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LANOVÉ AKTIVITY

Se zatajeným dechem poslouchám vypráv ní kamaráda o tom, jak chodil ve výšce po provaze, skákal 
do prostoru, p elézal sí . Jak se oblékal do sedáku, helmy. Vzduchem létají slova jako jišt ní, sla ování, cvakají 
karabiny… To bych cht l zažít také. Zvládnul bych to, p ekonal bych strach?

Motivace:

K tomuto metodickému listu je pracovní list S7A.

Pokud má oddíl vlastní vybavení (odpovídající lana, sedáky, helmy, úvazky a karabiny) a hlavn  vedoucího, který má 
kurz v lanových aktivitách, je možné adu p ekážek postavit v lese. Jinak domluvíme návšt vu lanového centra.

Statická lana 9–11 mm, p ípadn  slackline a statické lano. Pro „pavu inu“ posta í i š ra na prádlo, r zné provázky, 
gymnastické obru e.

Pot eby:

P i návšt v  lanového centra se pln  ídíme pokyny instruktor  lanových aktivit. Pokud si chceme 
postavit lanové p ekážky sami, je nutné, aby toto d lal pouze vedoucí, který je k tomu proškolený.

Jednodušší lanové aktivity

Pavu ina

Mezi dva stromy nebo pevn  zabudované ty e natáhneme pevná lana. Spodní lano je ve výšce asi 50 cm, horní 
lano napneme do takové výšky, aby na n j alespo  n které d ti dosáhly. Mezi tato dv  lana propleteme provázek, 
upevníme obru e. Jednotlivá oka musí být tak veliká, aby se jimi bez potíží protáhlo dít . D ti rozd líme na dv  
družstva. Dbáme na to, aby byla co nejvyrovnan jší vzhledem k velikosti a fyzické síle. Úkolem celého týmu je, aby 
se na druhou stranu sít  dostali všichni lenové týmu a to tak, aby se nedotkli provazu nebo obru e. Mohou si jakkoli 
pomáhat. Pokud chceme, aby družstva mezi sebou sout žila v tom, kdo to dokáže s co nejmenším po tem dotek  
a v co nejkratším ase, je nutné, aby týmy na sebe navzájem nevid ly a nemohly okoukat taktiku.

Manévry

Mezi 2 stromy vzdálené od sebe aspo  5 m uvážeme dv  lana, posta í um t uvázat lodní uzel s pojiš ovacím o kem. 
První lano pochozí (chodí se po n m) vážeme ve výšce cca 0,5 m nad zemí. Na každém stromu uvážeme lodní uzel 
s pojiš ovacím uzlem (sta í oby ejné o ko). Druhé lano navážeme ve výšce alespo  1,2 m nad lanem pochozím (výšku 
p izp sobit v ku a výšce ú astník ). Op t lano uvážeme pomocí lodních uzl  s pojiš ovacím uzlem. Místo prvního 
lana (pochozího) lze použít slackline, která se výrazn  lépe napíná. Ú elem je p ejít od jednoho stromu ke druhému.

Krocení kon  

Mezi 2 stromy vzdálené od sebe aspo  5 m uvážeme dv  lana, posta í um t uvázat lodní uzel s pojiš ovacím o kem. 
První lano pochozí (chodí se po n m) vážeme ve výšce cca 0,5 m nad zemí. Na každém stromu uvážeme lodní uzel 
s pojiš ovacím uzlem (sta í oby ejné o ko). Druhé lano p ivážeme ve výšce cca 2 m od zem  pouze na jeden strom 
pomocí lodního uzlu s pojišt ním. Konec lana necháme voln  viset, není tedy p ivázán ke druhému stromu. Úkolem 
je p ejít od jednoho stromu k druhému, pomáháme si volným koncem lana. Op t lze použít místo pochozího lana 
slackline.

Vé ko

Pot ebujeme 3 stromy do tvaru V tak, aby 2 stromy byly od sebe vzdálené maximáln  2 m, t etí strom je od nich 
vzdálen alespo  cca 5 m.

Na strom, který tvo í vrchol toho V navážeme ob  lana pomocí lodního uzlu. Odtud povede každý konec lana na jiný 
strom (vznikne nám písmeno V). Na t chto stromech op t uvážeme lodní uzel. P ekážka je d laná pro 2 lezce najednou. 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální.

Podpo it všestranné rozvíjení pohybových dovedností d tí, umožnit prožitek nap tí, 
p ekonávání strachu a posouvání vlastních hranic a to vše v bezpe ném prost edí. Podpo it d v ru d tí ve vlastní 
schopnosti. Rozvíjíme také schopnost d v ovat ostatním, spolehnout se na jiné.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

2 týdny

as realizace

1 den

Prostor

lanové centrum

Ro ní období

léto

Po et ú astník

10+1 vedoucí

V ková kategorie

12–14 let
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Upozornit d ti na dodržování bezpe nostních pravidel. Vedoucí musí být na dosah tak, aby p ípadn  
mohl fyzicky dít  p i pronášení sítí zachytit. U ostatních aktivit je nutné neustále poskytovat záchranu. I když jsou 
p ekážky „nízké“, jedná se o aktivitu, která s sebou nese jistá rizika.

Pozor na:

Moje poznámky:

Tato aktivita je omezující pro d ti se zdravotním oslabením (zejména 
epilepsie), rozhodnutí o tom, co je možné, aby dít  d lalo, by m li 

vymezit rodi e. Nutné je u všech d tí respektovat to, že se této aktivity necht jí zú astnit, nezesm š ovat, neironizovat. 
I d tem zd raznit, že je d ležité také zvážit své schopnosti. Úzkostn jším d tem m že napomoci d sledné vysv tlení 
a co nejv tší p iblížení, ozkoušení si, že jsou jišt ni.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Každý lezec si vyleze na jedno lano (u stromu, kde jsou navázána ob  lana). Jejich úkolem je dojít spole n  na druhý 
konec lana. Pomáhají si tím, že jsou elem k sob  a opírají se rukama vzájemn  o sebe (nesmí si ale proplétat prsty 
navzájem, opírají se pouze dlan mi).

D ti využijí získané dovednosti p i závodu Pionýrská stezka. 

Tyto aktivity p ibližují Ideály Pionýra: P ekonání a Pomoc.


