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Abstrakt  

 

Název: Úroveň individuální způsobilosti účastníku kurzů zimního a letního přežití 

 

Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, na jaké úrovni jsou vědomosti potenciálních 

účastníků kurzů zimního a letního přežití. Vědomosti se týkají dovedností spojených 

s přežitím ve velmi náročných podmínkách a krizových situací. Pro tuto bakalářskou 

práci jsme si vybrali studenty FTVS a další studenty Univerzity Karlovy, neboť kurzu 

letního a zimního přežití se mohou účastnit i studenti z jiných fakult Karlovy univerzity. 

 

Metody: Pro získávání dat jsme k této bakalářské práci využili metodu dotazníku. 

Respondenti byli z řad studentů FTVS, Matematickofyzikální fakulty, Přírodovědecké 

fakulty, Právnické fakulty, Filosofické fakulty a 1. Lékařské fakulty. Dotazník byl 

zadáván osobně, aby návratnost byla 100%. 

 

Výsledky: Dotazníkového šetření se účastnilo celkově 70 respondentů. Data, která byla 

získána, jsme zaznamenali do tabulek, a grafů. Z výsledků a z hodnocení jednotlivých 

otázek vyplynulo, že úroveň teoretických znalostí, spojených s přežitím v kritických 

situacích, je nízká. Pouze 33% z celkového počtu studentů, kteří absolvovali 

dotazníkové šetření, bylo úspěšných. 

 

 

 

 

Klíčová slova: přežití, limitní situace, krizové situace             

 

 



Abstract 

 

Title: Individual contestant competence level participating winter and summer survival 

courses. 

 

Objectives: The major aim of this work is to determine at what level of potential course 

participants' is knowledge of winter and summer survival. Knowledge of related skills 

associated with survival in extreme conditions and crisis situatuions. For this thesis we 

chose students from Faculty of Physical Education and Sport and other students from 

Charles University since summer and winter survival cource is also opened to students 

from other faculties of Charles University 

 

Methods: For data acquisition to this work we used the questionnaire method. 

Respondents were students aculty of Physical Education and Sport, Faculty of 

Mathematics, Faculty of Science, Faculty of Law, Faculty of Arts and The First Medical 

Faculty. To get 100% questionaire return, the questionaire was assigned personaly.  

 

 

Results: The questionnaire survey was attended by 70 respondents overall. Data we 

collected, we wrote down in tables and graphs. The results from the evaluation of 

individual questions showed that knowledge levels associated with survival in critical 

situations is low. Only 33% of the total amount of students who completed the survey, 

were successfull. 

 

 

 

Keywords: survival, limit situations, crisis situations 
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2 Úvod 

Lidstvo a civilizace žije na určité úrovni. To do značné míry samozřejmě ovlivňuje i 

člověka samotného. Populace současného civilizovaného světa si zvykla na technické 

vymoženosti a prakticky i dostupnost všech zdrojů, ať už mezi tyto zdroje počítáme vodu, 

potraviny, lékařskou péči, či samotnou střechu nad hlavou. Stačí si představit situaci jen o 

pár let zpátky, kdy neexistovalo, aby každé dítě mělo u sebe mobilní telefon. Dnes se 

s touto situací téměř nesetkáme. Dalším příkladem může být i jednoduchá dostupnost 

potravin. Supermarkety v dnešní době rostou extrémní rychlostí. Závislost lidí na technice a 

na jednoduše dostupných zdrojích nebo na možnosti získání přístřeší roste. Dá se říci, že je 

současná civilizace na těchto faktorech závislá a je, aniž by si to uvědomovala, držena 

v zajetí. Ve chvíli, kdy se tyto faktory stanou nedostupnými, nastávají skutečné problémy. 

Bohužel si lidé dnes již ani neuvědomují, jak velké riziko a nebezpečí je může potkat, 

pokud všechny civilizační vymoženosti a zdroje budou omezeny nebo selžou. Lidé nejsou 

na tento druh nebezpečí připraveni. Naši předkové a koneckonců i starší generace byli 

v tomto směru obezřetnější. Na venkovech byli lidé závislí na vlastní tvorbě, chovu, 

pěstování a sběru, telefon vlastnili jen určití jedinci nebo byly zřizovány ústředny. 

V každém případě byli lidé mnohem odolnější a snaha se přizpůsobit byla větší. Dnes se 

lidé zhoršeným podmínkám přizpůsobovat nechtějí. Nemají ani základní vědomosti týkající 

se krizových situací a nevědí, jak v nich reagovat. Banální záležitost, například ztracení se 

v terénu bez možnosti použití GPS či mobilních telefonů, může pro mnohé znamenat tak 

stresovou a krizovou situaci, za niž v krajním případě mohou zaplatit i životem. Snaha 

upozorňovat populaci na tyto problémy by měla být dle mého názoru větší, neboť se 

domnívám, že tendence k závislosti na civilizaci či civilizačních vymoženostech čím dál 

tím více vzrůstá. Přirozeností člověka byl vždy boj o přežití a ten šel vždy ruku v ruce s 

využitím přírody. Dnes je příroda považovaná mnohými za nepřítele a snaha člověka 

poručit větru a vodě je vysoká. Populace současného civilizovaného světa by se měla 

částečně vrátit k určité tradici starších generací a nezapomínat na způsoby, kterými lidé 

v dobách minulých žili a jakým stylem řešili krizové situace. Dnes lze tyto vědomosti a 

dovednosti v mnoha ohledech obohatit a přinést tím i užitek generacím budoucím. Tento 

text lez shrnout jen několika slovy – lidstvo určitým způsobem civilizaci platí. Platíme za 

ochranu, zdroje, bezpečí, střechu nad hlavou atd. Pokud ale civilizace přestane fungovat 

vlivem nějakého neštěstí či přírodní katastrofy nebo vlivem krizové situace jako je např. 

ztráta v horách, nastává velký problém a člověku začíná boj o přežití. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Základní pojmy survivalu 

Aktuální problémy přežití v divočině, jak byl tento termín původně 

„romanticky“ chápán, jsou staré jak lidstvo samo. Naši prapředci a vlastně již první 

primitivní lidé vlastně ani jiný problém neřešili. Jejich život byl každodenním bojem o 

budoucnost, jinými slovy bojem o přežití. V problematice „přežití“ je často v češtině 

využíván anglický výraz „survival“. Tato problematika je v moderních armádách 

současnosti hodnocena jako klíčový faktor určitých druhů činnosti (Drašar, 1997). 

Existuje i jiný, širší pohled, než je militantní. Přežití je dnes jednoduše charakterizováno 

jako prosté pokračování existence v daném prostředí v širokém okruhu aktivit počínaje 

klasickým přístupem typu výcviku speciálních armádních jednotek až po specializované 

pojetí civilní obrany i obecné lidské připravenosti pro řešení nenadálých krizových 

situací (Drašar, 1997). 

Neštěstí, anglicky řečeno „disaster“, představuje určitou zlomovou situaci, při 

které se výrazně a dramaticky snižuje pravděpodobnost subjektu, ať už jednoho člověka 

nebo skupiny, na přežití. Neštěstí můžeme determinovat následujícími kategoriemi: 

krize, pád, katastrofa, válka, průmyslová katastrofa, teroristická či extremistická akce, 

požár, úpadek, útisk, vězení, nemoc, revoluce apod. Po něm je přežití – survival – 

pouhé pokračování samotné existence za touto událostí anebo v jejím průběhu 

s výhledem na její překonání. Velký slovník Webster´s New World Dictionary of the 

American Language vysvětluje samotné slovo „survival“ jako akt, stav či fakt přežití tj. 

existence, nebo také žití, které pokračuje déle než u jiných jedinců, anebo pokračuje po 

nějakém jevu, události či něčí smrti. 

S výkladem termínu „survival“ se můžeme setkat v dalších několika podobách, 

buď tak, jak jej vysvětluje Webstrův slovník, nebo např. v podobě ruského termínu 

„pereživanije“, který stojí mezi českým „prožíváním“ a „přežíváním“. Třetí romantická 

charakteristika tohoto pojmu je jakýmsi dobrodružstvím v přírodě. Z neujasněného 

obsahu některých kategorií a pojmů plynou i určité definiční neohraničené pohledy na 

přežití. Myslí se tím názory na definici pojmu přežití. Příkladem může být trochu 

odlišný pohled příslušníků speciálních jednotek URNA, či příslušníku 601. skupiny 

speciálních sil. 
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Dalším důležitým terminologickým pojmem, který se vztahuje k problematice 

„survivalu“ a vyskytuje se hlavně v zahraniční literatuře, neboť doslovný český překlad 

neexistuje, je termín „coping“. „Coping“ ve svém významu vyjadřuje vědomé „aktivní“ 

překonání překážky. 

Nedílnou součástí je i problematika, která se zabývá právními a morálními 

aspekty přežití. Tato problematika je velmi rozsáhlá, proto se dotknu jen okrajových 

východisek, která považujeme vzhledem k tématu této práce za dostatečná. Přežití je 

binární systém - „buď ano, nebo ne“. Tento systém neřeší problémy morálky a je na 

takové úrovní, že ho lze formulovat Harvey-Evansnovým teorémem, který používá pro 

přežití celé okolí. Harvey-Evansnův teorém zní: „Člověk jakkoliv primitivně vybavený 

může a musí vydržet i v těch nejtěžších podmínkách, pokud se mu podaří přinutit 

prostředí, aby mu sloužilo“ (Brázdil, 2009). 

 

To předpokládá: 

 

 projevovat neustále aktivitu ve vyhledávání možností (i těch absurdních a 

netušených) a nepodléhat vzniklé situaci; 

 nutnost vytrvalosti a nezdolné vůle vydržet a vytrvat; 

 být připraven na různé situace; 

 pozitivně motivovat sebe i své okolí; 

 přítomnost přirozeného vůdce, který dokáže v takové situaci jednat a vést 

ostatní; 

 mít na paměti, že v bezprostřední reakci na katastrofu nalezneme ve skupině: 

  

a) 5-25% lidí, kteří budou relativně emocionálně chladní a klidní;  

b) 50-75% lidí, kteří budou šokování a zmatení avšak dostatečně 

emocionálně nevzrušení, dobře a pozitivně naladění; 

c) 10-25% lidí, kteří budou problematičtí, nepoužitelní pro záchranné práce 

(svým chováním mohou tyto práce ztěžovat ba dokonce znemožňovat) a 

sami boudou vyžadovat speciální pozornost. U těchto lidí je veliké riziko 

a i dispozice být postižen katastrofickým a postkatastrofickým 
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syndromem. V důsledku značného účinku katastrofy mohou psychicky 

onemocnět a budou vyžadovat psychiatrickou léčbu (Brázdil, 2009). 

 

O tento teorém se opírá většina literatury zabývající se přežitím. Stručně lze 

tvrdit, že tyto publikace považují za klíčovou věc spolupráci s přírodou, nebrat jí jako 

svého nepřítele, ale využít naopak vše, co nabízí. Při řešení problému přežití si lze 

morální aspekt představit tak, že jedinec vysoce vycvičený a dostatečně znající sám 

sebe má v otázce svých vlastních morálních limitů jasno. Jedinec by měl mít jasno už 

před krizí či krizovou situací, protože z časových a energetických důvodů si člověk 

(subjekt) nemůže dovolit začít ve chvíli propuknutí nebo zásahu krize přemýšlet o 

morálce či humanitě.  

 

Pokud se člověk dostane do situace, kdy jde o přežití, ať už ji budeme brát 

vojensky, romanticky či civilně, vždycky je pod vlivem celé řady stresorů a vlivů. Tyto 

stresory a vlivy – jako jsou například strach, obava a jiné psychické útrapy, bolest, 

nemoc, zranění, teplo a zima, hlad a žízeň, vyčerpání a únava, izolace, nuda – mu 

samozřejmě působí nepohodlí či utrpení. Subjekt se s nimi musí dokázat ve své činnosti 

vyrovnat, neboť jedině tak přežije. 

 

Dá se říci, že nutnost přežití je u každého člověka, který se do takovéto situace 

dostane, osudovým mezníkem v jeho životě. Dnešní doba je plná neštěstí a krizových 

situací, u mnohých lidí to vyvolává lhostejnost a netečnost k těmto problémům. Pro 

náhodně vybrané situace „přežití“ jako je zemětřesení, válečný konflikt, autohavárie, 

laviny, extrémní teploty, ztracení se v přírodě, partyzánské války, boje s teroristy či 

útlak, platí určitá obecná pravidla. Podle Drašera (1997) je člověk vybaven jen jedním 

specificky naprogramovaným mozkem, jedním specificky fungujícím metabolismem a 

konečně jen jednou specificky nashromážděnou informační databází. Různé statistiky i 

zkušenosti nemilosrdně ukazují, že větší šanci na přežití mají ti jedinci, kteří vědí „co a 

jak“ (Ford, 1993). Dle mého názoru je velmi výstižné v tomto případě skautské heslo 

„Buď připraven“. 
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3.2 Krize, krizová situace 

Drašer (1997) ve své publikaci píše, že krize je kumulovanou zátěží radikální 

změny či hrozby změn, podmínek, střádání, frustrací a deprivací, ohrožení (někdy 

pomyslného) dokonce i existence a hrozby neodhadnutelných stresorů a z nich 

vyplývajících změn. 

Dvorský (2004) charakterizuje krizi jako náhlý dramatický stav nouze, kdy 

dostatečně nepřipravený jedinec nemá k dispozici žádná ověřená schémata k dalšímu 

postupu a je odkázán na svou improvizační schopnost. Pod tlakem ohrožení však 

improvizace nebývá dostatečně účinná a často přispívá ke zvýšení už tak dost vysoké 

míry chaosu, který samozřejmě celou situaci ještě umocňuje a dělá jí více nepřehlednou. 

V publikaci Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích (2008) vydanou 

Ministerstvem obrany ČR je krize synonymicky spjata s významy pojmů katastrofa, 

zhoršení, komplikace, obrat, zlom, potíž, tíseň, nesnáz, neštěstí, obtížná situace, nouze 

nepřízeň, napětí, panika. Krizovou situací pak nazýváme: 

 stav vykazující hlavní příznaky krize; 

 situace, kdy dochází k rozhodujícímu zvratu událostí, či ke změně stavu 

považovaného za „normální“; 

 situace vážného narušení fungování určitého systému či jeho částí, které 

jsou spojeny s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a 

řešení; 

 situace, v nichž jsou ohroženy cenné a chráněné hodnoty a zájmy; 

Při plnění povinností v průběhu misí, expedicí, služebních cest, dovolených 

apod. se může člověk dostat jednoduše do řady krizových situací a to v nejrůznějších 

geografických podmínkách.  

