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Abstrakt a klíčová slova 

Název: 

Vlivy vnějšího prostředí na náročnost závodu Winter Survival 

Cíle práce: 

Cílem práce bylo popsat působení vybraných vlivů vnějšího prostředí, jakými jsou 

např.: vlivy teploty, vlhkosti vzduchu, vliv vzdušného proudění a jejich aplikace do 

prostředí armádních přeborů v zimním přírodním víceboji – Winter Survival. 

Metoda: 

Bakalářská práce je zaměřena na sběr dat a informací, které se vyskytují 

v obecných, tedy ve více známých publikacích a v odborných, mnohdy cizojazyčných 

dílech. V práci jsou zpracovány odborně i osobní zkušenosti s danou problematikou. Práce 

je psána stručně a přehledně. Systematicky zaznamenává údaje, které ve výsledku vytváří 

ucelenou monografii, která se v současné vojenské literatuře nevyskytuje. 

Výsledky: 

Vybrané vlivy prostředí mají různou váhu a specifičnost působení na lidský 

organismus. 

Klíčová slova 

Adaptace, homeostáza, termoregulace, tepelná rovnováha, zimní přežití. 

 



Abstrakt and keywords 

Title: 

The impacts of the external environment on difficulty competition Winter Survival  

Goals of the work: 

The goal of this work is to describe the impacts of some aspects of the external 

environment, e.g. temperature, humidity, wind effect and their application to the military 

environment in the winter natural championship – Winter Survival. 

Method: 

This bachelor thesis focuses on collecting data and information, which appear in 

general – well-known publications and in scientific international works. In the work 

personal experiences of the problem are rigorously described. The work is written simply 

and clearly. Systematically records data that in the end forms the whole monography which 

fills the gap in the recent military literature. 

Results: 

Selected impacts of the environment have different weights, and they specifically 

influence the human body.  

Keywords: 

Adaptation, homestasis, termoregulation, temperature balance, Winter Survival. 
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Seznam zkratek 

 AČR, (Armáda České Republiky) 

 ATP, (adenosin tri fosfát) 

 BM, (bazální metabolismus) 

 ČR, (Česká Republika) 

 GFS, (Global Forecast System). Světový předpovědní systém – určený pro 

předpověď počasí ve vybrané lokalitě. 

 KM, (klidový metabolismus) 

 KZ, (Komplexní zaměstnání). Zaměstnání s využitím složek Speciální tělesné 

přípravy. 

 MJ, (mega joule) 

 PM, (pracovní metabolismus) 

 WS, (Winter Survival). Zimní přežití. 
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1 ÚVOD 

K tématu bakalářské práce jsem se rozhodl po zkušenostech z absolvování 

závodů Mezinárodní mistrovství Armády České Republiky (dále jen AČR) v zimním 

přírodním víceboji, na kterém se ukázalo, jak je důležité se na tento typ závodu připravit 

nejen fyzicky, ale mít i dostatek informací o prostředí, ve kterém se závod odehrává. 

V práci se zabívám tepelný komfort závodníků při samotném závodě související 

ze změnami počasí, doporučený způsob prevence proti nepříznivým vlivům vnějšího 

prostředí, s ohledem na složení a množství nesené zátěže. V práci dále popisuji vliv 

prostředí na lidský metabolismus, energetickou náročnost a fyziologické reakce člověka 

na okolní prostředí. 

Voják připravený na závod pouze po sportovní stránce je schopen podat 

stoprocentní výkon v prostředí, které mu vyhovuje, nikoliv však v prostředí, ve kterém 

na něj působí více stresových faktorů, na které je zvyklý při tréninku v ideálním 

prostředí. 

Dříve než zahájíme přípravou v terénu je vhodné zjistit, jak v průběhu soutěže 

bude pravděpodobně naše tělo reagovat na měnící se vlivy prostředí při takto náročném 

závodě. Nemůžeme se však touto prací řídit zcela stoprocentně, každý člověk je odlišný, 

a tak i působení vlivů na jedince bude u každého jiné. 

Cílem této práce není porovnávání nových technologií a materiálů oděvů, ani 

vytvoření jakéhosi „tréninkového deníku“ pro přípravu na tento závod, či třeba samotný 

výcvik v přežití. Zaměřil jsem se na přírodní vlivy a člověka, na jeho fyzický výkon a 

na tělesné stavy, se kterými se člověk v přírodě může setkat. Práce by také mohla 

sloužit jako zdroj informací pro instruktory přežití v AČR. Důležité jsou především 

hraniční stavy organismu, které v při tělesné námaze a ztížených podmínkách prostředí 

mohou nastat velice brzy. Ignorování prvních příznaků možného kolapsu organismu 

z důvodu neinformovanosti o těchto stavech, může mít pro závodníky neblahé účinky a 

hrozí i trvalejší poškození jejich zdravotního stavu. 

Soutěž v zimním přežití nebo-li tzv. „Winter Survival“ (dále jen WS) v současné 

době představuje nepřetržitý, čtyřdenní, vytrvalostní víceboj v zimních podmínkách. Jde 

o extrémně obtížný závod, při kterém jsou vojáci vystaveni náročným vnějším vlivům, 
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hraničním fyzickým i psychickým zátěžím, minimu odpočinku a spánku. Závodníci 

vykonávají disciplíny sportů ve volné přírodě – přesun terénem podle mapy, orientační 

běh, sjezdové a běžecké lyžování, závod na sněžnicích, horolezectví, transport 

raněného, střelbu z armádních zbraní, přežití ve volné přírodě, nouzové přespání apod. 

Přesný program závodu Winter Survival 2010 s popisem jednotlivých disciplín je 

uveden v příloze 1. Soutěží tříčlenná družstva, která se musejí vypořádat s náročnými 

disciplínami a prokázat víc než jen fyzickou zdatnost a výdrž. 

