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Workshop stepu, který se měl 
konat v loňském roce, se 
nakonec podařilo uskutečnit 
letos a to 23.ledna 2016.  
Lektorem stepu byl Robert 
Urban, který je nejen 
činoherním a muzikálovým 
hercem, ale také zpěvákem, 
moderátorem a tanečníkem. 
Jak sám účastníkům prozradil, 
stepu se aktivně věnuje od 5. 
třídy a v průběhu své 
dosavadní taneční praxe se 
zúčastnil mnoha tanečních 
vystoupení např. MČR 
v latinskoamerických tancích a 
ve stepu.  

Workshopu se zúčastnilo 
celkem 26 účastníků z řad žáků 
LDO a  jiných tříd naší školy, 
ale také z řad rodičů a 
veřejnosti. Ti byli rozděleni na 
dvě skupiny a to skupinu 1 
(mladší účastníci), která se 
stepu učila v dopoledním čase 
a na skupinu 2 (starší 
účastníci), kterým byl vyhrazen 
čas odpolední.  



Step je velmi náročný druh tance, kterému se mohou věnovat jednotlivci nebo také skupiny. Tanečníci chodidly 
nohou vyklepávají patami a špičkami hudební rytmus a k tomuto účelu jim slouží speciální obuv, která je 
opatřena kovovými plíšky. Účastníci si tedy na workshopu mohli vyzkoušet, jak vypadají začátky učení stepu a 
jak se dále step rozvíjí.  
Robert po celý čas pracoval s reprodukovanou hudbou, žánrově zaměřenou na jazz, který je ke stepu 
nejvhodnější, ačkoli pro začátečníky obtížný, protože využívá volného rytmu. Hlavním úkolem všech bylo 
naučení základních úderů nohou, mezi které např. patří Tap – úder bříškem chodidla bez přenesení váhy, Step – 
úder bříškem chodila s přenesením váhy, Heel  - úder stojné paty, Stamp – úder na celou plochu nohy 
s přenesením váhy, Pick-up – úder bříškem chodidla ze zvednuté špičky…ad. Nevýhodou účastníků byla 

absence stepařských bot, ačkoli měli všichni boty s pevnou podrážkou.  Proto při úderech, které se učili, např. 
neslyšeli výrazně rytmus, který tvořili. Přes tento menší problém se však všichni přenesli a snažili se plnit 
zadané úkoly jak nejlépe dovedli. Jakmile většina zvládala základní údery, snažila se je propojovat do 
kompaktnějších částí tak, aby rytmy doplňovaly danou melodii, na kterou účastníci workshopu tvořili. Jednou 
z nich byla např. píseň New York, New York, jejímž autorem je John Kander. Ačkoli se dané údery a taneční 
prvky stepu zdají být jednoduché, jejich ovládnutí a v neposlední řadě využití je velmi obtížné, což většina 
účastníků v závěru workshopu potvrdila. Ačkoli jsou workshopy určeny pouze k seznámení s danou činností 
(letošní školní rok loutkoherectví, step), doufám, že všem účastníkům přinesla tato zkušenost určitý náhled do 
dané oblasti a do problematiky dané tvorby.    


