již s konkrétními 

pravidly a nařízeními. Poté bychom sbírali poznatky, jak se tato pravidla v praxi 

osvědčila z většího množství outdoorových kurzů a obdobných akcí. Z nich bychom 

vybrali ty, které se jevily jako problémové a následně provedli analýzu těchto problémů, 

porovnali tyto situace s danou normou a následně pravidla a nařízení doplnili a vylepšili 

o to, co se v praxi ukázalo jako nefunkční. Daná zlepšení bychom zahrnuli 

do předběžné normy, čímž se dostáváme zpět k plánování.  

Tento cyklus by se měl neustále opakovat až do doby, kdy nebude třeba žádných změn 

a vše bude probíhat tak jak by mělo. Podívejme se tedy na dlouhé období. 

 

Z obrázku č. 5 je patrné, že těchto cyklů může být do doby, než vznikne žádaná norma 

poměrně značné množství. Avšak uvědomme si, že tato pravidla mohou po celou dobu 

její tvorby platit jako oficiální a už jen skutečnost, že by neustále docházelo k jejich 

vylepšování a doplňování nám naznačuje určité zlepšení situace. Již po několika 

cyklech bychom měli docílit značně vyšších standardů v oblasti bezpečnosti. 

Postupem času bychom se tak mohli propracovat na velmi bezpečnou úroveň. 

Jistě se objeví i názory, že stále jen vytvářet nové normy je zbytečné a že je snad 

stávající situace vyhovující. Toto tvrzení lze však zcela logicky vyvrátit. Pokud bychom 

tvořili tuto normu způsobem popsaným výše, dostaneme skutečné výsledky, navíc 

ke zlepšování bude docházet průběžně tak, jak budou tvůrci normy dostávat reporty 

případných problémů. S tím souvisí i odvolávání se na nedostatky současné, kterými 

Obr. 5: Cyklus tvorby nové Aktualizovatelné normy v dlouhém období. 
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jsou například otázka zodpovědnosti lektora za frekventanty kurzu v době jejich 

osobního volna (viz. kapitola 1.6), nebo pak ohledně problematiky týkající 

se současných rozdílů mezi povinnými a čistě zájmovými kurzy. 

Již jsme si řekli, že u nás byla poslední oficiální norma vydána v roce 1984 a poté snaha 

zabývat a zdokonalovat se v této problematice zaznamenala stagnaci a nereagovala 

na novinky v oblasti outdooru. Z tohoto důvodu vznikla tato práce, aby poukázala 

na nedostatky a navrhla možnosti řešení. Součástí práce je také návrh, jak při řešení 

těchto nedostatků postupovat. 

 

10.2 Příklady první aktualizace 

Vlastní tvorba normy a většina příspěvků bude zpracovávána odborníky z oboru 

outdooru a bezpečnostních prvků. Avšak pro lepší představu jsou níže zpracovány první 

konkrétní příklady nápravy zjištěných nedostatků. 

 

10.2.1 Praktická ukázka dopln ění strohého a neúplného textu 

První ukázkou je prohlášení (viz. Příloha č. 13), které podepisují účastníci kurzu o tom, 

že byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při pobytu na tomto kurzu. Tento text 

je primárně určen pro oborovou tělesnou výchovu a rámec povinných kurzů pro obor 

Management v tělesné kultuře, kteří již měli na zde uváděnou problematiku 

absolvovanou přednášku. Nelze jej tedy uplatňovat pro tělesnou výchovu fakultativní, 

kde frekventanti žádnou podobnou přednáškou neprošli a je tedy potřeba mít všechny 

tyto informace zpracovány v konkrétní písemné podobě. Text je navíc velmi obecný, 

ukážeme si tedy návrh na jeho možné vylepšení (doplněné části jsou v textu vyznačeny 

tučně). 

Účastníci kurzu byli před zahájením seznámeni s organizačními pokyny (denní režim, 

program kurzu, bezpečnost při pobytu v horském prostředí a bezpečnost 

při pohybu na sjezdovkách). Zároveň byli poučeni o nutnosti dodržování 

bezpečnostních zásad pokynů a vedoucího kurzu či přiděleného lektora, který 

zodpovídá za jejich bezpečnost a nutnosti nepoškozovat a ochraňovat jim 

zapůjčený výcvikový materiál, který využívají pouze ke schváleným sportovním 
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činnostem. Dále byly uvedeny cíle kurzu (Cílem kurzu je připravit studenty 

po teoretické i praktické stránce k plánování, vedení a organizování výuky 

lyžování a snowboardingu všech věkových kategorií na úrovni „instruktora 

lyžování“ a "instruktora snowboardingu". Rozšířit si základní individuální 

dovednosti a získat metodické znalosti z oblasti výuky lyžování a snowboardingu.) 

a s nimi související zápočtové požadavky uvedené v kartě předmětů informačního 

systému VUT. Zároveň jsou si vědomi povinnosti dodržovat předepsaný ubytovací 

řád, který je vyvěšen ve společenské místnosti každé z ubytovacích jednotek. 