Veřejností i vojáky je považován za patrně nejtěžší závod na území České 

republiky. 

Zimní přírodní víceboj (Winter Survival) na se koná do roku 1995 v pohoří 

Jeseníky. Popisem podmínek, které minulost těchto závodů provázeli, se zabývám 

v následujících kapitolách bakalářské práce. 

Záměrně v práci neuvádím vlivy nadmořské výšky a tlaku vzduchu, a to 

z prostého důvodu. Vliv nadmořské výšky se u člověka začne projevovat od 2700 metrů 

nad mořem (dále jen m. n. m.). V práci se zaměřuji na pouze na oblast České Republiky 

(dále jen ČR) a ta s jejím největším vrcholem (Sněžka – 1602 m. n. m.) tyto podmínky 

nesplňuje. Vliv tlaku vzduchu neuvádím z téhož důvodu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Vnitřní prostředí 

Vnitřním prostředí rozumíme prostředí organismu, které se udržuje v neustálé 

funkční dynamické rovnováze. Udržení organismu mimo fyziologické meze, a to 

zejména při nedostatku kyslíku, nadbytku oxidu uhličitého, zachování osmotických 

poměrů, iontové rovnováhy a změn pH. Udržení stálých hodnot tzv. homeostáza 

zahrnuje vodní, energetickou a minerální rovnováhu organismu. (Havlíčková, 2008) 

Mezi základní úrovně regulace homeostázy patří: 

 Molekulární úroveň – (ústrojné – nárazníkové systémy krevní) 

 Makromolekulární úroveň – (enzymy) 

 Buněčná úroveň – (transport látek přes membránu, aktivní transport, 

sodíko-draslíková pumpa) 

 Tkáňová, orgánová úroveň – (plíce, ledviny, játra, krev) 

 Systémová úroveň – (neuroendokrinní systém) 

2.2 Metabolismus 

Metabolismus zahrnuje látkový metabolismus, což je látková přeměna v živých 

tkáních, např. příjem, zpracování, zabudování a vylučování látek a energetický 

metabolismus, což je přeměna energie, kterou naše tělo produkuje. 

BM – bazální (základní) metabolismus – v praxi se používá tabulková hodnota – 

náležitý bazální metabolismus – nál.BM – hodnota závisí na velikosti těla, věku a 

pohlaví. Tabulková hodnota nál.BM se uvádí v rozmezí 1200 – 1300 kcal/24h tj. 5000 

kJ/24h pro ženy, 1400 – 1500 kcal/24h tj. 6000 kJ/24h pro muže.  

Bazální metabolismus je základní energetická přeměna, pokrývající dostatečným 

způsobem všechny vitální funkce za bazálních podmínek (neutrální teplota, tělesný 

a duševní klid, stav nalačno). (Mourek, 2005) 
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KM – klidový metabolismus – úroveň metabolismu při tělesném klidu, je vyšší 

o 300 – 400 kcal tj. o 1300 kJ – 1700 kJ/24h než BM, možno i vyjádřit 110 – 120 % 

nál.BM. 

PM – pracovní metabolismus - úroveň metabolismu při určité tělesné práci = 

KM + pracovní přírůstky (podle denního režimu práce, možno i vyjádřit 120 – 130 % 

nál. BM. 

Veškerá energie vydaná organismem je doplňována potravou. Organismus ale 

může po určitou dobu čerpat ze zásob uložených ve vlastních tkáních. Tyto zásoby jsou 

však pohotovostní a musí se doplňovat. Proto za fyziologických podmínek 

předpokládáme rovnovážný stav mezi příjmem a výdejem energie. S tím potom úzce 

souvisí především kvantitativní hledisko příjmu potravy. (Bartůňková, 2006) 

Winter Survival absolvují vojáci především v pásmu pracovního metabolismu, a 

to téměř po celou dobu průběhu jednotlivých etap závodu. Čas na odpočinek je 

minimální a závod probíhá do pozdních večerních hodin. V čase určeném pro spánek se 

závodníci (respektive jejich tepová frekvence) uklidní jen na malou chvíli natolik, aby 

se dostali do pásma klidového metabolismu. Při spánku se tepová frekvence závodníků 

pohybuje v průměru kolem 70 tepů za minutu. Tento jev je způsoben diskomfortem, 

zkrácenou dobou a nesoustavností spánku. Veliké zatížení má za následek vysokou 

spotřebu energie, která já čerpána převážně z energetických zásob. 

2.3 Adaptace 

Adaptací rozumíme schopnost přizpůsobovat se okolním vlivům prostředí. Lze 

také chápat jako přizpůsobení člověka a jeho chování společnosti a prostředí, ve kterém 

žije, přizpůsobení sociálním podmínkám. S pojmem adaptace se setkáme také 

v evoluční biologii, kde je pojem adaptace chápán jako dědičné přizpůsobení 

organismu, ve stavebnictví a v neposlední řadě v hudbě a umění. Tato práce je 

zaměřena na adaptaci člověka a jeho vztah k aktuálnímu stavu vnějšího prostředí. 

Mechanismy, jimiž člověk odpovídá na změnu klimatických podmínek, se označují 

obecně jako adaptační děje. Ty lze pak dělit na tzv. akomodaci, adaptaci a aklimatizaci. 
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Akomodace je bezprostřední krátkodobá odpověď organismu příslušných orgánů 

a systémů na přechodu, krátkodobou změnu vnějšího i vnitřního prostředí. Uskutečňuje 

se zejména nervovými, reflexními mechanismy. 