 

3.3 Psychologické aspekty přežití 

 Každý, kdo se dostane do situace, kdy jde o přežití, by měl co nejrychleji učinit 

rozhodnutí, zda chce žít, či se vzdát a zemřít. Pokud si jedinec zvolil život, je snaha 

přežít přirozená. Samozřejmě je nutné doufat v nejlepší, ale zároveň je potřeba myslet i 

na nejhorší. V této souvislosti mě napadá, že ideálním vystižením je motto 
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protiteroristické jednotky AČR 601. skupiny speciálních sil, jejichž prací je umění 

přežít: „Dum spiro spero“. Toto motto v překladu znamená: „Dokud dýchám, doufám“. 

 Významnou roli v situaci, kdy chceme přežit, hraje psychika jedince či psychika 

skupiny. Vybudování psychické odolnosti je časově velmi náročné a i individuální 

v porovnání s osvojením si všech potřebných znalostí a technických dovedností 

nezbytných pro přežití jako je budování úkrytu, zisk vody a potravy, rozdělávání ohně, 

orientace v terénu bez použití přístrojů atp. Existují případy, kdy jedinci, aniž by byli 

jakkoli vycvičení, dokázali v krizové situaci přežít a zachránit si život. A naopak, jsou 

případy, kdy jedinec prošel výcvikem přežití a v náročné situaci nedokázal uplatnit své 

schopnosti a dovednosti a krizovou situaci nepřežil. 

 Klíčovým faktorem v těchto okamžicích je způsob postoje každého subjektu 

(jedince). Mít znalosti a zkušenosti pro přežití je důležité, ovšem mít vůli k přežití je 

nezbytné. O tom se můžeme dočíst v Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích 

(2008). 

Na člověka, který se ocitne v krizové situaci, působí mnoho zátěžových faktorů nebo-li 

stresorů. Právě tyto stresory ovlivňují naše myšlení, emoce, prožívání i chování. Pokud 

si jedinec tyto vjemy špatně vyloží a podlehne jim, může se i dokonale trénovaný a 

připravený subjekt přeměnit v nerozhodného člověka s nejistou šancí na přežití. Tudíž 

je potřeba umět stresory rozpoznat, vědět jak působí a ovlivňují náš organismus, vědět 

jaké jsou reakce těla na ně a naučit se jich využívat a popřípadě je eliminovat nebo 

alespoň zmírnit. 

 

3.4 Stres 

 Pod pojem stres si často představíme reakce těla na potíže, na tzv. trable, na 

únavu nebo na okamžiky kdy, jak se říká, nám jde něco „na nervy“. Většinou vždy 

v těchto situacích tvrdíme, že jsme ve stresu. Duffack (2007) ve své publikaci Člověk za 

hranicemi svých sil popisuje stres jako velmi specifickou situaci - jako složitou 

hormonální reakci na stresující podnět, stresor. Podle tohoto autora je člověk schopen 

snést mnohem více nepříjemností, než si myslí. Důvodem je i fakt, že člověk ze všech 

tvorů na planetě Zemi je nejvíce odolný proti stresu.  
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 Louis Pasteur dokázal v letech 1822 – 1895, že infekční choroby a řada dalších 

pochodů jsou vyvolávány specifickými mikroorganismy. To se stalo základním 

principem specifické reakce. Tento princip je obecně platný pro reakce na jakékoliv 

působení či původce (agens). Reakce nastane vždycky při působení určitého agens, 

pokud ovšem není v těžkém, obvykle předsmrtelném stavu, kdy jedinec již ztratil 

schopnost reagovat v důsledku vyčerpání své odolnosti. Reakce je determinována nejen 

situací, nýbrž i individualitou prožívání a hodnocení zátěže (Hošek, 1994). Jakmile tělo 

rozpozná přítomnost stresoru, začne se připravovat na obranu. 

 Stres, nespecifická reakce na stresor, má několik klíčových etap. Někdy začíná 

dříve, než vůbec začne stresující agens působit. Na základě schopnosti subjektu 

předvídat vzniká startovní stav. Při startovním stavu se u jedince zvyšuje tepová 

frekvence, mění se dýchání, zvyšuje se metabolismus a to i při pouhém očekávání 

budoucího vývoje. 

 Akutní reakční fáze stresu z časového pohledu trvá v řádech minut, hodin, dnů. 

Je to přechodná reakce, která je normální odpovědí organismu na těžkou fyzickou nebo 

duševní zátěž (Hošek, 1994). Na adaptačních schopnostech subjektu (člověka) a 

závažnosti zátěže závisí trvání a intenzita této reakce. Hormony adrenalin a 

noradrenalin, které jsou zprostředkovány aktivací sympatického nervového systému, 

vytváří v podstatě první a okamžitý krok v reakci organismu na stres. To vede ke 

zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku. Svaly a jiné důležité orgány mají díky tomu 

lépe zajištěnou dodávku krve. Je aktivován mechanismus srážení krve, aby se zmírnilo 

krvácení v případě zranění. Smysly se stávají pronikavějšími a vnímají intenzivněji své 

okolí. Svaly a orgány mohou tedy lépe pracovat a být připraveny na náročnou fyzickou 

práci spojenou s vyrovnáním se s příčinami stresu. 

 Reakční fáze trvá po dobu působení stresoru. V této fázi se ozve vnitřní „SOS“ 

do celého těla, jehož výsledkem je nastartování mnoha vnitřních reakcí. Reakcí těla je 

zvýšení srdeční frekvence, pocení, bušení srdce, zčervenání, nutkání na močení nebo i 

pomočení, někdy průjmem. Pokud stresor působí delší dobu, může se vyskytnout strach, 

porucha spánku, zvýšení svalového napětí a třes. Z psychických reakcí člověka na stres 

můžeme uvést např. agresivní jednání, vzteklost, dezorientovanost a pochybnosti o 

přežití či o pomoci. Důležité je upozornit na změnu a způsob, jak lidé myslí, cítí a 
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jednají. Schopnost člověka jednat racionálně se snižuje. Rovněž komunikace s druhými 

lidmi klesá. Duffack (2007) takovýto stav popisuje jako stádium „omráčení“ se 

zúženým vědomím, s poruchou pozornosti, pocitem, že člověk nemůže „pochopit“, co 

se stalo, a někdy i určitou dezorientací. Člověk se na několik minut může uzavřít do 

sebe, neodpovídá na otázky, chodí sem a tam, či dělá věci, které jsou neúčelné. 

V případě subjektu, který má podobu větší skupiny jedinců, může v takovéto situaci 

problém způsobit vzteklost a podrážděnost lidí, kteří hledají tzv. „obětního beránka“, na 

kterého by vinu svalili. Následkem toho se ztěžuje komunikace mezi jedinci a pocit 

bezmoci vede k neklidu. Panika bývá vzácná, zato je však nakažlivá a tím se stává 

velmi nebezpečnou. 

 Když působí jeden stresor, může se k němu další přidat, aniž by utlumil vliv 

předešlého. Hromadí se a výsledkem může být nadměrná zátěž na organismus, který se 

se situací vyrovnává stále obtížněji. Stres vnímáme negativně, nemůžeme se mu však 

vyhnout. V rozumné míře je ovšem pro nás kladný. Přežij: příručka pro přežití v 

krizových situacích (2008) vydaná Ministerstvem obrany ČR hovoří v této souvislosti o 

tom, že nám stres poskytuje šanci se poučit a ověřit si naše kvality a hodnoty, prověřuje 

naši schopnost vypořádat se s nepříznivou situací, je testem pružnosti a přizpůsobivosti, 

může nás stimulovat k lepším výkonům a je výzvou k našemu dalšímu rozvoji. Přežij: 

příručka pro přežití v krizových situacích (2008) stejně jako Duffack (2007) se shodují, 

že pokud je však míra zátěže vyšší než jsou schopnosti subjektu (jedince) ji zvládnout, 

vyvolává nepříjemné pocity a napětí. Schopnost odolávat stresu, popřípadě jej využít 

kladným směrem, postupně klesá a výsledkem může být psychické a fyzické vyčerpání.  

Psychické a fyzické příznaky stresu: 

 Potíže s rozhodováním       Nedostatek energie, únava 

 Rychlé a výrazné změny nálady              Bolest, sevření za hrudní 

kostí 

 Podrážděnost, výbuchy vzteku                   Nepravidelná sportovní 

činnost 

 Problémy se soustředěním                   Zrychlené dýchaní 
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 Neopatrnost          Problémy s krevním tlakem 

 Zapomětlivost      Zvýšená citlivost na bolest 

 Úzkost, obavy          Pocity sucha v ústech 

 Časté chybování       Svalový třes, svalové napětí 

 Vyhýbání se odpovědnosti    Bolesti hlavy, migrény 

 Obava o vlastní zdravotní stav    Zažívací problémy 

 Přemýšlení o smrti a sebevraždě   Snížená sexualita 

 

3.5 Hlad, potrava 

 Dle definice Dvořáka (1990) je hlad vědomý pocit potřeby potravy. Nazýváme 

tak stav, kdy chybí některé složky potravy nebo potravy není dostatek.  

Hošek (1999) tvrdí, že je člověk proti hladu díky svému fylogenetickému vývoji 

dobře vyzbrojen. Hladovění samo o sobě může člověk snášet dobře a po dlouhou dobu. 

Stejné tvrzení zastává i Duffack (2007). Pokud člověk má v situaci úplného vyhladovění 

alespoň minimální příjem vody, je tělo člověka schopno přežít i několik týdnů. Pokud 

by ale byla možnost i jen malého ojedinělého přijetí potravy, může člověk přežívat a žít 

mnoho let.   

 Samotné hladovění můžeme rozdělit podle druhu a typu strádání. Tyto tři typy 

jsou: totální hladovění, částečné hladovění a výběrové hladovění. Dvořákovu definici a 

Duffackův popis úplného hladovění bychom podle Hoška (1999) mohli zařadit právě do 

totálního hladovění.  

 Během hladovění a snahy přežít nejde jen o strádání po fyzické stránce. Tělu se 

samozřejmě sníží a zpomalí pohyby, přichází o vitalitu, stoupá hltavost, klesá náročnost 

na kvalitu jídla, člověk má tendenci konzumovat i nejedlé věci, snižuje se koncentrace 

v extrémech a to vše Hošek (1999) nazývá jako „syndrom hladové neurózy“. Problémy 

nastávají, když se začíná měnit chování jedince, což je důsledek dlouhého nedostatku 

potravy. Hlad vede k psychózám s poruchami paměti, vůle a s halucinacemi (Dvořák, 



18 

 

1999). Ve své publikaci vystihl Hošek (1999) tento stav jako orientaci člověka získat 

potravu za každou cenu. 

   Smrt nastává při poklesu hmotnosti na 40-50% počáteční váhy. Vlastní 

příčinou úmrtí v důsledku hladu je selhání atrofovaného srdce, které není schopné snést 

takovéto zatížení. Krev se začne městnat a dochází ke kongestivnímu selhání (Dvořák, 

1990).  Podle Velkého lékařského slovníku je kongestivní selhání provázeno výrazným 

zadržením vody a sodíku v těle s tvorbou otoků, popřípadě i s hromaděním tekutiny v 

tělesných dutinách hrudní a břišní. 

Hubený člověk může zemřít již do 10 dnů od počátku hladovění.  Ze zkušeností 

lidí, kteří byli postiženi nějakou nepředvídatelnou krizí nebo katastrofou jako je např. 

zasypání, nehoda, či byli jinak odříznuti od světa, vyplývá, že člověk vydrží při totálním 

hladovění při životě v průměru 40 dnů. Toto ovšem platí za již zmíněného předpokladu 

přijetí alespoň minimálního množství vody (Duffack, 2007).  

 

3.5.1 Živočišná potrava 

Potravu lze rozdělit podle způsobů, jakým se dá opatřit. Člověk v kritické situaci a 

v boji o přežití může potravu získat lovem nebo sběrem.  

 Lov je záležitost zkušeností a znalostí spojených s pravidly lovu jako je 

stopování, vyhledávání nor a příležitostí k lovu. Naše dovednosti a umění improvizovat 

ve spojení s naším možným dostupným vybavením mohou naši šanci na přežití zvýšit. 

K lovu lze použít: 

 střelné zbraně 

 oka, mechanické pasti 

 propadliště, zakryté jámy 

 luky, šípy, oštěpy, bodce 

 kameny, kyje, nože 

 sítě na ryby, rybářské pruty, improvizované pytlácké nástrahy 

Postup při úpravě masa a vlastního porcování a zpracování se nazývá „bourání“. 

Je to jedna z praktických dovedností, kterou by měl být člověk vybaven. Naši předkové 
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byli na způsobu lovu a porcování závislí. Když zpracováváme zvíře, měli bychom 

pamatovat na tyto zásady: 

 stáhnout zvíře z kůže (kůži lze využít, k dalším improvizačním věcem 

jako je výroba celty, přikrývek, oblečení, vaků atd.); 

 upevnit zvíře za nohy a rozříznout mezi stehny; 

 uříznout hlavu a končetiny v kolenních kloubech; 

 rozporcovat zvíře na části; 

 vnitřnosti a nepoužitelné zbytky ze zvířete je potřeba ukrýt a zahrabat 

dostatečně daleko od nouzového místa k přežití či tábora. (Tato věc se 

netýká jen masa při zpracovávání, ale týká se také obecně zbytků potravy 

a odpadků. Pokud je necháme v blízkosti tábora, riskujeme tím možnost 

napadení ze strany větších šelem, jakými jsou medvěd, vlk a případně i 

dalších predátoři.). 

Při přípravě masa je důležité mít na paměti fakt, že maso v syrovém stavu je 

prakticky nestravitelné. Syrové maso získané z volné přírody muže obsahovat bakterie, 

choroboplodné zárodky nebo parazity. Tím se vystavujeme riziku onemocnění. 

Jakoukoli tepelnou úpravou masa můžeme předejít problémům s parazity a nemocemi. 