Podpisem se zavazují dodržovat uvedené pokyny po celou dobu trvání kurzu 

i v době osobního volna. V případě nedodržování uvedených pravidel ponese student 

důsledky svého chování. Po celou dobu konání kurzu platí v celém rozsahu také studijní 

a zkušební řád FP VUT v Brně a vysokoškolský zákon. Lyžování je povoleno pouze 

po vyznačených sjezdovkách. Budou dodržována pravidla FIS (mezinárodní lyžařská 

federace). Po celou dobu výcviku platí přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných 

omamných látek. 

 

10.2.2 Praktická ukázka dopln ění pravidel bezpe čného lezení 

Dalším příkladem jsou pravidla bezpečného lezení pro uživatele lezeckých stěn 

v boulder aréně VUT v Brně (viz. Příloha č. 14). Tyto směrnice jsou nové a z velké 

části v pořádku. Přesto zde práce navrhuje několik úprav.  

V prvním odstavci je uvedeno, že návštěvník mladší 18 let zde může provádět lezeckou 

činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Tato skutečnost 

je v pořádku, návrhem je však nutnost podpisu osoby starší 18 let, souhlasu nad 

tímto dohledem a především pak vědomosti si zodpovědnosti nad osobou mladší 

18 let. V případě kurzů, které zde provádějí součást svých aktivit, tato nutnost 

nepřetrvává, tam na sebe přebírá odpovědnost vedoucí oddílu prokázáním způsobilosti 

k této činnosti. 

V pravidlech bezpečného lezení je pak psáno, že nezkušený lezec nesmí na stěně lézt 

bez doprovodu lezce zkušeného, je však potřeba uvést kritéria určující, kdy je již 

daný lezec považován za zkušeného (proškolení, časově dostačující zkušenosti, 
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apod.). Další podmínkou je zákaz lezení dvou lezců na jedné boulderové cestě / ploše 

současně. Takové nařízení je opět v pořádku, avšak pokud by během lezení k takové 

skutečnosti došlo, lezci musí vědět o tom, že má v takovém případě přednost vždy 

lezec, který se nachází výše. Lezec nacházející se pod ním je pak povinen 

z bezpečnostních důvodů slézt a počkat, než lezec výše uvolní danou boulderovou 

cestu či plošinu. Pokud by došlo ke střetu dvou lezců ve stejné výškové úrovni, 

obecně mezi lezci platí nepsané pravidlo, že má přednost lezec, který leze "těžší 

cestu".  

Poslední připomínkou k tomuto řádku je absence zákazu lezení až na úplný vršek 

boulderové stěny ("strop"), neboť k tomu není primárně určen a hrozí nebezpečí 

úrazu jak osoby samé, tak i všech lezců nacházejících se v danou chvíli 

na boulderové stěně. 
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Závěr  

Na základě rychlosti tempa, jakým se u nás vyvíjí outdoor, dosahuje problematika s ním 

spojená, jako jsou například outdoorové kurzy, značné složitosti v oblasti 

bezpečnostních prvků. Zdaleka nepanuje jasnost v tom, čím by se dané organizace při 

pořádání outdoorových kurzů měly řídit a z jakých norem, vyhlášek či nařízení vlastně 

vycházet. To všechno jsou důvody, které daly za vznik této práci. Ta si klade za cíl 

zmapování této situace, její porovnání se současnou legislativou a následné navržení 

vhodného vylepšení. 

Po představení nezbytných teoretických východisek týkajících se outdoorových kurzů 

a jejich bezpečnostních prvků byla zmapována situace v oblasti oficiálně platné 

legislativy týkající se outdoorové bezpečnosti. Ve zkratce bylo zjištěno, že poslední 

oficiální norma pochází z roku 1984. Tu pod názvem Osnovy tělesné výchovy 

na vysokých školách vydalo tehdejší Ministerstvo školství České a Slovenské 

socialistické republiky. Od té doby se každá univerzitní organizace zabývající 

se tělesnou výchovou řídí nejrůznějšími materiály a doporučeními. Na jejich základě 

si pak vytváří vlastní normy a směrnice. Paralelně s tímto průzkumem byly osloveny 

tělovýchovné katedry a ústavy vybraných univerzit v České republice za účelem 

průzkumu jejich současné situace v této oblasti. Každá z nich pak byla oslovena 

s žádostí o spolupráci spojenou s potřebami této práce. 