Adaptace představuje již specifickou metabolickou odpověď organismu na zátěž 

s cílem zachovat stabilitu vnitřního prostředí (homeostázu) a přizpůsobit funkční stav 

organismu nové energetické hladině. Uskutečňuje se nervovými, zvláště pak 

humorálními mechanismy. 

Aklimatizací se rozumí komplexní reakce organismu, zahrnující funkční i 

organické reverzibilní přeměny, na dlouhodobé působení klimatu nebo pravidelně se 

opakující změny atmosférického prostředí, s cílem vytvořit nový optimální funkční stav, 

energeticky stejný jako před počátkem přizpůsobování. Aklimatizace může být buď 

přechodná, při krátkodobém pobytu v odlišném klimatu, nebo trvalá při dlouhodobém 

setrvání organismu ve změněných podmínkách. Průběh a doba přizpůsobení okolí závisí 

především na stupni adaptačních schopností organismu, která je u každého jedince jiná. 

Při úplné aklimatizaci probíhají všechny životní funkce v nezměněné formě, při neúplné 

aklimatizaci jsou životní funkce do určité míry narušeny, takže člověk již nemá např. 

plnou pracovní schopnost. (Matoušek, 1988) 

2.4 Termoregulace 

Člověk si termoregulačními mechanismy udržuje stálou teplotu vnitřního 

prostředí, kolísající v rozmezí +4 °C kolem průměrné hodnoty (36 – 37 °C), zatímco 

teplota kůže se může pohybovat v rozmezí 28 až 37 °C, podle okolního prostředí. Toto 

kolísání je způsobeno vnitřními i zevními vlivy. Rozdíly vznikají v průběhu času (denní 

doba), ale i podle částí lidského těla (závisejí na pokrytí oblečením a množství krve, 

které protéká periferními kapilárami v podkoží). V lidském těle dochází k nepřetržitému 

procesu dopravy tepla z vnitřních tkání k povrchu kůže, odkud je teplo odváděno 

sáláním, prouděním, vedením a vypařováním. 

 



 

Obrázek 1 – Termogram, ukazující jak teplo opouští z přední (a) a zadní (b) plochy tělo, 

před (vlevo) a po (vpravo) běhu venku při teplotě 30 °C a vlhkosti 75 %. Barevná škála 

pod fotografiemi nabízí teplotní rozdíly pro změny barvy. 

 

Vyprodukované teplo se musí odvést do okolí nebo dojde k přehřátí organismu. 

Termoregulace se uskutečňuje zejména třemi hlavními mechanismy: 

 Chemická termoregulace – umožňuje zvyšovat nebo snižovat podle potřeby 

látkovou výměnu, a tím i tvorbu tepla. Možnosti změny metabolismu jsou 

ovšem u člověka velmi omezené. Dochází k nim např. při nástupu chladového 

třesu nebo aktivního pohybu. 

 Fyzikální termoregulace – zejména ochrana proti chladu, která se uskutečňuje 

zvýšením izolační schopnosti povrchových částic těla (odívání) a také ochrana 

proti horku prostřednictvím vedením, sáláním, prouděním a odpařováním. 

 Termoregulace chováním – soubor pohybových akcí, které zahajuje organismus 

na základě podráždění orgánů schopných vnímat teplo nebo chlad. Patří sem 

např. vyhledávání stínu, užívání oděvů. 

Kdyby tyto mechanismy nefungovaly, zvýšila by se teplota každých 5 minut o 1 °C. 

 

 

 15



2.5 Fyziologické reakce člověka na svalovou práci 

Lidské tělo je nepřetržitým zdrojem tepla. Zvýšení tělesné teploty je pro člověka 

do určitého stupně příznivé, neboť se zvyšuje aktivita enzymatických systémů, zvyšuje 

se rychlost uvolňování energie a jedinec je schopen podat vyšší výkon. Tato 

metabolická tepelná produkce může být rozdělena do dvou skupin : 

 Bazální metabolismus (BM), kdy je teplo produkováno na základě biologických 

procesů (m.j. "spalování pohonné látky", kterou je potrava). 

 

18%

56%

26%

svaly

vnitřní ogány

ostatní

 

Obrázek 2 - Relativní podíl orgánů na produkci tepla v klidu1 

 

 Svalový metabolismus, jenž vzniká při činnosti člověka (při fyzickém zatížení). 

Výroba energie pro svalovou práci probíhá za spotřeby kyslíku, který je 

získáván ze vzduchu dýcháním. Stoupá intenzita oxidačních reakcí. Pouze malá část 

chemické energie (20 %) se využije pro mechanickou práci. 80 % této energie se 

uvolňuje ve formě tepla.  

 

                                                 

 

1 http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch09s02.html (06.04.2010). 
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Obrázek 3 - Relativní podíl orgánů na produkci tepla při zátěži2 

 

Při intenzivní pohybové činnosti vzniká ve svalech o 15 - 20krát více tepla než 

při bazálním metabolismu. Teplota stoupá nejdříve ve svalech, teprve později s určitým 

zpožděním, se teplo prostřednictvím krve rozvádí do celého organismu a stoupá teplota 

jádra. Dochází k prohřátí obalových vrstev a prostoupení tepla na povrch. V této fázi se 

uplatňují mechanismy fyzikální termoregulace, protože kumulací tepla v organismu by 

hrozilo přehřátí. 

2.6 Tepelný komplex 

Člověk je homoiotermní „teplokrevný“ organismus, jehož teplota se vlivem 

souboru reflexních reakcí řízených z hypotalamu udržuje v úzké hranici i přes velké 

výkyvy vnějšího prostředí. Prostředí odebírá tělu tolik tepla, kolik právě produkuje. 