Pro příklad lze uvést, že k likvidaci červa zvaného svalovec, který se vyskytuje u 

prasete, psa, kočky, jezevce, medvěda apod. je nutné vařit maso minimálně 20 minut, 

popřípadě mrazit při teplotě alespoň – 18°C po dobu 3 hodin. Tuto informaci uvádí tým 

odborníků z Ministerstva obrany ČR v publikaci Přežij: příručka pro přežití v krizových 

situacích (2008). Tento tým odborníků se rovněž domnívá, že i v případě krizové 

situace, by měl člověk využít podle svých možností jakýkoli způsob tepelné úpravy - 

vaření, pečení na rožni či na horkém kameni, dušení, tzv. Setonův hrnec atd. K ochucení 

a zvýšení kvality jídla může posloužit např. divoce rostoucí česnek, kmín, kopr, jalovec 

či různé byliny jako je mateřídouška, máta peprná apod. Koření nám dodá kvalitnější 

prožitek z jídla a tím nám zvedne náladu a pozitivně nás namotivuje. 

Pakliže jedinec nemá k dispozici náčiní a nemůže si háček nebo prut vyrobit, je 

možné se uchýlit k lovu holýma rukama. Tento způsob se doporučuje především k lovu 

ryb. Při lovu ryb je důležité vědět, že největší šance k získání úlovku je pod převislými 

břehy potůčků říček a řek, mezi kořeny a kmeny stromů. 
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Konzervace masa nastává tehdy, když jedinec získal větší množství masa, které 

nelze využít naráz a má možnosti k jeho zpracování a uložení. Větší množství masa 

můžeme získat i díky dravcům, kteří loví za nás. Ve chvíli kdy dravec uloví zvěř a 

částečně se nasytí, roste šance na jeho odehnání od úlovku, hlavně pokud drží člověk 

v ruce oheň. Maso se konzervuje sušením ve větru nebo na slunci, uzením na mřížce, 

pod níž doutná malý oheň, solením malých plátků masa uložených v chladnějším místě 

a nakonec mrazením již naporcovaných kousků. 

 

3.5.2 Rostlinná potrava 

Ve chvíli, kdy se člověk v situaci, kdy se snaží přežít, rozhodne pro sběr 

potravy, musí mít opět na paměti několik důležitých znalostí a pravidel. Jedna ze 

znalostí zvyšující míru možnosti na přežití je i informovanost subjektu o vegetaci 

v prostředí, do kterého se vydává.  Základní pravidlo, které by člověk měl vědět nehledě 

na věk a povolání je nejíst rostliny, u kterých si nejsem jist, že jsou skutečně jedlé. 

Z knihy Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích (2008), vyplývá, že z rostlinné 

potravy v přírodě lze získat: 

 brambory, jejichž úprava v popelu ohně nebo na plechu je jednoduchá, a 

které se pěstují prakticky všude v mírném pásu; 

 luštěniny; 

 obilniny díky improvizaci můžeme dále zpracovat na mouku a vytvořit 

ze spojení mouky s vodou obilné placky; 

 ovoce a zelenina se zpravidla nemusí tepelně upravovat; 

 houby jsou do značné míry nevyzpytatelné, existuje mnoho nejedlých a 

jedovatých hub podobných jedlým druhům. Pokud jedinec není dokonale 

seznámený s houbami, jejich konzumace se vůbec nedoporučuje;   

 bobule jsou buď jedlé, nebo jedovaté. Nelze s naprostou jistotou stanovit 

podle jejich zabarvení, které druhy jsou jedlé a které nikoliv, protože u 

všech barev existují výjimky potvrzující pravidlo: 

a) bobule bílé a žluté nebývají jedlé; 

b) asi polovina červených bobulí bývá jedovatá, doporučuje se jíst 

pouze bobule znalé jedincem; 
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c) bobule černé a modré bývají zpravidla jedlé; 

Většina armádních příruček a publikací popisujících techniky přežití 

v extrémních podmínkách od autorů, kteří byli sami členy těchto útvarů, uvádí návod, 

kterého by se měl každý v případě neznalosti potravy držet. Tento návod přibližují i 

odborníci z řad Ministerstva obrany ČR. Pokud je člověk v nouzi a chce sníst rostlinu, o 

které si není jist, jestli je poživatelná, měl by učinit tyto tři kroky: 

 rostlinu nebo její část (list, stonek, plod, kořínek apod.), kterou chce 

člověk pozřít, je třeba rozemnout v dlani a vetřít do kůže a čekat na 

reakci, pakliže se objeví svědění, pálení je tu velká pravděpodobnost, že 

rostlina není jedlá; 

 nedostaví-li se alergická reakce, může jedinec vzít opět malé množství a 

potřít si rozmělněnou rostlinou rty. Pokud nenastává žádná reakce 

v podobě pálení, může člověk pozřít malé množství; 

 nedostaví-li se ani po 12 hodinách zažívací problémy, je vysoce 

pravděpodobné, že rostlina je zdraví neškodná a jedinec může pomalu 

zvyšovat konzumovanou dávku. Nastanou-li jakékoli problémy, je nutné 

rostlinu okamžitě z jídelníčku vyřadit; 

Je třeba dbát na fakt, že testovat takto rostliny lze jen u jednoho druhu. 

V případě testování několika druhů naráz mohou být výsledky zavádějící. Dále 

odborníci z Ministerstva obrany ČR doporučují, aby každá rostlina byla nejprve 

převařena ve vodě. Var neutralizuje některé škodlivé látky. 

 

3.6 Žízeň, H2O 

Bez vody nelze žít, ani pracovat. Kapalná voda je základní chemickou substancí 

umožňující nejen existenci samotnou, ale i rozvoj a vznik života vůbec, Šulc, Dvořák a 

Morávek (1984). Mnozí autoři (např. Hošek 1999; Duffack 2007; Dvořák 1990) se 

shodují, že žízeň vzniká v důsledku dehydratace organismu. Dehydratací je podle těchto 

autorů nemožnost nahradit ztráty vody. Svlažení sliznic úst a hltanu má za následek 

oddálení pocitu žízně asi na půl hodiny. Charakteristikou žízně je její navracení 

v rozmezí 15 minut po napití. Žízeň se vyskytuje v souvislosti s horkem. Na rozdíl od 
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horka ovšem na žízeň neexistuje adaptace. Dehydrataci se nelze přizpůsobit. Tělo se z 

60% skládá z vody, 40% z toho činí nitrobuněčná tekutina a zbylých 20% je krevní 

plazma a tkáňový mok. Stupeň dehydratace lze zjistit jednoduše zvážením a vyjadřuje 

se pak v procentech poklesu tělesné hmotnosti. 

Deficit 3-4% vyvolává poruchy činnosti, začíná nastávat pocit sucha v ústech a 

nechutenství. 

Deficit 5-8% se projevuje navenek únavou, apatií, ospalostí, podrážděností 

jedince a celkovou slabostí. Již tento stupeň pro některé jedince může představovat 

stupeň kolapsu. Většinou k němu dochází po 3-4 dnech žíznění. Pocit žízně se zdá být 

nesnesitelný a zde nastupuje opět podobný problém jako u hladovění. Subjektu se 

mohou začít objevovat halucinace, „vatový jazyk“ a člověk začíná prožívat úzkost ze 

smrtelného ohrožení. V této fázi dochází v žíznící skupině k narušení sociálních norem 

chování a morálky v rozdělování přídělů vody (Hošek, 1999). 

 Deficit přes 10% narušuje součinnost pohybů, které se projevují křečí, třesem, 

bodáním ve svalech a točením hlavy. Postižený začíná blouznit a trpí nespavostí, 

paradoxně ustupuje pocit žízně. Sliznice úst se v tomto stavu stává necitlivou a 

vyskytují se poruchy vidění (Hošek, 1999). 

Deficit pohybující se kolem 15% navozuje hluchotu a ztrátu kožní citlivosti, oči 

jsou zapadlé a na kůži se objevují krvácející trhlinky. Jazyk je suchý (Hošek, 1999). 

 Deficit přes 20% hmotnosti člověk již nepřežije. Krvácející trhlinky se množí, 

vzniká tzv. „krvavý pot“. Vzniklé změny jsou nezvratné a člověk umírá. 

 Má-li člověk účinně bojovat s dehydratací, která se v boji o přežití může velmi 

snadno objevit, musí v první fázi pomalu omezit příjem potravy zvyšující žízeň – 

především slaná a kořeněná jídla. Pomáhá také svlažení sliznice. Velmi důležité je 

omezit pocení a chránit se před sluncem a ztrátou vody v podobě potu. Postup 

v takovéto situaci musí být podřízen požadavkům na výdej. Není možné, aby jedinec 

riskoval velkou ztrátu vody a neměl přitom možnost jejího doplnění jen proto, aby v co 

nejrychlejší době vyvázl z nebezpečí. Podle Duffacka (2007) ustupuje pocit žízně po 

slinění, které leze dosáhnout také uměle léky jako je pilokarpin, žvýkačkou, cukrátky a 

v krajním případě i cucáním oblázku.  



23 

 

Tímto způsobem dojde jen k psychologické pomoci, dehydratační příčina žízně 

není sliněním odstraněna (Hošek, 1999). 

 

3.6.1 Voda 

Voda je pro přežití prioritou číslo jedna. V kapitole o hladu a potravě v této 

bakalářské práci bylo již zmíněno, že člověk bez potravy přežije i několik týdnů. Ovšem 

bez vody člověk nevydrží ani pár dní. Je nezbytné si uvědomit, že člověk během dne 

vyloučí 2-3 l vody. Tato ztráta pro tělo, pokud nejsou tekutiny doplněny, může být 

začátkem konce. I když nekonáme žádnou činnost, k provozu těla a k chemickým 

reakcím probíhajícím v těle je voda nezbytná. Tedy i přes nečinnost v klidu ve stínu 

ztratí tělo až 1l tekutin. Jak již bylo řečeno, ztrátu tekutin je nutno nahrazovat. 

V krizových situacích je nutné uchovávat zásobu vody, neboť pokud budeme hledat 

vodu ve chvíli potřeby, nemusíme se jí dohledat a může nás to následně stát život. 

Publikace Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích (2008) vydaná 

Ministerstvem obrany ČR udává klíčové body v situacích ohrožení života z nedostatku 

vody. Pokud je to možné, je třeba dodržovat tyto zásady: 

 minimalizovat fyzickou námahu a následné pocení; 

 nekouřit; 

 zdržovat se v chladu a stínu (s tím je spojené umění tvořit improvizované 

přístřešky); 

 tělo nesmí ležet na horkém nebo vyhřátém povrchu; 

 minimalizovat příjem potravy – důvodem je nutnost vody k trávicím 

dějům; 

 nepít alkohol – k jeho rozkladu je opět přítomnost vody nutností; 

 snaha dýchat nosem, nikoli ústy; 

Vodu lze po úpravě použít z řady přírodních zdrojů - např. z jezer, pramenů, 

vodních toků, deště, sněhu, rosy, dutin stromů, listů apod. Jedním z dalších zdrojů může 

být i předestilovaná mořská voda či moč.  

Pokud hledáme v přírodě vodu, musíme se držet několika pravidel. Nízko 

položená krajina se stává předpokladem pro stahování vody z výše položených oblastí, 
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proto je zde vyšší šance jejího nálezu. Močály a vlhce vypadající místa s přítomností 

hmyzu mohou signalizovat blízkost nebo přítomnost vodního zdroje přímo na povrchu 

nebo těsně pod ním. Chodníčky a zvířecí stezky mohou člověka hledajícího vodu dovést 

k napajedlům. Jakmile jedinec nalezne vodu, neměl by ihned začít pít. Je potřeba 

provést průzkum zdroje, podívat se, zda ve vodě neplave něco, co by značilo otrávení či 

jiný způsob jeho poškození. Příkladem mohou být pozůstatky zvířecího těla, nebo 

nějaká mršina vhozená přímo ve vodě. V případě tekoucí říčky se doporučuje vystoupat 

několik metru proti proudu a zjistit zde stav vody. Pokud se zde bude zdát vodní zdroj 

nepoškozen, lze jej použít. 

V zemích s málo rozvinutou infrastrukturou je nutno považovat každý zdroj 

vody za podezřelý. Zdejším domorodcům zdroj vody nemusí činit potíže, avšak člověku 

nežijícímu v tomto prostředí může vyvolat zažívací problémy. Ochranou je jakákoli 

dezinfekce vody. Nejjednodušší způsob dezinfekce vody je var. Obvyklé je, že většina 

choroboplodných zárodků je zničena po 5 minutách varu. Vyskytuje-li se jedinec v boji 

o přežití v tropických oblastech, je nutná dezinfekce pomocí varu trvající alespoň 15 

minut. Dalším způsobem je využití dezinfekčních tablet a filtrů. Tyto pomůcky však 

závisí na vybavenosti jedince a jeho přípravě, která předcházela jeho cestě do 

extrémních podmínek, Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích (2008).  

V současné době se na trhu vyskytuje řada pomůcek a technického vybavení na 

filtraci a dezinfekci vody počínaje chemickými tabletami pro úpravu vody a různými 

uhlíkovými a UV lampami konče. Všechny tyto pomůcky jsou jistě ku prospěchu věci, 

avšak člověk se do situace, kdy bude potřebovat filtraci či dezinfekci vody může dostat, 

aniž by tyto pomůcky měl. Existuje řada způsobů, jak improvizovaně získat vodu a jak 

ji jednoduše filtrovat. Tyto způsoby jsou již otestovány a běžně se používají u 

armádních útvarů. Rozhodně není na škodu tyto vědomosti mít a znát alespoň na 

teoretické úrovni jejich využitelnost.  

 

3.7 Oheň 

Oheň může představovat hranici mezi životem a smrtí. Jedinci by v situacích, kdy 

jde o život a přežití, měli využít všech výhod, které oheň nabízí. Oheň nás ochrání před 

zimou, uspoří energii, kterou tělo potřebuje pro zahřátí, poskytuje světlo, zajišťuje 
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možnost úpravy potravy, pomáhá vysušit oděv, signalizuje naši polohu pro záchranné 

týmy, dokáže zahnat dravá a nebezpečná zvířata a jeho kouř dokáže udržet otravný 

hmyz daleko od našeho improvizovaného přístřešku. 

 Autoři knihy Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích (2008), zastávají 

názor, že k zajištění ohně je potřeba především dostatečného přívodu vzduchu a paliva. 

