
EXPEDICE
OUTWARD BOUND
CO NA NICH ČEKAT, 
JAKÝCH SE DRŽÍ PRINCIPŮ 
A ČÍM JSOU JEDINEČNÉ?



POŘÁDÁME
EXPEDICE

Naše organizace pořádá několik typů akcí pro veřejnost, hlavně pak kurzy a expe-
dice podle vzoru mezinárodní organizace Outward Bound.

Pro Prázdninovou školu Lipnice jsou již od 70. let typické právě kurzy. Obecně na 
nich zažijete spousty her, atmosferické programy, větší skupinu lidí, spaní na stře-
disku v posteli, jídlo vám bude servírováno a podobně.

V posledních letech ale stále více začínáme pořádat i expedice. Od kurzů se liší 
a mají svá specifika. Deset hlavních je na následujících dvou stránkách.

„
Na expedici chybí práce s překvapením, tajemstvím, legendou, motivací. Výzvy tam 
jsou hodně rázu pobytu v přírodě a práce ve skupině, na kurzech bývá větší roz-
manitost: tam je součástí programu i krásno, umění, estetika (básně, muzika nebo 
tvořivé programy).

“
– Dana, instruktorka kurzů i expedic

1. Probíhají v přírodním prostředí
Využíváme reálné situace a výzvy, stejně jako týmové a individuální úkoly a aktivity. 
Her tak nezažijete moc, jestli vůbec nějaké.

2. Rozvíjí charakter člověka
Díky řízeným, cíleným rozborům po aktivitách, každodenních úkolech i náročných si-
tuacích. Zaměřujeme se především na oblasti A) osobní integrity, B) odvahy, C)  odol-
nosti, D) odpovědnosti a E) sebevědomí.

3. Rozvíjí soft skills
Hlavně A) důvěru, B) spolupráci, C) ohleduplnost nebo D) leadership. Aby se účast-
níkovi v životě lépe fungovalo ve skupinách. To vše opět za pomoci řízených reflexí 
každodenního fungování nebo po aktivitách, kdy si každý zkouší různé role (například 
jako leader týmu), stejně jako díky teoretickým modelům, zpětné vazbě a podobně.

Účastníci expedic v Hong Kongu to často vnímali velmi zodpovědně, spíš jako 
„hard work“. Asi jako když jedeš u nás na nějaké školení a chceš se něco naučit. 
A přitom se bavit. U kurzů to je, myslím, především to „bude mě to bavit“.

4. Rozvíjí hard skills
Tedy dovednosti nezbytné pro pohyb a fungování v přírodě a během outdoorových 
aktivit. Nezbytnými informacemi před začátkem expedice (například o vybavení), 
workshopy dovedností na kurzu (stavba bivaku, oheň, vaření, zdravověda, ...) a pak 
hlavně zkoušením (řízeným střídáním rolí v průběhu, například při rozdělávání ohně).

5. Posilují občanskou odpovědnost
Prací pro konkrétní místo nebo komunitu i skrz chování skupiny k přírodě a okolí 
(využíváme politiku leave no trace a podobně).

„
“



6. Probíhají v malé skupině
Přibližně do 14 osob (+ typicky 2 instruktoři). To dává prostor pro individuální pří-
stup, otevřenost, zapojení všech. Po pár dnech skupina funguje jako rodina. Každý 
v ní přispívá svým dílem a všichni se vzájemně podporují.

7. Skupina je samostatná
Protože expedice nejsou na středisku, skupina si musí sama zajišťovat své základní 
potřeby (vaření, budování tábořiště, spaní, ...). Má pro to potřebné vybavení. Mimo 
to si sama připravuje a uklízí po outdoorových aktivitách. To vše podporuje rostoucí 
sebevědomí a rozvoj odpovědnosti.

8. Intruktor je především kouč
Zpočátku vede a učí, postupně předává odpovědnost účastníkům. Proto má všech-
ny potřebné kvalifikace minimálně na pokročilé úrovni: nejen outdoorové (pohyb 
a pobyt v přírodě), ale i co se týče práce se skupinou, schopností předat teoretické 
modely, reagovat na nečekané situace, pomáhat přenášet zkušenosti z expedice do 
běžného života a podobně. Jde o profíky ve svém oboru.

9. Využíváme na nich „challenge by choice“
Každý účastník si stanovuje a přijímá své vlastní adekvátní výzvy, náročnost záleží jen 
na něm. Vytváříme pro to nesoutěžní prostředí, každý se srovnává jen sám se sebou.
Motivaci využíváme především vnitřní: vysvětlujeme, k čemu je aktivita užitečná.

10. Jsou otevřeny komukoliv bez výběru
Při splnění základních, předem jasných podmínek (kondice, zdraví, věk atd.) rozhodu-
je o přijetí jen pořadí přihlášek. Žádné speciální dovednosti ani znalosti nejsou potře-
ba: expedice jsou určeny i pro ty, co žádnou zkušenost s pobytem v přírodě nemají.