Tento stav se označuje jako tzv. „tepelná rovnováha“. Ta závisí na teplotním spádu, 

tj. teplotní rozdíl mezi povrchem těla a teplotou okolí. Teplo vzniká v tělesném jádru, 

především v játrech. Toto teplo se rozvádí po celém těle pomocí proudění krve. 

Povrchová teplota je tedy výsledkem tvorby tepla v tělesném jádru a periferiemi 

vydaným teplem do okolí. 

                                                 

 

2 http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch09s02.html (06.04.2010). 
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Obrázek 4 - Rozložení povrchové teploty člověka v teplém a chladném prostředí 3 

 

Tepelný výdej prouděním roste s rychlostí proudícího vzduchu. Při vyšších 

teplotách vzduchu, kdy klesá teplotní spád mezi povrchem těla a okolím, člověka vítr 

příjemně ochladí, kdežto za bezvětří pociťuje horko. Výdej tepla dýcháním = výdej 

tepla odpařováním vody v plicích a teplo odevzdané ohříváním vdechovaného vzduchu. 

Výdej tepla roste s nízkou teplotou a vlhkostí vzduchu a také s celkovou produkcí tepla. 

                                                 

 

3 http://www.tzb-info.cz/2650-vnitrni-prostredi-budov-a-tepelna-pohoda-cloveka 

(26.08.2010). 
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Obrázek 5 – Oteplování vzduchu při průchodu dýchacím ústrojím4 

 

Tepelný komplex dále zahrnuje faktory atmosférického prostředí, které mohou 

ovlivnit tepelnou pohodu organismu. Patří sem zejména vliv teploty, vlhkosti a proudění 

vzduchu. Pocit tepelné pohody (tepelného komfortu) vzniká tehdy, je-li tvorba a výdej 

tepla v rovnováze při minimu termoregulačních dějů. Práh pocitu tepelné pohody závisí 

především na prostředí a jeho tepelné vodivosti, např. 30 °C teplá voda se pociťuje jako 

studená a 30 °C teplý vzduch již jako teplý. 

Dolní kritická teplota se označuje teplotní hranice vnějšího prostředí, pod kterou 

již organismus nedovede udržet tepelnou rovnováhu a stálou teplotu jádra. Horní 

kritická teplota je teplota prostředí, nad kterou již nelze zabránit trvalému stoupání 

tělesné teploty. Rozpětí mezi oběma teplotami představuje šíři termoregulace. Ta bývá 

mnohem větší ve vzdušném prostředí, jehož tepelná vodivost je malá, než ve vodě, která 

je asi 26krát vodivější. 

                                                 

 

4 WILMORE H. J., COSTILL L. D., KENNY L. W. Physiology of Sport and Exercise 

(4th edition). Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. 
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2.7 Vliv vnějšího prostřední na výkonnost 

Vystavení nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí, při kterém jsou závodníci 

nuceni podávat vysoké sportovní výkony v nepříznivých a někdy dokonce extrémních 

podmínkách, ztěžuje výkonnost jedince, v některých případech ho může i ohrožovat. 

Je třeba se s nimi tedy blíže seznámit. Mezi vlivy zevního prostředí je možno 

počítat vlivy: 

 

 tepelné (teplota vzduchu) 

 vlhkosti (různý stupeň vlhkosti vzduchu, oděvu) 

 povětrnostní (různé rychlosti proudění vzduchu) 

 záření (sluneční) 

 akustické (povzbudivé, rušivé a škodlivé vlivy) 

 světelné (doba přirozeného osvitu, tmy) 
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3 CÍLE A ÚKOLY 

Cílem práce bylo popsat působení vlivů vnějšího prostředí, při průběhu závodu 

Winter Survival, na území České republiky resp. pohoří Jeseníky. Mezi tyto vlivy patří 

např.: vlivy teploty, vlhkosti vzduchu, a také účinky vzdušného proudění. 

Dalším cílem je charakterizovat jejich působení na lidský organismus. 

V práci využívám vlastních zkušeností z absolvování soutěží z pohledu 

závodníka, a také z pohledu vedoucího družstva. 

Výsledky práce se později mohou odrazit v taktice a přístupu k tréninku na dané 

závody nebo při vedení výcviku v přežití či Komplexního zaměstnání instruktory AČR.  

 

Úkoly: 

- Shromáždění literatury, zabývající se problematikou, která je zpracována v 

bakalářské práci. 

- Vyhledání jednotlivých vlivů vnějšího prostředí, se kterými se můžeme setkat 

v prostředí, kde se závody odehrávají. 

- Vyhledání vybraných faktorů vnějšího prostředí (vítr, srážky a oblačnost) při 

závodech v zimním přežití v letech 2008 – 2010. 

- Zjištění průměrných teplot při závodech v zimním přežití v letech 2006 – 2010 

- Specifikace pro armádní prostředí. 

- Zakomponování poznatků z vlastních zkušeností, postřehů a doporučení závodníků 

po předchozí konzultaci. 



4 VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1.1 Hodnoty vlivů vnějšího prostředí - Winter Survival 2008-2010 

 

 

Obrázek 6 - Vnější vlivy v průběhu závodu WS 2008 – 20105 

 

Na obrázku 6 jsou zachyceny vybrané faktory vnějšího prostředí (vítr, teplota, 

srážky a oblačnost) při závodech v zimním přežití v letech 2008 – 2010. Pro představu 

průběhu závodu a jeho náročnosti je v příloze uveden program závodu Winter Survival 

2010 (viz. Příloha 1). 

 

                                                 

 

5 WindGURU [online]. c 2010, http://www.windguru.cz/cz/ (13.03.2010). 
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4.1.2 Vliv snížené teploty prostředí 

Při závodě se nesetkáme s teplotami polárního charakteru, ovšem kombinací 

více vlivů mírného podnebného pásu, ve kterém se ČR vyskytuje, mohou nastat 

extrémní podmínky se kterými se voják bude jen těžko vyrovnávat. 