Ke vzniku plamene je třeba, aby vzduch s palivem trvale reagoval. Čím více je 

přiváděno kyslíku, tím je plamen jasnější. To je v případě potřeby dostatečného světla 

žádoucí, avšak díky rychlejší reakci dochází k rychlejšímu úbytku paliva. Odborníci 

z Ministerstva obrany doporučují menší a ne tolik jasný plamen, neboť i jen malým 

plamínkem docílíme kvalitního tepelného zdroje s minimální spotřebou paliva. 

Znalost techniky rozdělání ohně je nezbytně důležitá. Naši předkové tuto 

dovednost dokonale ovládali. Bohužel v dnešní pokrokové době je situace taková, že 

lidé nejsou schopni rozdělat otevřený oheň, aniž by přitom použili nějaký pomocný 

přípravek v podobě „pepa“. 

Tato dovednost se již rozvíjí jen v armádě, na specializovaných kurzech, 

v Junáku, případně v turistických oddílech mládeže.  

 

3.8 Improvizované přístřešky 

Člověk bez zkušeností nemá představu, jak moc důležitá je dovednost člověka 

vytvořit improvizovaný přístřešek. Je potřeba mít samozřejmě teoretické znalosti a 

povědomí o tom, kde hledat, po čem se dívat a na co si dát pozor. Tyto detaily rozhodují 

o tom, jak se budeme další den cítit, jestli si alespoň částečně odpočineme a nabereme 

síly, či celou noc nezamhouříme oči a druhý den nebudeme schopni najít potravu, 

protože na nás padne únava.  

 Přístřešek nás chrání před větrem, deštěm, zajišťuje nám teplo, poskytuje 

bezpečí, relativní klid, odpočinek a pohodlí. Jsme-li obětí nějaké nehody, letecké či 

automobilové, lze využít, pokud nám to zdraví dovoluje a není nebezpečí výbuchu, 

trosky k sestavení nějakého improvizovaného obydlí. Hledání přístřešků není nic 

složitého, je třeba co nejvíce pracovat s prostředím a využívat terénních nerovností, valů 

prohlubní, skalních převisů a nor. Samozřejmostí je důkladný průzkum daného místa, 
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než se na něm rozhodneme přenocovat. Poslední věc, kterou by člověk potřeboval, je 

noční návštěva původního obyvatele. Ideální přístřešek se vyskytuje v místě, kde 

nefouká a není vlhko. Důležitá je izolace od povrchu země, k čemuž lze využít suché 

listí, trávu či jehličí. Pokud vlastníme nebo máme možnost použít celtu, je stavba 

přístřešku přímo banální záležitostí.  

Dovednosti spojené se stavbou přístřešků jsou výsledkem improvizačních 

vlastností jedince. Podstatou jsou alespoň minimální teoretické znalosti a fakt, že se již 

člověk s danou problematikou setkal. Díky tomu může v krizových situacích reagovat 

lépe a nebude mít tak velký problém se stavbou přístřešku jako ten, který se této 

problematiky nikdy nedotknul.  

Shrnu-li výše zmíněné, autoři (Drašer 1997; Duffack 2007; Dvořák 1990; Přežij: 

příručka pro přežití v krizových situacích, 2008) zabývající se problematikou přežití 

v krizových situacích řadí mezi hlavní předpoklady přežití vodu, jídlo, oheň a přístřeší. 

Pořadí jejich důležitosti bude záviset na prostředí, kde došlo k nehodě či ke krizové 

situaci. Stanovení priorit je jedním z prvních kroků k přežití. 

 

3.9 Vliv současného civilizovaného způsobu života na dovednosti spojené 

s přežitím 

3.9.1 Moderní společnost 

Moderní technologie se rozvíjely po tak malých krůčcích a po tak dlouhou dobu, 

že jsme si ani neuvědomili, jak výrazně se náš svět mění a k čemu spěje. Dnes se však 

tempo změn zvyšuje exponenciálně. Je zřejmé, že nalezení jazyka a sady kritérií, 

kterými posoudíme celkový dopad technologického rozvoje, a které v případě nutnosti 

pomohou tento neblahý směr odvrátit, představuje v současnosti nejdůležitější 

předpoklad naší schopnosti přežít (Mander, 2003). Moderní technologie ač si to 

neuvědomujeme, neuvěřitelně ovlivňují naši civilizaci. Je těžké si připustit, že směr, 

kterým se ubírá současná civilizace, je špatný. 

Položíme-li si otázku, podle čeho lze považovat společnost za úspěšnou, vychází 

nám z toho názor, který zastává i Mander (2003), že by úspěšná společnost měla 

především zajistit obyvatelstvu zdraví a spokojenost. Tento názor ovšem vyžaduje, aby 
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si jednotliví členové společnosti uvědomili nenahraditelnost všech ekosystémů pro život 

na Zemi a chovali je v úctě.  

Argumenty lidí, kteří opěvují moderní technologie, tvrdí, že lidem přinesli 

mnohem vyšší životní úroveň. Tím se myslí rychlost, pestřejší výběr, více volného času 

a přepych. Jak tvrdí Mander (2003), žádná z těchto výhod nás neinformuje o míře lidské 

spokojenosti, štěstí, pocitu bezpečí nebo schopnosti zachovat život na Zemi.  

Vědci např. (Mander, 2003; Shalis, 1972) tvrdí, že současná moderní technologie 

nás paradoxně obírá o náš volný čas. Stačí jen vzít v úvahu, kolik času potřebujeme na 

nákup a opravu těchto strojů. Pokud zajdeme do detailů, zjistíme, že společenství doby 

kamenné měla dvakrát více volného času Shalis (1972). Mnozí autoři rovněž uvádějí, že 

následkem automatizace a robotizace budou lidé v budoucnu trávit větší množství času 

hledáním pracovních pozic. Moderní medicína určitě přinesla pokroky, avšak je důležité 

se zamyslet nad názorem, že sama délka života je bezvýznamná v porovnání s jeho 

kvalitou. 

Dle různých zdrojů a statistik dochází Mander (2003) k zajímavým výsledkům. 

Vlivem modernizace vzrostla kriminalita, negramotnost, sebevraždy, drogová závislost, 

podvýživa, počet bezdomovců a chudoba celkově. Je pravdou, že tyto statistiky nám 

zajisté neřeknou vše, ale s jistotou můžeme tvrdit, že nejsou důkazem lidské 

spokojenosti. 

Devastace životního prostředí je další otázkou k zamyšlení. Lze říci, že se váže 

na rozvoj moderních technologií (Gerke, 2010). Vzpomeňme na ekologické havárie 

v místech jako je Bhopál, Love Canal a Time Beach, Aljaška, Perský záliv nebo 

Černobyl. Všechny tyto havárie nás poznamenaly.  

Nyní bychom rádi zmínili dosti důležité argumenty, které se vztahují k vlivu 

současné civilizace na dovednosti spojené s přežitím. Byly prováděny rozsáhlé 

celosvětové studie a průzkumy, které se měly zaměřit právě na problematiku, zda je 

domorodý a tradiční způsob života, tak jak si to většina lidstva myslí, horší než je 

současný západní způsob (moderní). 

Západní civilizace ospravedlňuje svůj vpád na území původních národů tím, že 

jim přináší dar demokracie, což je stejně podvodné jako tvrzení, že jim zprostředkovává 
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osvobození od úmorné práce. Předindustriální národy, které dosud žijí „z ruky do úst“ 

v koloběhu nekonečného shánění potravy a ochrany před přírodními živly, prý potřebují 

a chtějí to, co jim západní společnosti přinášejí. Proto je pak převážná část obyvatel 

západu zaskočena a šokována, když zjistí, že většina z těchto původních národů se 

žádným způsobem nechce zapojit do západní ekonomické mašinerie (Mander, 2003). 

Právník Thomas Berger (1986) popisuje ve své publikaci Village Journey cestu za 

aljašskými komunitami, které jsou pod stálým náporem západního ekonomického 

modelu. Pro představu uvedeme názory těchto domorodých kmenů proti západnímu 

hospodářskému systému: 

 Suzy Ehrlichová z Kotzubue na Aljašce – „Pocházím z rodiny, která si 

sama obstarala vše, co potřebovala k životu. Vyrůstala jsem v ní a jsem na 

to hrdá. Chci, aby mé děti vyrůstaly stejným způsobem. Dává nám to sílu. 

Je to něco úplně jiného, než když jdete nakupovat do obchodu. Náš obchod 

s potravinami se rozkládá na milionech hektarů a přináší nám pocit 

hrdosti“ (Berger, 1986). 

 Bobby Wells z Barrow na Aljašce – „Vzpomínám si na naše otce, jak 

přežívali ve světě silných větrů a mrazů…Učili nás dělit se o všechno a 

pomáhat jeden druhému…Dnes bojujeme o přežití v západní civilizaci 

mezi různými národy, různými rasami. Co nám může tato civilizace 

nabídnout? Jen byznys“ (Berger, 1986). 

 

3.9.2 Ekonomika doby kamenné 

Kniha Marshalla Sahlinse (1972) Stone Age Economics zásadním způsobem 

vyvrací názor na blahodárný vliv moderních technologií. Profesor Sahlis provedl terénní 

výzkum u kmenů z celého světa, aby prokázal, že na rozdíl od převládajících představ 

mají „primitivní“ společnosti více volného času na své materiální potřeby a nezbytné 

požadavky pro přežití. Záměrně nehromadí přebytky. Sahlins (1972) dále píše, že 

všechny naše učebnice zastávají názor, že žití v době kamenné bylo těžké, člověk ale 

nevychází z údivu nad tím, jak byli lovci schopni přežít a zda jejich život lze označit za 

snesitelný. Lidé doby kamenné nebyli otroky těžké práce. Sahlins (1972) tvrdí, že to 
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navíc lze dokázat na dnešních lovcích a sběračích, kteří pracují méně než my. Hledání 

potravy není spojeno s neustálou prací, lovec má čas si i odpočinout, má přestávky, 

takoví lidé mají mnohem více volného času a i času ke spánku. Navíc je vše přepočteno 

na hlavu a na rok, než v podmínkách kterékoli jiné společnosti. Marshall Sahlins (1972) 

se ve své knize opírá o studii z roku 1960 od Frederica McCarthyho a Margarety 

McArthurové o komunitách v Západním Arnhemu v Austrálii. V průběhu několika 

měsíců sečetli autoři čas strávený veškerou hospodářskou činností – sbírání plodů, 

přípravou jídla, opravou zbraní – a vypočítali, že muž pracuje v průměru tři hodiny a 45 

minut denně, zatímco žena tři hodiny a 55 minut. Autoři rovněž vypozorovali, jak moc 

spolu komunikují, baví se a dokonce kolik hodin prospí. Během lovu, či sběru v lese 

mají možnost se zastavit a odpočinout si. Jiným příkladem jsou Křováci z kmene Dobe 

v jižní Africe, na kterém provedl Richard Lee svůj výzkum a který ve své knize cituje 

(Sahlins, 1972). Práce Křováka prý uživí čtyři až pět osob. Žena Křováka sklidí za jeden 

den tolik potravy, že může další tři dny odpočívat a věnovat se jiným činnostem. Lovci 

obyčejně pracují nepravidelně, někdy loví celý týden a po té dva až tři týdny tráví po 

vzájemných návštěvách a kmenovými tanci. Mander (2003) poukazuje na velmi 

provokující série článků v časopise Los Angles Times, kde se nacházel vždy titulek 

Uštvaná společnost, kterou napsal reportér MacDougall. V těchto článcích reportér 

dokazoval, že moderní doba nezvýšila podíl volného času v našem životě, ale naopak jej 

snížila. 

 

3.9.3 Kalorické hodnota domorodých kmenů 

Další fámou, která ve společnosti moderního člověka přebývá, je, že 

„primitivní“ národy žijí na hranici životního minima. Jako příklad můžeme uvést fakt, 

že arnhemští lovci nemají rádi jednotvárnou stravu. Arnhémští lovci tedy pracují tak, 

aby jejich potrava byla různorodá. Podle výzkumu McCarthyho a McArthurové 

přesahovalo v řadě případů množství potravy spotřebované lovci u většiny komunit 

2130 kalorii, což je vyšší kalorická hodnota stravy, než jakou má 15% amerického 

obyvatelstva. Vše bylo spočteno dle amerických výživových tabulek. Křováci z kmene 

Dobe mají podobně jako Australci průměrný denní příjem kolem 2100 kalorií, nehledě 

na váhu a velikost Křováka, protože podle výzkumníků by Křovákovi stačilo 1900 

kalorií (Sahlins, 1972). Po shrnutí těchto tvrzení lze říci, že Křováci a domorodé kmeny 
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obecně nežijí rozhodně na podprůměrné úrovni. Marshall Sahlins (1972) to shrnuje 

slovy: „Lovci si drží pracovní dobu bankéřů a pracují mnohem kratší dobu než dnešní 

průmysloví dělníci“.  

 

3.9.4 Potřeba dovednosti spojených s přežitím 

Je jasné, že kultury původních národů žijících úspěšně na jednom místě, musely 

dodržovat určité hospodaření a zásady. Tyto zásady se týkaly jak péče o přírodu tak 

péče o zvěř. Nebraly si víc, než snědly, což je dle mého názoru problémem v dnešní 

společnosti. Jejich znalosti a dovednosti se předávají z generace na generaci, a proto je 

jejich život z tohoto pohledu jistě kvalitnější. I vědci a biologové by měli dát na názory 

domorodých kmenů a neměli by být svou pýchou zaslepeni, neboť tito lidé, ač se nám 

zdají primitivní, jsou ve svém ohledu experty na přežití, přírodu a zvěř. 

Příklady a argumenty s touto tématikou bychom mohli uvádět stále, výsledkem 

výzkumů je, že současné moderní civilizaci chybí dovednosti spojené s přežitím, 

zatímco dříve byly předávány z generace na generaci. Vědomosti a dovednosti byly 

zakořeněné v každém jedinci. Důkazem jsou domorodé kmeny žijící po staletí na 

stejném místě, s toutéž tradicí a netoužící po žádné změně. Tyto kmeny zde byly dříve, 

než moderní země zatoužily po mohutném rozvoji. Nyní je společnost přesvědčena, že 

modernizace a globální rozmach hospodaření představující hromadění zdrojů, vyřeší 

všechny problémy. Neradi bychom zde utvářeli konečné závěry, avšak studie 

z minulých let tyto negativní tendence rozmachu technologií předvídaly. 

