
TOTO JE EXPEDICE
OUTWARD BOUND
JAK SE LIŠÍ OD KLASICKÝCH, 
ZÁŽITKOVÝCH KURZŮ
A ČÍM JE JEDINEČNÁ?



NA KURZ, NEBO

NA EXPEDICI?
Prázdninová škola Lipnice aktuálně pořádá několik typů akcí pro veřejnost, 
hlavně pak dvě: 1) zážitkové kurzy (tedy tzv. „klasické, lipnické kurzy“) 
a 2) expedice Outward Bound (OB).

Zažitkové kurzy
Jsou většinou pobytové (bydlí se na středisku). Zažijete na nich řadu roz-
manitých programů, her nebo kreativních či jiných workshopů. Pracuje se 
s překvapením, tajemstvím, legendou, motivací. Většinou se na nich sejde 
20 až 30 účastníků a klidně 8 instruktorů, kteří vše chystají dobrovolnicky. 

Expedice OB
Jsou jiné než klasické kurzy a mají svá specifika. Výzvy tam jsou hodně reál-
né, rázu pobytu v přírodě a práce ve skupině. Deset hlavních rysů je tady. ››

HLAVNÍ RYSY EXPEDIC OUTWARD BOUND:

1. Probíhají kompletně v přírodě a s reálnými úkoly
Vše, včetně spaní a jídla, prožijete venku. Pohyb je převážně po svých, na lodi či kom-
binovaně, doplněný o další aktivity v terénu, třeba skalní lezení. Součástí jsou v různé 
míře také individuální výzvy a týmové úkoly, outdoorové aktivity, sdílení či diskuze. 
Vše dle typu konkrétní expedice (u některých tak něco z toho může záměrně chybět).

2. Rozvíjí charakter člověka
Především tyto hodnoty: 1) osobní integritu, 2) odvahu, 3) odolnost, 4) odpovědnost 
a 5) sebevědomí. Stejně tak pomáhají se stanovením osobních cílů (téměř z každé 
odjedete se svým osobním, akčním plánem do života). Souhrnně tedy: jsou zdrojem 
sebepoznání a seberozvoje.

3. Učí soft skills
Díky společnému fungování ve skupině a řízeným, cíleným rozborům po aktivitách, 
každodenních úkolech i náročných situacích, pomáhají rozvíjet dovednosti v oblastech 
1) důvěry, 2) spolupráce, 3) ohleduplnosti, 4) leadershipu, 5) komunikace s druhými 
či 6) dávání zpětné vazby. 

„Účastníci expedic OB v Hong Kongu to často vnímali velmi zodpovědně, spíš jako „hard 
work“. Asi jako když u nás v ČR jedete na nějaké školení a chcete se něco naučit.“

- Daniela, instruktorka, po návštěvě zahraničního střediska OB v Hong Kongu

4. Učí hard skills
Tedy dovednosti nezbytné pro pohyb a fungování v přírodě, nutné pro absolvování 
outdoorových aktivit (např. rozdělávání ohně, spaní venku, držení pádla nebo vaření 
na ohni). Dostanete potřebné informace před začátkem a na expedici absolvujete 
miniworkshopy základních dovedností. Vše se budeme vzájemně učit a zkoušet, takže 



můžete přijet, i když jste v nich (nebo některých) zcela neznalí. Však mnohdy s námi 
jezdí i tací, co nikdy venku nespali. Vůbec to nevadí, do všeho zaučíme.

 

„Všechno se učí od píky, včetně toho, jak se o sebe postarat v terénu, uvázat lano, předat 
zpátky čistou loď, vést skupinu a použít lékárnu. Všichni se střídají v úkolech a vše fungu-

je jako ve velké, soudržné rodině. Instruktor tvoří bezpečný prostor a mezi účastníky se 
postupně buduje důvěra.“

- Světla, instruktorka, po návštěvě střediska OB New Zealand 

5. Učí odpovědnosti: k přírodě, k ostatním i společnosti 
Na mnoha expedicích se společně zapojíme do nějaké pomoci (služby) v okolí nebo 
práce pro místní komunitu. Zároveň budeme fungovat v symbióze s přírodou, řídit se 
zásadou „leave no trace“ a vnímat potřeby jednotlivců i celé skupiny. 

6. Probíhají v malé skupině
Expedici tvoří většinou 10 až 14 účastníků a 2 instruktoři. To dává prostor pro indivi-
duální přístup, otevřenost, zapojení všech i střídání rolí. Po pár dnech budeme fungo-
vat jako rodina. Každý v ní budeme přispívat svým dílem a vzájemně se podporovat.

7. Skupina je samostatná
Protože expedice nejsou na středisku, jako skupina si společně sami zajistíme své zá-
kladní potřeby (vaření, budování tábořiště, spaní, atd.). Vybavení na to mít nemusíte, 
to bude na místě. Příprava jídla na vařičích nebo ohni je součást programu a nezřídka 
nabídne nečekané, příjemné chuťové překvapení.

8. Instruktoři jsou průvodci, koučové i inspirativní parťáci 
Zpočátku více vedou a učí dovednostem, ale postupně předávají řízení do rukou sku-
piny, hlídají atmosféru a další procesy: třeba kolem bezpečnosti. Pomáhají s obtížemi 

na cestě a jsou všestrannou podporou, je-li třeba. Vedou sdílení po aktivitách i aktivity 
samotné a pomáhají vytvořit dobře fungující skupinu. Jde o profíky ve svém oboru, 
kteří jsou za svoji odbornost, neustále vzdělávání se a vedení expedic placení.

9. Využívají „challenge by choice“
Pokud to na expedici či v aktivitě jde, dáváme prostor tomu, aby si každý sám stanovil, 
co je pro něj zvládnutelné, a zároveň dostatečnou výzvou. Nejde o soutěž ani srovná-
vání: jediné, co je důležité, je vlastní posun a vykročení ze zóny komfortu do oblasti, 
kde se rozvíjíme. Tu má každý z nás jinde. Myslíme si, že motivací má být především 
vnitřní touha po změně, vývoji a osobním posunu.  

10. Expedice jsou otevřeny komukoliv bez výběru
Při splnění základních, předem jasných podmínek (kondice, zdraví, věk atd.) rozhoduje 
o přijetí na expedici OB jen pořadí přihlášek. Žádné speciální dovednosti ani znalosti 
nejsou potřeba. Navíc skrz stipendia a dotační politiku umožňujeme účast i těm, kteří 
by si to aktuálně z finančních důvodů nemohli dovolit.