Klesá-li tělesná teplota, je výdej tepla omezen. Dochází k zúžení cév 

(vazokonstrikci), která zamezuje zvýšeným ztrátám tepla sáláním a vedením. Zvyšuje 

však i periferní cévní odpor, a tím i krevní tlak, mírně se zvyšuje srdeční frekvence. 

Produkce tepla se zvyšuje až na čtyřnásobek základní hodnoty. Hlavními mechanismy 

jsou volní svalová aktivita a svalový třes, začíná-li klesat teplota jádra. 

Nízké teploty vnějšího prostředí (–5 až –20 °C) vedou k poklesu aktivity 

oxidativních enzymů, a tím ke snížení schopnosti vytrvalostního aerobního výkonu. 

Dochází však i k poklesu svalové síly. Při poklesu teploty jádra pod 35 °C dominuje 

třes, z psychických změn euforie, později dezorientace, halucinace. Při teplotě jádra pod 

30 °C nastává veliké riziko úpadku do bezvědomí. Při poklesu pod 28 °C se schyluje k 

selhání krevního oběhu a smrti. (Havlíčková, 2008) 

Průměrná teplota v průběhu 4 závodních dnů za posledních 5 let konání Winter 

Survivalu je +1 °C. Nutno však konstatovat, že ročníky WS 2007, 2008 a 2009 byly 

celkem „teplé“ (průměrná teplota +4,1 °C). Ročníky WS 2006 a 2010 naopak velice 

chladné (průměrná teplota -4 °C). 

Nejnižší teplota v průběhu závodu byla dosažena v roce 2010 a to 4. února, kdy 

rtuť teploměru klesla na -12,4 °C. 



 

Obrázek 7 – Příklad hodinových teplot v průběhu závodu v zimním přežití 

(4.února 2010)6 

                                                 

 

6 http://www.jesenik.org/cs/teplota/den-2010-02-04.html (27.3.2010) 
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Obrázek 8 – Hypotermie 

 

Omezením fyzické námahy v noci, klesne tvorba tepla svalovou aktivitou, 

závodníkovi tedy hrozí zvýšené riziko podchlazení. 

V průběhu závodu absolvují vojáci tzv. „nouzové přespání“ v přírodě, ve 

vlastnoručně zhotovených přístřešků ze sněhu. S využitím pouze materiálu neseného po 

celou dobu soutěže se snaží zvýšit komfort spánku. Vše je podřízeno redukci váhy 

batohu ve prospěch rychlosti přesunu. Hlavní část zátěže tvoří povinný a nezbytný 

vojenský materiál. Absence náhradního oblečení a kvalitních bivakovacích prostředků 

znamená pak velmi nepohodlný spánek ve vlhkém oblečení a spodní hranici tepelného 

komfortu. V tento okamžik se nejčastěji volí způsob využití tělesného tepla ve skupině, 

čímž se zvyšuje komfort spánku. 

 

Podchlazení 

Podchlazení, neboli hypotermie, je stav organismu, kdy teplota tělesného jádra 

klesne pod úroveň potřebnou pro základní (bazální) metabolismus. U člověka se za 
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normálních podmínek teplota udržuje na stabilní úrovni 36 – 37 °C. (viz. Kapitola 2.4 

Termoregulace). Hypotermie nastává tehdy, pokud vnitřní termoregulační mechanismy 

nedokáží kompenzovat ochlazování vnějším prostředím. 

Hypotermii u člověka považujeme za nechtěný pokles teploty tělesného 

jádra pod 35 °C. 

Příčiny podchlazení: 

- teplota okolí je nižší než teplota těla, pobyt ve vodě, vítr, dehydratace, vyčerpání atd. 

První pomoc při podchlazení: 

Rozlišování mezi úrovněmi podchlazení, podle teploty jádra, jsou v terénu 

nepoužitelné. Vyžadují teploměr, který měří nízké teploty (25-35 °C), nejlépe s rektální 

(konečníkovou) sondou. Třes rovněž není spolehlivým vodítkem - jeho přítomnost je 

závislá na energetických rezervách organismu. 

- Lehké podchlazení – podchlazený reaguje na oslovení, je schopen se sám 

pohybovat. Nástup třesu je nutno hodnotit jako snahu organismu o tvorbu tepla, ale 

třes velmi vyčerpává - je třeba dodat energii a zlepšit tepelnou izolaci. 

- Těžké podchlazení - podchlazený nereaguje na oslovení ani na lehký bolestivý 

podnět, nehýbe se. Životní projevy jsou minimálně znatelné. Tělesná teplota pod cca 

32 °C, třes slábne nebo chybí. 

4.1.3 Vliv vlhkosti vzduchu 

Pro udržení tepelné pohody lidského organismu hraje důležitou roli obsah 

vodních par ve vzduchu. Na stupni jejich nasycení (udáváno v procentech) závisí 

odpařování vody z povrchu těla. Vážnější potíže nastávají až při teplotách nad 15°C při 

vyšších relativních vlhkostech vzduchu a jsou závislé na tělesné činnosti. Ve vodní 

parou nenasyceném vzduchu se množství odpařované vody zvětšuje až čtyřnásobně na 

rozdíl od pobytu ve vzduchu vodní parou nasyceném při stejné teplotě. Ve vlhké 

atmosféře se člověk začíná potit dříve než v suchém prostředí. 
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Tabulka 1 - Vlhkost vzduchu 

Název Procento nasycení vzduchu vodní parou 

Suchý vzduch pod 50% relativní vlhkosti 

Středně suchý vzduch 50 – 70% 

Středně vlhký vzduch 70 – 85% 

Vlhký vzduch nad 85% 

 

Suchý vzduch odnímá sliznicím dýchacích cest vlhkost, tím je vysušuje a působí 

dráždivě. Je-li tlak par ve vzduchu tak vysoký, že dochází k vyřazení mechanismu 

evaporace (odpařování), nastávají vážné poruchy v termoregulaci. Za tohoto stavu 

dochází k přehřátí organismu. 