Za Ústav tělesné výchovy a sportu veterinární a farmaceutické univerzity v Brně byl 

ihned po oslovení ochoten jednat přednosta tohoto ústavu, který poskytl pro potřeby této 

práce všechny potřebné informace. Dále byl osloven ředitel Ústavu tělesné výchovy 

a sportu Českého vysokého učení technického v Praze, který byl také velmi ochoten 

tuto problematiku konzultovat. Mimo faktů ohledně této univerzity poskytl navíc další 

cenné rady související se situací týkající se bezpečnosti na outdoorových kurzech 

v dnešní době. Jeden z konzultantů této práce navíc doporučil  kontaktovat vedoucího 

oddělení lyžování z katedry sportů v přírodě na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Ten následně doporučil rozšířit poznatky také o oddělení vodních 

sportů a oddělení sportů v přírodě (na tyto kolegy dodal kontakty). Ani jeden z těchto 

kolegů bohužel na žádost o spolupráci jakkoliv nereagoval. Za Centrum sportovních 
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aktivit vysokého učení technického v Brně se poskytování nezbytných informací 

věnovali na doporučení ředitelky tohoto ústavu dva z garantů sportů, které CESA 

zprostředkovává. Dále byl kontaktován pracovník z Fakulty tělesné kultury Univerzity 

Palackého v Olomouci, který doporučil kontaktovat proděkana pro rozvoj a vnější 

vztahy, který ihned odkázal na kolegu, který je specialistou přes bezpečnost. Ten však 

na žádost o spolupráci vůbec neodpověděl. Posledním osloveným byl pak vedoucí 

Centra sportovních aktivit Mendelovy univerzity v Brně. Ten na žádost o spolupráci 

odpověděl tím, že nemá co nabídnout.  

Všechny informace a zjištěná fakta práce popisuje v praktické části. Pro podrobnější 

obrázek o věci bezpečnosti vyplnil ještě každý z dotázaných konzultantů krátký 

dotazník mířený právě na tuto oblast (dotazníky byly dále doplněny řízeným 

pohovorem). Odpovědi na otázky z dotazníku práce následně porovnává a zjišťuje tak, 

jak se jednotlivé univerzity liší v bezpečnostních normách mezi sebou a odhaluje 

výraznější nedostatky.  

Po shrnutí bylo tedy zjištěno, že již značně dlouhou dobu nebyla vydána jakákoliv 

oficiálně platná směrnice týkající se bezpečnosti na outdoorových kurzech 

a při obdobných aktivitách. Zároveň vyšlo najevo, že si každý tělovýchovný ústav 

či katedra tvoří bezpečnostní směrnice sám, přičemž se každý inspiruje jinými 

doporučeními. Tato situace byla shledána nevyhovující a v části návrhové se práce 

věnuje návrhu řešení, které tuto situaci značně zlepší a to i v dlouhodobém horizontu. 

Návrhem řešení je vytvoření nové Aktualizovatelné normy. Je velmi důležitá 

v jejím názvu obsažená aktualizovatelnost, která je velkou výjimkou ve srovnání 

s předešlými normami a směrnicemi. Aktualizovatelnost této normy vychází 

již ze způsobu její tvorby, který byl navržen. Na základě vhodně zvolených rovin třech 

základních úhlů pohledu, jejichž výhody a nevýhody byly v návrhové části podrobně 

popsány, bude vznikat v uzavřených cyklech, které se budou neustále opakovat 

až do doby, kdy dosáhneme úrovně, kterou již nebude potřeba nijak zlepšit. Konkrétně 

jde o to, že veškerá nařízení budou testována přímo v praxi a veškeré nesrovnalosti 

či vzniklé problémy budou hlášeny a analyzovány. V druhé fázi budou tyto problémy 

napraveny a aplikovány do dalšího cyklu. Největší výhoda tohoto postupu spočívá 
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v tom, že již od samého začátku bude docházet ke zlepšení, které postupem času bude 

nabývat čím dál vyšší úrovně. 

Závěrem lze tedy říci, že cíl, který sledoval analýzu současné situace v oblasti 

bezpečnosti na outdoorových kurzech a obdobných aktivitách, její porovnání s platnou 

legislativou a následnou korekci nedostatků a vytvoření vhodného návrhu zlepšení, byl 

splněn. Situace byla důkladně zmapována a v práci popsána, byly získány informace 

o stavu současné oficiálně platné legislativy z této, i rozbor těchto bezpečnostních prvků 

proběhl dle původního plánu definovaného v cílech práce. Výstupem práce je návrh 

postupu zpracování nové Aktualizovatelné normy a praktické ukázky prvních možných 

úprav v normách, které fungují v současné době. 
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Příloha 6: Poučení posluchačů ČVUT o dodržování zásad bezpečnosti na ZVK 
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Příloha 7: Poučení posluchačů ČVUT o dodržování zásad bezp. v hodinách TV 
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Příloha 8: Poučení posluchačů ČVUT o dodržování zásad bezpečnosti v hodinách TV (AJ) 
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Příloha 9: Poučení posluchačů VFU o dodržování zásad bezpečnosti při LVK (kon ě) 
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Příloha 10: Poučení posluchačů VFU o dodržování bezpečnosti při LVK (obecně) 
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Příloha 11: Prohlášení studentů VFU o proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
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Příloha 12: Seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při ZVK, po řádá CESA VUT 
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Příloha 13: Seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při kurzu WS, pořádá CESA VUT 
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Příloha 14: Poučení pro uživatele lezeckých stěn v Boulder aréně VUT o bezpečném lezení 