 

3.10 Příklady krizových situací 

Krizových situací je nespočetné množství a na základě dostupných informací 

z publikací a filmových dokumentů se budeme snažit uvést většinu případů a stručně je 

charakterizovat. Za základní věc je považováno definování místa, kde se situace může 

stát bojem o život. Bude vždy rozdíl, pokud se bude jedinec vyskytovat v teplém 

prostředí, kde tolik nemusí řešit problém s únikem tepla, a prostředím, kde bude 

nezbytné se halit a chránit si naopak každou možnost ztráty tepla. Jako příklad můžeme 

uvést krizovou situaci, kdy se jedinec ztratí v prostředí, kde bude nedostatek vody, a 

teploty budou takové, že tělo vydá větší množství vody, než přijme. Opačně můžeme 
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charakterizovat situaci, kdy subjekt bude v horách se značně nízkou teplotou. Díky 

velkému množství sněhu či ledu nebude až tak velký problém získat vodu, pokud je 

vybaven dovednostmi spojenými se ziskem vody ve sněžných podmínkách, ale 

prubířským kamenem pro něj bude např. ochrana před omrznutím. Výsledkem je tedy 

to, že krize může nastat v libovolných geografických podmínkách, pouze priority se 

budou v závislosti na prostředí měnit. 

Jednou z nejčastějších krizových situací je automobilová nehoda. Automobilovou 

nehodu lze dále dle odborníků z Ministerstva obrany dělit na: 

 Automobilová nehoda kdy, selžou brzdy - tato situace může velmi 

jednoduše nastat v kterékoli části země, v různých nepředvídatelných 

situacích, kdy se subjekt snaží např. sjet z hornatého vrcholu na 

neupravených cestách. Taková situace může prakticky znamenat vyřazení 

auta a v případě, že se subjekt nachází v neobydlených oblastech, může 

znamenat i boj o život. 

 Srážka – zde se především zdůrazňuje snaha, narazit do něčeho, co při 

nárazu povolí a tím i částečně pohltí náraz. Opět se situace může stát 

kdekoli ve světě a kromě toho, že jedinec přijde s největší 

pravděpodobností o auto, může rovněž přijít i o život. 

 Vyskakování – vyskakování může sloužit v případě, že náraz je 

nevyhnutelný a šance, že by člověk náraz přežil, je nulová. Doporučuje se 

odepnout a při vyskakování sbalit do klubíčka. 

 Auto pod vodou - v tomto případě se doporučuje okamžité opuštění 

vozidla, ještě dříve než se potopí. Nikdy se člověk nesmí snažit 

zachraňovat majetek. Pokud nelze otevřít žádné dveře, je nezbytné počkat, 

až se tlak uvnitř auta vyrovná s tlakem vody, což se stane ve chvíli 

úplného zatopení vozidla. Následně lze dveře otevřít. 

Při pádu letadla hrozí veliké nebezpečí - výbuch, plameny, náraz. Záleží, v jaké 

rychlosti, jak a kam letadlo padá. Pokud se jedinec odhodlá pro opuštění paluby 

výskokem, doporučuje se dostat se zpět k vraku, záchranáři si jej všimnou dříve. Pokud 
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letadlo přistálo na vodě, je důležité si vestu nafouknout až ve vodě, neboť by vadila při 

vystupování. 

Zajetí, únos či teroristický čin představují další oddíl krizových situací patřících 

k sobě. S tímto druhem nebezpečí je důležité počítat, pokud se jedinec chystá do oblastí, 

kde probíhá nebo hrozí nějaký válečný konflikt. Tento druh nebezpečí se stává v dnešní 

době velmi aktuální, protože únosy či teroristické útoky jsou v rizikových oblastech 

velmi oblíbené. V zajetí se doporučuje neklást odpor, spolupracovat s vězniteli a 

rozhodně se na ně nevyvyšovat, to nám může zajistit přežití. 

Ztroskotání je situace, která se sice neobjevuje nejčastěji, avšak je třeba s ní 

počítat. Znalost postupu při nehodě by měl znát každý, kdo se chystá na delší a částečně 

i rizikovou plavbu. V tomto případě je důležitá příprava a nepodcenění vybavení.  

Ztráta v horách - tento druh nebezpečí může nastat prakticky u kohokoli, i když 

bude mít dostatečné vědomosti a dovednosti. Počasí v horách může být velmi 

proměnlivé a nevyzpytatelné. Během hodiny se mohou stáhnout mraky a počasí se 

změní. Důkazem toho jsou i neštěstí, která se stanou i těm nejzkušenější horolezcům. 

Zde je rovněž důležitá příprava. Pokud se chystáme do hor, vybavení musí odpovídat 

podmínkám, do kterých se chystáme. Znalost problematiky lavin a schopnost vytipovat 

nebezpečné úseky jsou obzvlášť důležité. 

Druhů krizových situací je jistě nespočetné množství, příkladů bych zde mohl 

uvádět stále dost. Jedno je jisté, všechny ohrožují člověka na životě. Všechny mají 

celosvětový charakter, můžou se stát komukoli, nikdo před nimi není uchráněn a 

připravit na ně je alespoň trochu možné. Pokud budeme zastávat názor, že se nás to 

netýká, jsme na nejlepší cestě k tomu, že ve chvíli, kdy se s touto situací setkáme, 

budeme absolutně mimo, a už jen tyto vteřiny mohou znamenat, že o svůj život 

přijdeme. 
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4 Cíle 

Cílem, této bakalářské práce je zjistit jaká je úroveň teoretických a případně 

praktických znalostí spojených s přežitím v náročných či krizových situacích. Úroveň 

vědomostí budeme zjišťovat u studentů FTVS, případně u studentů Univerzity Karlovy, 

neboť na kurz přežití se mohou přihlásit rovněž studenti studující na jiných fakultách 

UK. 

 Rádi bychom ověřili úroveň vědomostí, které jsou vytipované jako nezbytné pro 

přežití. Tyto vědomosti budou zjišťovány pomocí dotazníků a otázek nastavených tak, 

abychom získali jasný přehled o tom, zda jedinec má dostatečné vědomosti či nikoli. 

Tyto vědomosti a dovednosti jsou nezbytné pro absolvování kurzu. Domníváme se, že 

mnozí z uchazečů mají do značné míry zkreslené představy. Tato domněnka se 

potvrdila již na některých povinných kurzech pořádaných Fakultou tělesné výchovy a 

sportu, konkrétně katedrou sportů v přírodě. Určití studenti na letním turistickém kurzu 

měli v případě některých činností spojených s orientací či přípravou, plánováním a 

finálním přenocováním pod širým nebem velký problém. Toto byl jeden z důvodů 

vypracování bakalářské práce, jejímž tématem bylo zjištění vědomostí spojených 

s přežitím v krizových situacích. 

 Výsledkem by měli být informace určené nejenom veřejnosti, ale i dalším 

uchazečům a také koneckonců samotným zajišťovatelům kurzů letního a zimního 

přežití, poskytující představu o tom, s jakým „materiálem“ mohou v současné době 

spolupracovat. Informace takto zjištěné mohou dále pomoci s nastavením výuky, neboť 

pokud se tímto jednoduchým šetřením zjistí, že vědomosti nejsou dostatečné, mohou 

vyučující rozšířit přípravu na tento náročný a do jisté míry extrémní kurz např. o formu 

nějaké blokové výuky atp. 
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5 Úkoly 

 Seznámit se s dostupnou literaturou; 

 Vytipovat možné druhy ohrožení, s kterými se jedinec může setkat na 

celosvětové úrovni; 

 Seznámit se s dosaženými vědomostmi u studentů FTVS; 

 Sestavit dotazníkovou baterii; 
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6 Metody 

Dle Hendla (2000) spočívá síla kvalitativních dat v tom, že jsou rovnoměrně 

sestaveny a popisují každodenní život. V bakalářské práci bylo využito metody spojené 

s dotazníkem. Dotazník jako takový se pojí s termínem dotazování a dotazování se 

propojuje s otázkami. Na základě kladených otázek se získávají potřebné odpovědi. 

Dotazník je jedna z nejfrekventovanějších metod. Tato obliba a frekventovanost použití 

je výsledkem jeho relativní jednoduché konstrukce a hromadného získávání informací, 

tím pádem se z dotazníku stává velmi ekonomická metoda. Jistě by se našli další 

výhody spojené s dotazníkem, avšak dvojice výše zmíněných vyhovujících faktorů je 

nejdůležitější. Pro tyto přednosti se dotazník považuje za ekonomický výzkumný 

nástroj. 

Gavora (2000) vymezuje dotazník jako „způsob písemného kladení otázek a 

získávání písemných odpovědí“. Naopak dotazníkové metodě bývá často vytýkáno to, 

že nezjišťuje, jací respondenti ve skutečnosti jsou ale v podstatě jen to, jakým způsobem 

se chtějí vidět nebo býti viděni. 

 

6.1 Základní terminologie 

Hovoříme-li o metodě dotazování a o dotazníku, je důležité zmínit základní 

terminologické pojmy, které se při sestavování, popisu a zpracování dat získaných 

z dotazníku používají. Respondent je osoba, která je pověřena nebo oslovena vyplněním 

dotazníku. Dále je respondentem osoba, která musí splňovat cílové požadavky pro 

vyplnění dotazníku. Příkladem může být věk, pohlaví, studium, určité školy apod. 

Důležitým prvkem dotazníku jsou bezesporu otázky. Synonymem k pojmu otázka je 

pojem položka. Někteří autoři raději uvádějí ve vysvětlení dotazníku místo termínu 

otázka spíše pojem položka, neboť tvrdí, že je to přesnější označení. Dalším termínem, 

se kterým se můžeme v souvislosti s dotazníkem setkat, je termín anketa. Chrástka 

(2007) tvrdí, že dotazníku se říká také anketa, ovšem většinou se oba pojmy rozlišují. 

Anketa je ve zpravidla něco, kde se respondenti nebo jinými slovy účastníci spontánně 

sami do šetření zapojují. Zadání dotazníku se říká administrace. 
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6.2 Kvalitativní dotazování 

Dotazování samo obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, dotazníků a škál. 

Termín dotazování je širší pojem a zahrnuje kromě dotazníku také interview. Tyto 

metody, jak tvrdí Hendl (2000), se mohou použít i samostatně, jak je tomu například 

v dotazníkovém šetření.  

Tento způsob byl využit i v této bakalářské práci, kdy se využilo dotazníku jako 

samostatné formy dotazování a tím se tedy provedlo tzv. šetření. 

 

6.3 Cíl dotazníku 

V případě dotazníku je zapotřebí přesné formulace konkrétního cíle. 

Samozřejmostí je též přesné znění úkolu. Bez těchto nastavujících parametrů by 

dotazník nemusel dostatečně kvalitně zaznamenat a nadále výzkumníkovi předat 

relevantní informace. Tyto nastavující parametry jsou žádoucí, neboť nám vymezují 

jasný okruh položek. 

S tím souvisí i jasná ucelená koncepce. Výzkumník se musí v dotazníku jasně 

zaměřit na jednotlivé položky neboli jinak řečeno otázky a na uzlové momenty. Je 

přímo žádoucí se vyvarovat nepřesnému a do jisté míry povrchnímu vymezení 

problému. To by totiž jinak vedlo k náhodné orientaci dotazníku a data, která bychom 

takto shromáždily, by byla zaměřená na nepodstatné stránky daného problému. 

 

6.4 Struktura 

Při sestavování dotazníku musí výzkumník myslet na promyšlenou strukturu. 

Jednoduše řečeno - neskákat z jedné otázky hned k následující. Pokud se vymezí 

základní otázka či problém, je důležité tento problém rozdělit na dílčí podproblémy. A 

nyní, pokud máme rozpoznány podproblémy, můžeme každý z nich naplnit položkami. 

Strukturu lze rozdělit do třech částí. 

V první úvodní části by se měl vyskytnout název a adresa instituce, která dotazník 

zadává, popřípadě jméno autora. Vstupní část v sobě vysvětluje cíle dotazníku, význam 

a účel respondentových odpovědí takto získaných. 
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Druhá část se skládá z vlastního seřazení a sestavení položek, otázek. Otázky 

sestavené v dotazníku nemusí odpovídat logice. Obvykle se na prvních místech 

vyskytují lehčí otázky kladené za účelem snazšího „rozjezdu“ respondenta při jeho 

vyplňování a následnému motivování. Dále se mohou vyskytovat otázky složitější a pro 

respondenta méně zajímavé. 

Nakonec ve třetí části by dotazník měl obsahovat poděkování za spolupráci, 

případně nějaké dodatky a vysvětlivky. 

 

6.5 Druhy položek 

Položka, rovná se otázka. Položka je přesnější název a je to z toho důvodu, že se 

v dotazníku nevyskytují pouze a jen otázky ale i příkazy. Položky lze dělit podle cíle, 

podle formy požadované odpovědi a podle obsahu, který položka zjišťuje, následujícím 

způsobem: 

Podle cíle  

 Konstantní položky 

 Funkcionální položky 

 Kontrolní položky 

 Filtrační položky 

Podle formy 

 Otevřené položky 

 Uzavřené položky 

Podle obsahu 

 Zjišťující fakta 

 Zjišťující znalosti a vědomosti 

 Zjišťující mínění postoje a motivy 
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6.6 Variabilita, reliabilita, validita 

Variabilitou se rozumí to, že v dotazníku nemusí být pouze jeden druh otázek. 

Pokud se totiž otázky střídají, vyvádí to respondenta ze stereotypu a zlepšuje to jeho 

pozornost. Výše uvedené by mělo být realizováno jen v určité míře a nemělo by se za 

každou cenu na střídání otázek tolik tlačit. Pokud se totiž otázky dost často tematicky 

střídají, může dojít k rozptýlení respondenta. Následně je respondent odkázán na 

neustále přelaďování z tématu na téma.  

Faktografické otázky mají většinou větší validitu. Na otázky nebo položky, kde se 

věnujeme trvalému bydlišti, pohlaví, práci, vzdělání apod., odpovídají respondenti 

většinou pravdivě. Avšak, na faktografické otázky, u kterých je vyžadován určitý 

vlastní odhad, je validita nižší. Existují respondenti, kteří mají tendenci odpovídat 

úzkostlivě, jiní naopak přehánět, nebo překrucovat skutečnost. S touto tendencí je třeba 

počítat zvláště u neanonymních dotazníků. 