4.1.4 Účinky vzdušného proudění 

Pohyb vzduchu se biologicky uplatňuje svým přímým účinkem, tj. mechanickým 

působením na kůži a ovlivněním tepelného stavu lidského organismu. Rychlost 

vzdušného proudění (viz. Příloha 2). Mechanický vliv se projevuje ve formě mírné 

kožní masáže odkrytých částí těla a tréninku vazomotorů kožních cév. Dochází ke 

zvyšování kožní cirkulace a k podráždění periferních nervových zakončení. Tento vliv 

je zvláště výrazný při náhlých změnách rychlosti vzdušného proudění nebo 

nárazovitém, bouřlivém větru. Oblekem se vytváří jedna nebo několik vzduchových 

izolačních vrstev a tím se podstatně snižují ztráty tepla vedením a prouděním. 

Vzdušné proudění má úzký vliv k termoregulaci organismu tím, že ovlivňuje 

výdej tepla odpařováním, vedením a prouděním. Za klidného ovzduší se nad pokožkou 

vytváří stagnující, vodní parou nasycená vrstva vzduchu, v níž nedochází k proudění, a 

která zabraňuje odpařování potu. Při bezvětří je tato vrstva 4 až 8 mm silná a klesá na 1 

mm při větru o rychlosti 2 m.s-1. Výdej tepla se tímto mechanismem může zvýšit 4 až 



8krát. Z těchto důvodů je při stejné teplotě vzduchu za větru nižší teplota kůže i větší 

ztráta vody než za klidného ovzduší. 

 

Vítr a teplota 

Při stejné teplotě se vnímá klidné ovzduší jako teplejší oproti prostředí, kde je vzduch 

v pohybu. Při středních teplotách působí mírný vítr, který ochlazuje kůži o 1 až 3 °C 

velmi nepříjemně, při mrazu je toto ochlazení dokonce nebezpečné (viz. Obrázek 9). Se 

zvyšující se rychlostí větru stoupá riziko omrzlin. Studený vítr násobí účinky venkovní 

teploty, která by jinak nikomu neuškodila, proto je důležité nosit do takovéhoto počasí 

oblečení nejen teplé, ale i větru odolné. 

 

Obrázek 9 – Ochlazující účinek větru7 

                                                 

 

7 MÁČKOVÁ, J. Termoregulace – chlad, Prezentace 
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4.1.5 Vliv vodního prostředí 

Při závodě Winter Survival se organizátoři záměrně vyhýbají vstupu do vodního 

prostředí, z důvodu rizika rychlého nástupu podchlazení. Nemůžeme však tento vliv 

zcela vyloučit a počítat s tím, že se s vlivem vodního prostředí při závodě v zimních 

podmínkách nesetkáme. 

 Normální tělesná teplota zdravého člověka se pohybuje kolem průměrné 

hodnoty (36 – 37 °C). Tato teplota je konstantní a nezbytná pro funkci srdce, plic a 

mozku. Udržování stálé tělesné teploty (viz. Kapitola 2.4 Termoregulace). Tuto funkci 

plní také kůže, která je vybavena chladovými receptory (Krauseho tělíska) a tepelnými 

receptory (Ruffiniho tělíska). Pokud je rozdíl mezi normální tělesnou teplotou a 

teplotou vody příliš vysoký, termoregulační mechanismus nedokáže změnu teploty 

vyrovnat a teplota tělesného jádra začne klesat. Tento jev se vyskytuje zpravidla ve 

vodě o teplotě 20 °C a nižší. Při vystavení těla studeným podmínkám tělo reaguje a 

následuje: 

Při tělesné teplotě 37 °C – 35 °C 

 Intenzivní a nekontrolovatelný třes 

 Zhoršená pohybová koordinace 

Při tělesné teplotě 35 °C – 33 °C 

 Silný třes 

 Obtížné mluvení 

Při tělesné teplotě 33 °C – 30 °C 

 Snížení třesu nahrazuje svalová tuhost 

 Snížená svalová koordinace vytváří nepravidelné nebo trhavé pohyby 

 Zamražené myšlení, snížené vnímání situace, možná amnesie 

Při tělesné teplotě 30 °C – 27 °C 

 Bezvědomí 

 Nereaguje na mluvené slovo 

 Nefunguje většina reflexů 
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 Nepravidelný srdeční tep 

Při tělesné teplotě 25 °C a nižší 

 Selhání srdečního a dýchacího centra v mozku 

 Předpokládaný edém (otok) a krvácení do plic 

 Smrt 

 

Pobyt ve vodním prostřední je omezen teplotou. Při nízké teplotě vody hrozí 

vojákům podchlazení velice rychle, to především z důvodu, že je voda 26krát vodivější 

než vzduch. Při nízkých teplotách voják rychleji ztrácí tělesné teplo. Doba přežití ve 

vodě je přímo úměrná s její teplotou 

. 

Tabulka 2 - Vliv teploty vodního prostředí na přežití 

Teplota vody (°C) Čas přežití (hodiny) 

9,5 2-3 

11,0 4 

12,0 4-5 

14,0 6 

16,0 7-8 

18,0 10 

 

4.1.6 Vliv záření 

Dlouhotrvající vystavení slunci vyčerpává, a proto se závodníkům v terénu 

doporučuje, chránit pokožku před přímým slunečním zářením. Na obnažených částech 
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těla vyvolávají sluneční paprsky po určité době vystavení slunečnímu záření solární 

erytém (zčervenání).  

O poškození kůže rozhoduje spektrální složení a intenzita jednotlivých složek. 

Ultrafialové záření, podporované odrazem paprsků od sněhu, vyvolává zánět kůže 

snadněji. U některých lidí se objevuje i alergie ve formě kopřivky.  

Nutná je zde i ochrana očí brýlemi s kvalitním UV filtrem pro hory, jako 

prevence proti sněžné slepotě. Účinky slunečního paprsků mohou mít vliv i na oči 

chráněné klasickými brýlemi, které zcela nepřiléhají k obličeji. Odraz paprsků od sněhu 

působí na oko nejen při přímém pohledu do slunce, ale takřka po celou dobu vystavení 

slunci. Při prvních příznacích nástupu sněžné slepoty začnou oči úporně bolet. Zrak 

postiženého je nutné zakrýt obvazem. Odlišně se projevuje zánět spojivek, kdy oči pálí 

a zčervenají. K zklidnění pomáhají tmavé brýle. 

Kombinací vysoké teploty vnějšího prostředí a hlavně přímým působením 

slunečních paprsků vzniká úžeh se stejnými příznaky jako úpal. Riziko postižení se 

znásobuje prováděnou sportovní činností. 

Vliv slunečního záření vojáci nejčastěji podceňují. Tělo se s těmito vlivy 

vyrovnává celkem snadno, zprvu bez větších pocitových změn. Následky vystavení 

slunci přicházejí naráz a při pociťování prvních příznaků je už často pozdě na jakékoliv 

preventivní opatření. 

4.1.7 Vlivy akustické 

Otázka hluku je jedním ze základních zdravotních problémů. S těmito vlivy se 

s terénu můžeme setkat např. při střelbě. Hluk může nabývat takové hlasitosti (130 dB), 

že působí bolest. 

Zvukové vlivy mohou působit na fyzickou výkonnost zcela protichůdně. Mohou 

ovlivňovat psychiku jednice, a tím i jeho výkon jak pozitivně, tak i negativně. Zcela 

specifickým průvodním jevem v řadě disciplín, pozitivní výkonovou motivací, je 

povzbuzování v průběhu vlastního výkonu. Intenzita těchto zvukových projevů může 

mít přímý vliv na stupeň aktivace, „nabuzení“ jednotlivce nebo kolektivu. Vzniká 

euforie, při které je jedinec schopen podat nadprůměrné výkony. 
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Jsou však disciplíny, které vyžadují zvýšenou koncentraci na výkon (střelba), u 

nichž jsou jakékoli slyšitelné projevy nežádoucí. 

Vojáci řeší problém hluku při střelbě ochrannými pomůckami, a tím je negativní 

vliv z velké části eliminován. 

4.1.8 Vlivy světelné 

Biologické rytmy představují změny živých organismů pravidelně se opakující a 

ve stejné době se vracející. Příčinou periodicity jsou vnitřní a vnější vlivy. V této práci 

se zaměřuji na exogenní příčiny, a to na vlivy světelné (den a noc). 

Cirkadiánní rytmus (lat. circa = přibližně, dies = den) o dálce trvání 20 – 28 

hodin, je neoddělitelně v interakci se zevními rytmy. Náhlá změna (působení zevních 

příčin) vede k desynchronizaci. Narušení spánkového rytmu má za následky ovlivnění 

fyzické i psychické výkonnosti, potíže s noční prací, zvyšuje se chybovost a dochází 

k nepřesnosti z únavy. 

Desynchronizaci lze předcházet předstartovní synchronizací, napodobující 

místní podmínky, či farmakologickým ovlivněním. 

Narušení denního rytmu je pro vojáka nejčastější a nejvíce ovlivňující faktor, 

působící negativně na podávaný výkon. Nepravidelný, přerušovaný spánek závodníci 

snášejí nejhůře ze všech vlivů, které na ně během soutěže působí. 

4.2 Vlivy mechanické a biomechanické 

Sféra těchto problémů je velmi rozsáhlá. Patří sem využití nových technologií 

(např. technologie nosných systémů batohů, lyže, hole atd.), vývoj materiálů oblečení 

(termoprádlo aj.) Jde o problematiku specifickou, která se v různé míře dotýká 

jednotlivých činností prováděných při takto extrémním závodě. 
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5 DISKUSE 

Cílem této práce bylo shromáždění informací o vlivech vnějšího prostředí na 

náročnost pohybu v zimním terénu a zakomponování problematiky do specifik závodů 

v zimním přežití. 

V práci jsem popsal vybrané vlivy, informovat o jejich negativním, v některých 

případech i pozitivním dopadu na lidský organismus. Pro představu náročnosti jsem 

uvedl vybrané faktory vnějšího prostředí (vítr, teplota , srážky, oblačnost) z posledních 

tří resp. pěti ročníků závodu. Jak se v praxi ukazuje tyto vlivy mají obrovský vliv na 

průběh závodu. Dokazuje to náročnost závodu WS 2010, která byla organizátory 

označena jako „doposud nejtěžší závod v historii“, a to především z důvodu extrémně 

nepříznivého počasí. Také fakt, že WS 2010 dokončila pouze polovina zúčastněných 

družstev, poukazuje na to, jak velkou roli při závodě hrají vlivy vnějšího prostředí. 