Úroveň přibarvení respondentových odpovědí lze určit pomocí L-metody. Tato L-

metoda využívá souboru tzv. L-otázek. L-otázky jsou otázky určující lživost. Na 

základě souboru L-otázek lze vypočítat podle odpovědí L-skóre. Gavora (2000) 

popisuje L-otázky jako otázky zaměřené na chování, které sice neodpovídá společenské 

normě, ale lidé se ho přesto dopouštějí. Pokud respondent popírá u většiny L-otázek, že 

se někdy takového chování dopustil, je možné předpokládat, že ani věrohodnost jeho 

ostatních odpovědí v dotazníku nebude veliká (Janoušek a kol., 1986). 

Reliabilita dotazníku je závislá na více vlastnostech. Tím, že vytvoříme větší 

počet otázek zjišťující stejnou nebo podobnou informaci, dosáhneme zvýšení reliability 

dotazníku (Skálová a kol., 1983). Větší počet odpovědí zpevňuje daný okruh odpovědí 

na výzkumníkovy otázky. Pomocí matematické metody Cronbachova koeficientu alfa 

lze reliabilitu dotazníku orientačně zjistit. 

 

6.7 Délka dotazníku a návratnost 

Délku dotazníku nelze jasně určit. Je třeba, aby dotazník opravdu zjišťoval jen 

potřebné informace, ne více. Pokud bude dotazník zdlouhavý, vystavujeme se riziku, že 

odpovědi na výzkumníkovi otázky budou povrchní. Příčinou bývá únava a nezájem. 
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Délka dotazníku samozřejmě závisí i na vzorku respondentů, věku, pohlaví atd. Gavora 

(2000) doporučuje maximální délku vyplňování dotazníku na 30 minut. U dotazníků 

zasílaných poštou doporučuje nepřesáhnout délku vyplňování 15 minut. U mladších 

věkových kategorií bývají dotazníky ještě kratší. 

Zadání dotazníku může probíhat několika způsoby. Nejjednodušší a také téměř se 

100% návratností je rozdání dotazníku respondentům, vyčkání na jeho vyplnění a 

následné vybrání. Druhá varianta je prakticky stejná pouze s tím rozdílem, že 

výzkumník na vyplnění nečeká a respondenti mu vyplněný dotazník zašlou nebo 

přinesou. Třetí variantou je zaslání dotazníku i jeho odevzdání prostřednictvím pošty. U 

posledních dvou variant je potřeba počítat s návratností. Návratnost znamená poměr 

mezi počtem zaslaných dotazníků a dotazníků, které respondenti odeslali vyplněné zpět. 

Obvykle se návratnost vyjadřuje v procentech. Za minimální se považuje návratnost 

75%, avšak docílení takovéto návratnosti je velmi obtížné, a proto se uznávají i nižší 

návratnosti (Gavora, 2000). 
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7 Soubor pokusných osob 

Pro tuto bakalářskou práci, bylo potřeba vyplnit dotazník, který by zodpověděl 

informace pro vypracování této práce. Než bylo rozhodnuto zpracovat toto téma, bylo 

pro nás klíčové stanovit prostředí, ve kterém budeme danou problematiku zjišťovat. 

Inspirací byla vzpomínka na povinný turistický kurz. Tento kurz museli absolvovat 

všichni studenti FTVS. Cílem kurzu bylo seznámit se s různými situacemi, které můžou 

v přírodě nastat, a nadále je využívat. Zde se naskytla možnost shlédnout a přesvědčit 

se, že existuje v celku dost velké množství studentů, kteří nejsou absolutně dotčení 

problematikou pohybu, pobytu v terénu a neznají ani základní zásady táboření apod. Do 

té doby jsem byl osobně přesvědčen, že alespoň většina ze studentů FTVS, vzhledem 

k náročnosti některých kurzů, má v tomto směru určité vědomosti.  

Rozhodli jsme se tedy, že využijeme k dotazníkovému šetření právě studenty. 

Výběr těchto osob byl závislý i na možnosti absolvování kurzu letního a zimního 

přežití, který je po fyzické stránce velmi náročný. Kurzy jsou určeny povinně především 

studentům oboru ochrana obyvatelstva. Studovat tento obor mohou jak studenti, tak 

studentky FTVS, což byl další bod, o který jsem se ve výběru musel opřít. Celkový 

okruh uzavřela možnost absolvování těchto kurzů i jinými studenty, kteří studují na 

jiných fakultách Univerzity Karlovy. Tento bod byl pro nás také velmi zásadní, neboť 

tito studenti nemuseli procházet fyzickými a talentovými testy, a tudíž nemusejí 

disponovat takovými dovednostmi a předpoklady, které jsou vyžadované od studentů 

FTVS.  

Výsledný okruh osob určených pro dotazníkové šetření bude podléhat několika 

faktorům. Tyto faktory zde stručně shrneme: 

 Dotazníky budou vyplňovat studenti FTVS, neboť oni mají hlavní přístup 

k informacím týkajícím se kurzů letního a zimního přežití. 

 Nebude zde hrát roli pohlaví. Důvodem je možnost, že se kurzů přežití 

zúčastní i dívky, které studují směr ochrana obyvatelstva, a tedy je jejich 

povinností absolvovat úspěšně jak letní tak zimní kurz.  

 Ani věk zde nebude zásadní. Kurzů se totiž mohou účastnit i studenti 

studující dálkově, jejichž věk překročil hranici 26 let. 
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 Studenti jiných fakult Univerzity Karlovy budou rovněž osloveni, protože i 

oni se mohou těchto výcviků účastnit. 

Lze tedy říci, že cílovou skupinou jsou studenti Karlovy univerzity bez rozdílu 

věku a pohlaví. O tyto osoby se bude opírat dotazníkové šetření, které zpracujeme v této 

bakalářské práci, jejímž tématem je individuální teoretická způsobilost účasti na 

kurzech zimního a letního přežití. 

Dále uvedeme výsledky prvních třech položek, v nichž jsme zjišťovali informace 

týkající se studentů podstupujících dotazníkové šetření. 
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Položka 1. 

V první položce jsme zjišťovali množství mužů a žen, kteří se účastnili 

dotazníkového šetření. Z výsledků je patrno, že z celkového počtu sedmdesáti dotazníků 

bylo 42 mužů. Zde není třeba dalšího popisu. Z tohoto plyne, že počet mužů, kteří 

absolvovali dotazníkové šetření, nepřesahoval tolik počet žen, které se rovněž účastnily 

(tabulka a graf č.1). Proto by bylo možné výsledky zobecnit jak pro mužské, tak pro 

ženské pohlaví. 

Tabulka č.1: Množství mužů a žen v šetření 

 

Graf č.1: Množství mužů a žen v šetření 

 

 

 

 

Možnosti Počet respondentů % 

Muž 42 60 

Žena 28 40 



43 

 

Položka 2 

 Druhá položka zjišťovala respondentův věk. Z grafu a tabulky č.2 můžeme 

vyčíst, že se věk u respondentů pohyboval převážně v rozmezí 20 - 25 let. Pouze devět 

respondentů překročilo hranici 26 a více let.   

 

Tabulka č.2: Věkové skupiny 

Možnosti Počet respondentů % 

20-21 24 34 

22-25 37 53 

26 a více 9 13 

 

Graf č.2: Věkové skupiny 
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Položka 3 

Zda je respondent studentem FTVS či nikoli, bylo zjiš´továno v položce č. 3. 

Protože se kurzů přežití mohou účastnit i studenti z jiných fakult Univerzity Karlovy, 

bylo potřeba získat i jejich odpovědi na zvolené položky. Z oslovených studentů byla 

více jak polovina z jiných fakult. Z tabulky a grafu č.3 je možné vyčíst, že 36% studentů 

bylo z Fakulty tělesné výchovy a sportu. 

 

Tabulka č.3: Množství studentů FTVS 

Odpovědi Počet respondentů % 

ANO 25 36 

NE 45 64 

 

Graf č.3: Množství studentů FTVS 
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8 Organizace šetření 

Pro dosažení výsledků, které by bylo možno hodnotit (popřípadě pro kladení 

dalších otázek či doporučení), jsme museli splnit jednotlivé úkoly. Organizace šetření 

probíhala na základě postupného plnění výše zmíněných úkolů.  

Úkoly jsme plnili obezřetně, abychom se nedostali do rozporů či k tvrzením, která 

by nebyla získána na základě předešlých zkušeností, či by je nebylo možné nijak 

potvrdit. 

Při šetření jsme nikterak nepřeskakovali určené úkoly a snažili jsme se je plnit 

postupně s vynaložením nejvyššího možného úsilí.  

 

8.1 Seznámit se s dostupnou literaturou 

Pro všechny závěrečné práce je nezbytné prostudovat dostupnou literaturu a i jiné 

zdroje. Pokusíme se nyní stručně popsat dohledávání literatury a zdrojů. Myslím si, že 

v jiných případech by tato kapitola v bakalářské práci byla zbytečná, neboť se 

prostudování literatury automaticky předpokládá.  

V tomto případě bylo dohledávání literatury do značné míry problematické. Mým 

názorem je to, že toto téma zabývající se přežitím v krizových situacích je zpracováno 

velmi sporadicky. Prakticky jediným případem čistého řešení problémů s přežitím 

člověka jsou armádní publikace, které většinou pocházejí z let minulých, avšak jsou 

stále aktuální. Dalším zdrojem jsou i příručky vypracované bývalými příslušníky 

speciálních armádních jednotek. Tito autoři většinou po určité době přepracovávají svá 

vydání, aby zasahovala až po současnost, ovšem nijak více se od předešlých vydání 

neodlišují. 

Publikace zabývající se přežitím nemusí být vždy spojené s osobou bojující o 

život v různých extrémních situacích jako je ztráta v přírodě či letecké neštěstí apod., 

ale může se týkat různých krizových plánů vypracovaných pro povodně, biologické 

zbraně, nukleární útoky, což je jedním z hlavních úkolů oboru ochrany obyvatelstva. 

Proto jsme museli být velice obezřetní a mít jasná kritéria pro práci s termínem přežití. 

Velikým přínosem bylo zhlédnutí pořadů a dokumentů „V nejhorším případě“ a 

„Nutné k přežití“ vyrobené televizí Discovery Channel, které jsou dle našeho názoru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel
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jedinečné a pro představu, trénování a případné přípravy na výcvik přežití nezbytné. 

Dokumenty zaznamenávají situace počínaje žraločím útokem až po snahu přežít při 

autohavárii uprostřed pustých pralesů. Všechny části tohoto pořadu byly dokonce 

samotnými tvůrci označeny jako návod pro přežití. 

Většinu publikací jsme dohledali v katalozích Národní knihovny a Městské 

knihovny a ve filmotéce s tématikou přežití, kterou si již delší dobu buduji a archivuji. 

Všechny tyto zdroje nám pomohli k proniknutí do problematiky přežití v krizových 

situacích. 

 

8.2 Vytipovat možné druhy ohrožení 

S ohrožením na životě se člověk může setkat prakticky kdykoli. Nenadále se může 

klidná situace přeměnit na okamžik, kdy se jedinec musí přizpůsobit a začít bojovat o 

vlastní život, či o přežití celé skupiny. Vše je závislé na místě, kde se jedinec nachází, 

na způsobu jeho pohybu a na rizicích spojených s danou oblastí apod. Na toto vše je 

nezbytné myslet. Příprava před takovou akcí je rovněž důležitá a vytváření únikových 

plánů klíčové, neboť bez předem promyšleného postupu v krizových situacích klesá 

šance na přežití rapidně dolů.  

Pro splnění tohoto úkolu bylo nezbytné prostudovat a seznámit se s 

nejčastějšími případy, kdy člověk bojoval o přežití. Po zhlédnutí známého pořadu 

zabývajícího se situacemi o přežití, jež předvádí zkušený voják a bývalý příslušník 

Regimentu, což je slangový název pro útvar speciálních leteckých služeb notoricky 

známý ve zkratce SAS, jsme se snažili ověřit jeho tvrzení o nejčastějších případech 

krizových situací spojených s přežitím člověka. Názory Gryllse se nám podařilo ověřit 

v několika příručkách o přežití.  

Kritériem při vytipovávání situací týkajících se přežití, bylo jejich zařazení na 

celostátní úroveň. Samozřejmě, že některé zmíněné situace by bylo velmi problematické 

zasadit do prostředí České republiky. Také je důležité upozornit na fakt, že situace, 

v níž by byla osoba vystavená nebezpečí v důsledku ztráty v neznámém prostředí či 

postrádala životně důležité zdroje, je opět v našem kraji téměř nemožná. Je to převážně 

z toho důvodu, že v České republice téměř neexistuje místo, které by nebylo osídlené, či 
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jinak civilizací upravené a zasažené. Dalším argumentem můžou být velmi krátké 

vzdálenosti a díky nim i dostupný zdroj vody. Nebudeme zde zasahovat do krajních 

mezí jako je například ztráta v horách, která je do značné míry specifická.  

V tomto směru tedy nehrozí tak velké riziko nebezpečí jako v zemích s mnohem 

větší rozlohou a s méně poznamenanou a civilizací narušenou přírodou.  

 Nejčastější druhy ohrožení jsou:  

 Ztráta v přírodě 

 Extrémní chlad 

 Extrémní teplo 

 Autohavárie 

 Pád letadla 

 Ztroskotání 

 Bouře 

 Teroristický útok 

 Únos 

 

8.3 Seznámení se s dosaženými vědomostmi u studentů FTVS 

Tématiku, která se týká úrovně vědomostí u studentů FTVS, jsme již lehce 

naznačili v kapitole Soubor pokusných osob. S určitou úrovní vědomostí studentů FTVS 

jsme se již seznámili a to pozorováním jedinců na povinném kurzu Turistika a sporty 

v přírodě.  

Kromě poznatků z kurzů Turistiky a sportů v přírodě nemá student, který nestuduje 

obor ochrana obyvatelstva, možnost jinak nabýt vědomosti, které by pomohli či 

nějakým způsobem navedli v situacích, kdy člověk musí přežít. Myslí se tím tedy 

předměty, v nichž by student tyto vědomosti získal povinně. Většina předmětů, které by 

měly tento charakter nácviku a zisku informací, jak se mají jedinci chovat v určitých 



48 

 

krizových situacích, je volitelná. Z tohoto důvodu jsme tudíž usuzovali, že vědomosti 

nebudou dostatečné vzhledem k poměru mezi celkovým počtem studentů a počtem 

studentů účastnících se těchto volitelných kurzů. Kurzy nabízející tuto možnost byly 

realizovány hlavně Katedrou sportů v přírodě a Katedrou technických a úpolových 

sportů. 