I přes nové technologie a materiály oblečení se vnější vlivy podepisují na 

výkonech při samotném závodě. Ochrana proti těmto vlivům je dnes již na velice 

vysoké úrovni. Redukcí nesené zátěže a nemožností propocené oblečení sušit, se vojáci 

dostávají do problému, při kterém jsou nuceni, pokračovat v propoceném oděvu. 

S těmito problémy jsou spojeny zvyšující se ztráty tělesného tepla a stoupá i spotřeba 

produkované energie.  

Při absolvování závodů jsem neměl tu možnost „na vlastní kůži“ pocítit vlivy 

všech výše uvedených vlivů prostředí, a tedy osobní zkušenosti uvádím pouze u vlivů 

s nimiž jsem se setkal nebo které jsem měl možnost konzultovat s ostatními účastníky 

soutěže. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na sběr dat a informací, které byly čerpány 

z odborných publikací i cizojazyčných děl. Stěžejním tématem práce bylo shrnutí 

vnějších vlivů ovlivňující náročnost závodů v zimním přežití. 

V teoretické části práce byly popsány a uvedeny základní fyziologické funkce 

organismu. Jednotlivé kapitoly této části obecně popisují hlavní metabolické reakce a 

odpovědi organismu na změny vnějšího prostředí. V práci jsou tyto kapitoly uvedeny 

záměrně z důvodu návaznosti na hlavní část práce, která se týká vlivů zimního prostředí 

na výkonnost vojáka. Znalost těchto metabolických dějů je nezbytná pro pochopení 

funkce obraných systémů organismu a udržení základních životních funkcí ve 

fyziologické mezi. Nejvíce funkčně zapojeným mechanismem pro udržení stálého stavu 

vnitřního prostředí je termoregulace, která udržuje stálou tělesnou teplotu. 

Převážná část bakalářské práce zpracovává a interpretuje vybrané vlivy vnějšího 

prostředí. Působení vnějších vlivů je velice specifické a na každého závodníka působí 

rozdílně. Nelze tedy přesně určit, který z faktorů ovlivňuje fyzický výkon v polních 

podmínkách nejvíce. S jistotou však mohu tvrdit, že krátký a nekomfortní spánek se 

podepíše na výkonnosti každého zúčastněného vojáka. 

Stručně charakterizuji průběh závodu spolu s vlivy prostředí, které provázeli 

předešlé tři ročníky závodu. 

Téma bakalářské práce bylo pro mě prospěšné svým obsahem uvedených 

informací a doufám, že tomu tak bude i u dalších vojáků, kteří se rozhodnou tento 

obtížný závod absolvovat. 
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8.2 Seznam příloh 

PŘÍLOHA 1 – PROGRAM ZÁVODU WINTER SURVIVAL 2010 

PŘÍLOHA 2 - VĚTRNÁ STUPNICE 

 



Přílohy 

Příloha 1 – Program závodu Winter Survival 2010 

Program závodu Winter Survival 2010 

I. etapa – 

probíhá první 

den závodu. 

Je zaměřena především na lyžařské sjezdové dovednosti. 

Dopoledne (od 7:00 hod.) 

- Skicross 

- Svoz břemene 

- Sjezd družstva 

- Transport raněného 

Odpoledne (14:30 hod.) 

- Přesun terénem – časový limit do 18:30 hod. 

Večer (18:30 hod.) 

- Noční orientační závod – časový limit 90 min. 

- Dovednost z přežití – časový limit 30 min. 

- Nouzové přespání  

II. etapa – 

probíhá 

druhý a třetí 

den závodu. 

Vytrvalostně technický dvoudenní závod, je zaměřen na orientaci v terénu 

podle mapy a buzoly. Je doplněn disciplínami testujícími speciální 

dovednosti. 

- „K2“ – lezecká disciplína s využitím prvků jištění a slanění s raněným 

– časový limit 25 min. 

- „Sherwood“ – lezecká disciplína s využitím prvků ferritového lezení, 

vytváření jištění pro postup po zajištěné cestě a překonávání překážek 

lanových drah – časový limit 20 min. 

- Střelba ze samopalu, střelba z pistole a hod nožem. 

- Nouzové přespání 



 - „Fixní bod“ – zabudování fixního bodu a pomocí něho vytáhnout 

břemeno o hmotnosti 50 – 70 kg. 

- První pomoc v poli – časový limit 15 min. 

- „XXX“ – utajovaná disciplína 

III. etapa – 

probíhá 

čtvrtý den 

závodu. 

Je zaměřena na lyžařské běžecké dovednosti a doplněna brannými prvky. 

- Dvoukolový branný štafetový závod - (2x6 km) běh na lyžích, 

+ Hod granátem na cíl – časový limit 180 min. 



Příloha 2 - Větrná stupnice 

Stupeň Km/hod Název Účinky 

0 1 Bezvětří Kouř stoupá kolmo vzhůru. Pohyb bez problémů. 

1 4 Vánek Kouř se lehce vychyluje. 

2 9 Větřík Pohybuje se listí na stromech. 

3 15 Slabý vítr Pohybují se větvičky. 

4 22 Mírný vítr Pohybují se větve. 

5 30 Vítr Šumí koruny stromů. 

6 40 Silný vítr Pohybují se koruny a větve. 

7 50 Prudký vítr 
Vítr rve listí ze stromů. Vítr ztěžuje pochod s batohem 

na zádech. 

8 60 Vichřice 
Ulamují se menší větve. Vítr hýbe silnými větvemi, 

chůze je již velmi obtížná. 

9 75 Bouře Při chůzi musíme udržovat rovnováhu pomocí hůlek 

10 85 Silná bouře Vyvracejí se stromy. Chůze začíná být nemožná. 

11 100 
Prudká 

bouře 
Lze chodit jen se sníženým těžištěm. 

12 150 Orkán Pohyb je možný jen plazením. 
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