Díky pozorování jsme zjistili jisté nedostatky. Studenti nebyli ani na povinném 

kurzu turistiky nijak více prakticky testováni ve svých znalostech týkajících se 

problematiky přežití v náročných podmínkách. Z tohoto zjištění usuzujeme a 

předpokládáme, že ani vědomosti (až na některé výjimky) nebudou na takovéto úrovni. 

Tím rozhodně nechceme snižovat kvalitu povinného turistického kurzu. Bohužel 

v dnešní době a obecně s postupující modernizací si člověk nepřipouští riziko, nebo si 

ho ani nechce připustit, neboť si myslí, že jeho se tato věc netýká. Na povinném kurzu 

se student učí základy vázání uzlů, základy orientace či dalším zájmovým aktivitám 

spojeným s přírodou. Nikterak se ovšem nepřipravuje a ani si nezkouší, což by dle 

mého názoru bylo vhodnější, možné krizové situace. Stavba improvizovaných 

přístřešků či získávání potravy nebo vody rovněž nejsou v kurzu zahrnuty. Proto jsme 

nakonec došli k závěru, že by bylo vhodné úroveň těchto znalostí zjistit podrobněji 

formou dotazníkového šetření a vyvodit z něj důsledky. 

 

8.4 Sestavit dotazníkovou baterii 

Při sestavování dotazníkové baterie jsme postupovali dle zavedených pravidel. 

Postupovali jsme podle metodologických zásad pro sestavení dotazníku, které ve svých 

publikacích popsali autoři (Hendl 2000; Gavora 2000; Chrástka 2007). Vytipovali jsme 

nejvhodnější položky dotazníku. Sestavenou dotazníkovou baterii jsme nechávali 

vyplňovat studenty Univerzity Karlovy. Pro splnění tohoto úkolu jsem osobně obešel 

Matematicko-fyzikální fakultu, Filosofickou fakultu, Právnickou fakultu, 1. lékařskou 

fakultu a Přírodovědeckou fakultu. Na všech uvedených fakultách jsme získali vzorek 

respondentů, kteří byli ochotni dobrovolně dotazníkovou baterii vyplnit. Dotazník 

respondenti vyplňovali 20 minut. 
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9 Výsledky 

V kapitole Výsledky zpracujeme informace a data, která jsme díky dotazníkovému 

šetření získali. Vyhodnocení bylo dosaženo pomocí čárkovací metody. Tato metoda 

spočívá, v čárkování tvrzení, která se v jednotlivých dotaznících vyskytují, a z kterých 

se posléze získají výsledky a zpracují se. Výsledky v této práci budou zastoupeny 

jednak samotnou položkou, tabulkou, grafem a případným komentářem k odpovědím, 

které byly v dotazníku zaznamenávány. 

Popis výsledků začíná od čtvrté položky, neboť první tři byly již rozebrány 

v kapitole Soubor pokusných osob a nejsou pro celkové hodnocení zásadní. 
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4. Položka 

Položkou číslo čtyři začalo samotné zjišťování znalostí. V této položce jsme 

zjišťovali vědomosti, které se týkají rozdělávání ohně. Respondenti měli za úkol vypsat 

pět způsobů rozdělání ohně. Odpovědi, které jsme obdrželi, byly v celku překvapivé. 

Nejčastější odpovědí, kterou respondenti uváděli, bylo rozdělání ohně pomocí křesacích 

kamenů, sirky a zapalovače. V omezené míře se vyskytl domorodý způsob rozdělání 

ohně pomocí luku či dvou dřev. Někteří respondenti si vzpomněli i na lupu. V tomto 

případě jsme si mysleli, že rozdělání ohně pomocí lupy se bude v odpovědích 

vyskytovat častěji, avšak nebylo tomu tak. Velmi zřídka se objevila odpověď, v níž 

respondent uvedl jako způsob rozdělání ohně blesk. Hodnocení jako u ostatních 

otevřených odpovědí probíhalo pomocí přehledu, kdy jsme rozlišovali, zda respondent 

má vědomosti a bez chyby odpověděl na otázku, kdy respondent alespoň částečně tušil 

a konečně, kdy respondent prakticky neodpověděl nebo uvedl jako příklad jednu nebo 

dvě odpovědi. Z odpovědí vyplynulo, že největší počet respondentů se zařadil do 

kolonky, kdy alespoň částečně ví. Druhý největší počet představovali respondenti, kteří 

odpověděli bez chyby. Pokud bychom měli celou záležitost celkově zhodnotit, tak tato 

položka dopadla obstojně, neboť převažovaly dobré odpovědi (tabulka a graf č.4). 

Tabulka č.4: Hodnocení způsobů jak rozdělat oheň 

Odpověď Počet respondentů % 

Správně 22 31 

Částečně správně 28 40 

Nesprávně 20 29 

 

Graf č.4: Hodnocení způsobů jak rozdělat oheň 
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5. Položka 

U otázky č. 5 měli respondenti definovat, co je to troud. Správná odpověď u této 

otázky měla znít, že je to materiál, který vzplane díky jedné jiskře. Správně odpověděli 

pouze dva studenti, z nichž měl jeden již s výcvikem přežití zkušenost. Ostatní 

respondenti tuto otázku buď proškrtli na znamení, že nevědí, nebo uváděli konkrétní 

příklady troudu. Příklady troudu se však zabývala až následující otázka, proto docházelo 

celkem často ke zmatení a studenti si začali uvědomovat, že přesně neví, oč se jedná. Ze 

všech položek dotazníku byla v této zaznamenána největší neúspěšnost (tabulka a graf 

č.5). 

Tabulka č.5: Správnost odpovědí týkající se definice troudu 

Odpověď Počet respondentů % 

Správně 2 3 

Částečně správně 6 8 

Nesprávně 62 89 

 

Graf č.5: Správnost odpovědí týkající se definice troudu 
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6. Položka 

Šestá položka navazovala na předchozí otázku. Nyní měli respondenti prokázat 

vědomosti spojené s příklady troudu. Rovněž jako u páté položky byla tato otázka pro 

většinu respondentů problematická, neboť pokud student nevěděl co je to troud, těžko 

mohl správně uvést jeho příklad. Avšak navzdory předchozí otázce dopadla položka 

šest o něco lépe. V případech, kdy respondent alespoň tušil, oč se jedná, bylo nejčastěji 

jako příklad troudu uváděno suché listí, sláma či seno. O příkladech troudu bychom 

mohli polemizovat, avšak tato odpověď byla dostačující a lze ji tedy brát jako správnou 

(tabulka a graf č.6). 

 

Tabulka č.6: Příklady troudu 

Odpověď Počet respondentů % 

Správně 5 7 

Částečně správně 10 14 

Nesprávně 55 79 

 

Graf č.6: Příklady troudu 
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7. Položka 

U otázky týkající se improvizovaného zisku vody převládla v odpovědích 

neúspěšnost. Respondenti nedokázali vyjmenovat alespoň tři způsoby zisku vody. 

Odpovědi byly ve většině případů stejné - potok, řeka apod. V menším množství se 

objevovaly odpovědi jako je kondenzace, rosa, déšť, indiánská studánka či tání ledu 

nebo sněhu. Tuto otázku jsme považovali za klíčovou, neboť jsme předpokládali, že se 

se ziskem vody již každý někdy potýkal, proto byl výsledek relativně překvapující 

(tabulka a graf č.7). 

Tabulka č.7: Improvizovaný zisk vody 

Odpověď Počet respondentů % 

Správně 21 30 

Částečně správně 19 27 

Nesprávně 30 43 

 

Graf č.7: Improvizovaný zisk vody 
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8. Položka 

Osmá položka opět navazovala na předchozí otázku. Respondenti měli 

zodpovědět, zda jsou schopni najít způsob, jak vyčistit získanou vodu či nikoli. Pokud 

respondent odpovídal „ano“, musel uvést příklad. V případě kladných odpovědí byla 

jako nejčastější odpověď uváděná filtrace nebo chemické tablety. S jinými způsoby 

čištění vody, jako je např. UV světlo, jsem se nesetkal. Hodnocení bylo v celku 

vyrovnané počet záporných odpovědí „ne“ ovšem převažoval (tabulka a graf č.8). 

Můžeme se pouze domnívat, že důvodem mohlo být rychlé vyplňování testu, kdy 

respondent jednoduše vyplní „ne“ a přejde k další otázce, aniž by se snažil hledat řešení. 

Tabulka č.8: Improvizovaný způsob čištění vody 

Odpověď Počet respondentů % 

ANO 32 45 

NE 38 55 

 

Graf č.8: Improvizovaný způsob čištění vody 
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9. Položka 

Nakreslit tři improvizované přístřešky za použití celty bylo cílem otázky číslo 

devět. Tuto otázku jsme nepovažovali za obtížnou, neboť vymyslet upevnění celty tak, 

aby tvořila přístřeší, nám nepřipadalo nijak problematické. Ukázalo se ovšem, že náš 

předpoklad nebyl správný. Z tabulky a grafu č.9 můžeme vidět, že respondenti měli 

opravdu problém vymyslet alespoň dva typy přístřešku. Ve většině případů otázku 

proškrtli, nebo nakreslili jednoduché „áčko“. 

Tabulka č.9: Hodnocení improvizovaných přístřešků za použití celty 

Odpověď Počet respondentů % 

Správně 22 32 

Částečně správně 15 21 

Nesprávně 33 47 

 

Graf č.9: Hodnocení improvizovaných přístřešků za použití celty 
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10.Položka 

Desáta otázka dotazníku byla stejně jako deváta grafického rázu. Zde měli 

respondenti nakreslit jeden improvizovaný přístřešek využívající terénu. Předpokládalo 

se, že respondent využije skalních převisů, padlých stromů či terénních nerovností. 

V této otázce šlo především o „selský rozum“ a o sestavení nějakého přístřeší, kde se 

alespoň jedna z jeho částí bude opírat o terén. U této otázky byly výsledky v podstatě 

vyrovnané (tabulka a graf č.10). Respondent buď znal správnou odpověď či nikoli. 

Procento, kdy dotázaný nakreslil něco, co neodpovídalo zadání, bylo zanedbatelné. 

Tabulka č.10: Hodnocení improvizovaných přístřešků s využitím terénu 

Odpověděl Počet respondentů % 

Správně 22 46 

Částečně správně 15 7 

Nesprávně 33 47 

 

Graf č.10: Hodnocení improvizovaných přístřešků s využitím terénu 
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11. Položka 

 Otázka číslo jedenáct měla zjišťovat, kolik respondentů je schopno se v terénu 

zorientovat bez použití technického vybavení. Myslela se tím orientace za použití 

různých improvizovaných způsobů a metod, jako je např. určení severu díky polárce 

apod. V této otázce byly odpovědi naprosto vyrovnané. Pokud se respondent považoval 

za jedince schopného se v terénu orientovat, musel svoji domněnku stvrdit uvedením 

alespoň jednoho způsobu, který by mu v orientaci napomohl. V tabulce a grafu č.11 

jsou zaznamenány tyto odpovědi.  

Tabulka č.11: Orientace v terénu 

Možnosti Počet respondentů % 

ANO 35 50 

NE 35 50 

 

Graf č.11: Orientace v terénu 
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12. Položka 

Vědomost, kterou považujeme v okamžiku boje o přežití za velmi důležitou, se 

týká KPZ. Pod zkratkou KPZ se rozumí krabička poslední záchrany. Někteří 

respondenti považovali KPZ za něco velmi malého, něco, co lze schovat do kapsy. To je 

ovšem zavádějící odpověď, neboť KPZ se rozumí spíše balíček, který by měl mít každý, 

kdo vyrazí do neznámého terénu. V možných odpovědích, které respondenti měli k 

dispozici, byla pouze jedna pravdivá. Za klíč k řešení jsme považovali vědomost, kterou 

omílají téměř všichni experti na přežití. Touto vědomostí je nutnost přítomnosti 

kondomu v KPZ. Kondom se považuje za nezbytné vybavení, neboť s ním lze 

transportovat velké množství vody, je pevný a pružný. Pokud toto respondent věděl, 

nemusel si již číst ostatní možnosti, nebo je mohl prakticky jen přelétnout, poněvadž 

kondom se v nabídce vyskytoval pouze jednou. Správnou odpovědí bylo „b“. Tuto 

možnost však označilo pouze 16% dotázaných (tabulka a graf č.12). 

Tabulka č.12: KPZ 

Možnosti Počet respondentů % 

A 4 6 

B 11 16 

C 26 37 

D 29 41 

 

Graf č.12: KPZ 
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13.Položka 

Otázka v položce č. 13 zněla: „Kudy uniká nejvíce tělesného tepla?“ Tato 

otázka byla zvolena proto, abychom zjistili, zda jsou si respondenti vědomi faktu, že 

nejvíce tělesného tepla uniká hlavou. Mnoho lidí, s nimiž jsme se v minulosti setkali, 

nebylo s touto skutečností obeznámeno, a to i přes to, že experti na techniky přežívání 

tuto informaci vždy zdůrazňují. Po vyhodnocení výsledků jsem však došel 

k překvapivému zjištění.  Z respondentů totiž rapidní většina odpovídala správně 

(tabulka a graf č.13). Mohu tedy konstatovat, že dosažené hodnocení vyvrátilo naši 

doměnku o tom, že se jedná o problematickou otázku. 

Tabulka č.13: Unikající tělesné teplo 

Možnosti Počet respondentů % 

A 15 21 

B 6 9 

C 39 56 

D 6 9 

E 4 5 

 

Graf č.13: Unikající tělesné teplo 
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14. Položka 

Závěrečná položka shrnovala veškeré vědomosti do okruhů. Otázka byla 

jednoduchá. Respondent měl vybrat ze tří možností tu, která nejlépe vystihuje čtyři 

nejdůležitější elementy nutné pro přežití. Podobně jako tomu bylo u KPZ, i zde byla 

pouze jedna odpověď správná. Cílem bylo prověřit, zda se dokáže jedinec správně 

rozhodnout a shrnout nejdůležitější okruhy pro přežití. Správnou odpovědí bylo: 

„přístřeší, voda, oheň a jídlo“. Tuto možnost zaškrtla většina respondentů. Viz tabulka 

a graf č.14.   

Tabulka č.14: Elementy přežití 

Možnosti Počet respondentů % 

A 45 64 

B 14 20 

C 11 16 

 

Graf č.14: Elementy přežití 
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Úspěšnost respondentů dle jednotlivých bodů 

Tabulka a graf č.15 celkové úspěšnosti ukazuje, jak ve finále dopadli 

respondenti při získávání bodů. Nejméně respondentů získalo 9 bodů z 10. Přestože 

nikdo nezískal plný počet bodů, je přesto skóre 9 bodů výborným výsledkem. Pokud se 

pozorně podíváme do tabulky a grafu č.15, uvidíme, že nejvíce respondentů se 

pohybovalo v bloku od 3 do 6 bodů. Hranice úspěšnosti představovalo 6 bodů včetně. 

Tabulka č.15: Celková úspěšnost podle počtu získaných bodů 

Počet bodů Počet respondentů % 

0-1b 6 9 

2b 8 11 

3b 12 17 

4b 11 16 

5b 10 14 

6b 12 17 

7b 5 7 

8b 4 6 

9b 2 3 

 

Graf č.15: Celková úspěšnost podle počtu získaných bodů 
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Úspěšnost respondentů na základě překročení hranice 6b 

  Zde na tabulce a grafu č.16 můžeme vidět souhrnné vyhodnocení dotazníku a 

tedy v podstatě celkový výsledek šetření. Po vyhodnocení všech kritérií jsme dospěli 

k závěru, že pouze 23 studentů (což činí v přepočtu 33%) je možno označit za úspěšné. 

Více jak polovina respondentů v otázkách neuspěla. Přesný počet dotázaných, kteří 

neuspěli, je 47 (tedy 67%). Z těchto dat budeme nyní vycházet při dalším hodnocení a 

popisu. 

 

Tabulka č.16: Celková úspěšnost na základě překročení hranice 6b včetně 

Výsledek Počet studentů % 

Uspěli 23 33 

Neuspěli 47 67 

 

Graf č.16: Celková úspěšnost na základě překročení hranice 6b včetně 
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10 Diskuze 

Než se pustíme do dalšího rozebírání výsledků, k nimž jsme dospěli 

prostřednictvím dotazníkového šetření, je třeba upozornit na několik faktů. Prostudovali 

jsme velké množství literatury a snažili jsme se o vyhledání nějakého podobného 

šetření, které by zjišťovalo či v ideálním případě měřilo, v jakém stavu se nachází 

současná civilizace v oblasti znalostí spojených s přežitím. Bohužel jsme na žádnou 

podobnou studii nenarazili. Lze říci, že v tomto směru shledáváme v práci mezeru, 

neboť nám schází srovnávací materiál, s nímž bychom mohli naše šetření poměřovat. 

Byli bychom sice velice rádi, kdyby se toto šetření mohlo opírat o podobné a již 

zpracované téma, avšak v dostupné literatuře se bohužel nic takového nenachází. Jsme 

proto plně přesvědčeni o tom, že naše šetření je v tomto ohledu ojedinělé. Dále bychom 

rádi vyzdvihli nové poznatky, k nimž jsme během provádění dotazníkového šetření 

dospěli.  

Na dotazníkové šetření, které bylo prováděno ve spolupráci se studenty Univerzity 

Karlovy, je třeba se podívat i z jiného úhlu pohledu. Samotnou zkušenost s přežíváním 

sice šetření nezjišťovalo, avšak bylo nastaveno tak, aby svými výsledky studenti jasně 

prokázali vědomosti, či naopak nedostatky svých znalostí v situacích spojených s 

přežitím. Můžeme s klidným svědomím tvrdit, že pokud student svoji celkovou 

úspěšností dosáhl alespoň 63%, což v praxi znamenalo správně zodpovědět minimálně 

7 otázek z 11, zařadil se mezi velmi zkušené jedince. Těmito jedenácti otázkami se 

rozumí takové otázky, na něž musel respondent hledat řešení a zodpovídat je dle 

vlastního uvážení. Zahrnuty do nich logicky nejsou otázky spojené s věkem, pohlavím 

či studiem. Dá se předpokládat, že pro jedince se zkušenostmi a znalostí technik přežití 

byl dotazník velice snadný.  

Během dotazování jsme se setkali s respondenty, kteří byli velmi ochotní dotazník 

vyplnit, ale také s těmi, kteří sice dotazník vyplnili, avšak bylo zřejmé, že téma šetření 

je absolutně nezajímá. Je samozřejmě možné, že to byl pouze můj subjektivní pocit, 

nicméně je třeba počítat i s touto skutečností. Právě nevelkou míru zaujetí respondentů 

bychom chtěli zdůraznit, neboť se jedná o faktor, který se mohl podílet na zhoršení 

celkové úspěšnosti šetření.  
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V dotazníku se vyskytuje celá řada otázek, na něž je možné odpovědět dle vlastního 

uvážení a nastavení. Můžeme polemizovat s tím, zda by pro zjištění vědomostí nebylo 

lepší použít klasické dotazování formou pohovoru. Zastáváme však názor, že v tomto 

případě by toto řešení nijak výrazně nepomohlo a spíše by samotné šetření protáhlo. 

Domníváme se, že i za těchto okolností by bylo dosaženo stejných výsledků a závěrů. 

Argumentem proti provádění šetření prostřednictvím dotazníku, který je třeba 

zmínit, je možnost opisování. I když bylo naší snahou, aby nedocházelo k debatám nad 

otázkami, s nimiž se respondent nedokázal vypořádat, nebylo možné tento jev zcela 

potlačit. Důkazem jsou některé velmi podobné či zcela totožné odpovědi pocházející 

z dotazníků, které byly prokazatelně vyplňovány ve stejnou dobu. 

V průběhu kontrolování, zda respondenti dotazníky vyplňují samostatně a 

neopisují, jsme se setkali i s takovými jedinci, kteří byli ochotní se o některých 

tvrzeních přít. Rozhodně nechceme tvrdit, že odpovědi, které jsme zvolili, jsou jedinou 

správnou možností, a že jiným způsobem danou problematiku nelze řešit. Samozřejmě, 

že některé poznámky byly věcné. Pokud bychom tedy řešili tento problém znovu, 

zvolili bychom nebo alespoň částečně pozměnili znění některých otázek. Struktura jako 

taková by ale zůstala stejná. Myslím si totiž, že opravdu jediným způsobem jak zjistit 

úroveň znalostí spojených s přežitím je dotknout se otázek týkajících se čtyř základních 

elementů přežití - tj. voda, oheň, přístřeší a jídlo. 

Poslední zmíněný element – jídlo – nebylo tolik v dotazníkovém šetření 

zmiňováno, respektive vůbec. Pravdou je, že možnost zařadit položku týkající se 

potravy se nabízela. Důvodem rozhodnutí nakonec okruh otázek kolem potravy do 

dotazníku nezařazovat byl fakt, že z dostupné odborné literatury je patrné, že člověk 

vydrží bez potravy delší dobu než bez vody. Z dlouhodobého pohledu je samozřejmě 

potrava nezbytná, pokud ale vezmeme v potaz situaci v extrémním chladu, či 

v extrémním vedru, vždy je z krátkodobého i dlouhodobého hlediska nejdůležitější 

voda, přístřeší a oheň. Skutečností ovšem zůstává, že dovednost získat potravu je 

v situacích, kdy jde o přežití, z dlouhodobého hlediska také důležitá a je proto právem 

zařazována mezi hlavní elementy přežití. 

Veškeré poznatky získané z odpovědí nás vedou k názoru, že je dobré se seznámit  

s teoretickou znalostí a připraveností potenciálních účastníků kurzů letního a zimního 
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přežití, avšak ne vždy se můžeme na tvrzení uváděná v dotaznících naprosto 

spolehnout. Nezapomínejme, že se může jednat o opis, který, jak již bylo zmíněno, 

nebylo bohužel možné zcela eliminovat. Některé z odpovědí lze považovat za jistou 

formu „bojkotu“. Respondent v takových případech rezignuje na vyplňování otázek a 

jeho cílem je co nejrychlejší vyplnění dotazníku, poněvadž je jeho zájem nulový. Také 

tvrzení, že něco znám, neznamená, že tuto dovednost skutečně mám. Odpovědi 

respondentů musíme brát poněkud s nadhledem, pokud považují své odpovědi za své 

dovednosti. S těmito všemi nedostatky je třeba počítat a brát je na vědomí při 

seznamování se s výsledky šetření. 

Myslíme si, že jednou z cest, jak eliminovat popsané nežádoucí jevy, s nimiž jsme 

se během vyplňování dotazníku setkali, je praxe. Jak jinak skutečně prokázat dovednosti 

či znalosti spojené s přežitím. Toto je dle našeho názoru způsob jak obohatit a 

především učinit věrohodnějšími již získané výsledky. V praxi se člověk totiž téměř 

nesetká s jevy, k nimž patří opisování či lež. Pokud by totiž jedinec pouze tupě 

kopíroval postup svého případného kolegy např. při rozdělávání ohně, nikdy mu to 

nezaručí úspěch, neboť je třeba určitých znalostí a zažitých zkušeností.  

Doporučení rozvinout toto téma i v praxi nás vede k názoru, že lze zvolenou 

problematiku rozebírat i nadále – např. v rámci diplomové práce. Skutečnost, že 

opravdu neexistuje nějaký obdobný výzkum zabývající se tématem technik přežití v 

kontextu současné civilizace, mě vede k přesvědčení, že je zapotřebí toto téma dále 

rozvíjet a hlouběji zpracovávat. Veškeré další poznatky rádi uvítáme a zohledníme je 

v dalším řešení této problematiky. 
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11 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké vědomosti mají potenciální účastníci kurzů 

zimního a letního přežití. Vědomosti, které jsme zkoumali, se týkaly základních technik 

spojených s přežitím v náročném terénu – prakticky šlo tedy o přežití v krizových 

situacích. Protože jsme podobnou studii v dostupné literatuře nezaznamenali, rozhodli 

jsme se toto téma podrobněji zpracovat a podrobit studenty Univerzity Karlovy 

dotazníkovému šetření s cílem ověřit jejich vědomosti.  

V  práci se nevyskytovali žádné hypotézy. Jednalo se o šetření, z nějž jsme hodlali 

vyvodit určité důsledky a doporučení. Doporučeními bychom se rádi zabývali později, 

nyní ve stručnosti zmíním výsledky, kterých jsme dosáhli. 

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, průběh šetření nepoznamenal nějaký 

větší problém. Návratnost dotazníku byla díky osobnímu předání i vybírání 100%. 

Vyhodnocení probíhalo čárkovací metodou. Stanovili jsme si úrovně vědomostí a 

dotazníky následně po celkovém vyhodnocení zařadili. Celkový výsledek nijak 

nepřekvapil. Domnívali jsme se na základě vlastních zkušeností, že vědomosti nebudou 

takové, jaké bychom si představovali. Tuto skutečnost je možné zdůvodnit jinými 

zájmy, upuštěním od tradičního způsobu života či velkým rozmachem techniky. 

Koneckonců všechny tyto poznatky nás vedou k přesvědčení, že vědomosti, na jejichž 

základě by měl jedinec být schopen přežít v krizové situaci, jsou nedostačující. Můžeme 

se zatím pouze domnívat, zda je to kvůli výše zmíněným důvodům, nebo kvůli 

zanedbávání a zpochybňování těchto dovedností, které by měl každý jedinec 

v dospělosti ovládat. Z celkového hodnocení totiž vyplývá, že více jak 67% dotázaných 

mělo nedostačující vědomosti. Týkalo se to jak respondentů z FTVS tak i respondentů 

z jiných fakult Univerzity Karlovy. Pouze 33%, což odpovídá zhruba počtu 23 studentů, 

dokázalo na otázky patřičně odpovědět. 

Cílem práce bylo zmapovat vědomosti studentů, kteří mohou výcviku přežití 

účastnit. Jak již bylo několikrát řečeno, s žádnou podobnou studií jsme se doposud 

nesetkali, a proto v tomto ohledu považuji tuto práci za zásadní a přínosnou. Důležitost 

těchto zjištění spatřujeme především v tom, že samotný výcvik je velmi náročný. V jeho 

průběhu si každá osoba projde situacemi a pocity, které ji mohou skutečně stát život. 

Jako příklad uveďme pocit žízně, hladu, vyčerpání, únavy, povětrnostní podmínky 
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apod. Všechny tyto prožitky ve spojení s neznalostí terénu a vědomím vzdálenosti od 

domova mohou vést ke „krizovým situacím“. Samozřejmě, že výcvik by měl jedince 

provést i těmito okamžiky, ovšem docházíme k názoru, že by měl především sloužit 

k prohlubováním zkušeností, neboť absolutní neznalost může vést k neúspěchu během 

výcviku či dokonce ke kritické situaci, při níž bude nutný zásah instruktorů. 

Potřeba větších teoretických znalostí vyplývá z výsledků, ke kterým jsme v tomto 

šetření dospěli. Bloková výuka nebo semináře nám připadají jako dobrá forma zlepšení 

vědomostí a rozhodně bychom je doporučovali a uvítali. Domníváme se, že by takovou 

nabídku potenciální uchazeči uvítali, neboť nedostatečné znalosti se nevyhýbají ani těm, 

kteří musí tento výcvik absolvovat povinně vzhledem k zaměření, které studují.  

Tato práce podněcuje řadu otázek a okruhů, které by bylo vhodné v budoucnosti 

dále rozvíjet a řešit. Hlavním cílem, který si do budoucna vytýkáme, je ověření této 

problematiky také v praxi. Rozhodně tím nechceme zpochybňovat výsledky, kterých 

jsme dosáhli, pouze bychom rádi upozornili na fakt, že rozšíření poznatků v této oblasti 

by přispělo k celkově lepšímu obrazu problematiky přežití. Význam této práce spočívá 

hlavně v tom, že se zabývá tématem, které nebylo doposud více rozpracováno. Není 

třeba upozorňovat, že lepších a objektivnějších výsledků by bylo možné dosáhnout až 

v diplomové práci, kterou bychom popřípadě v budoucnosti velmi rádi navázali na tuto 

bakalářskou práci. 
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Příloha 1  

DOTAZNÍK 

 

Sestavil Vojtěch Šika III. ročník TVS 

 

Dotazník je anonymní, respondentovi odpovědi poslouží k porozumění a vyhodnocení 

úrovně týkající se dovedností spojených s přežitím v náročných podmínkách. Prosím 

vyplňujte stručně a čitelně. 

 

 

 

 

1. Pohlaví: 

MUŽ    -  ŽENA 

 

2. Věk: 

a) 20-21 

b) 22-25 

c) 26 a více 

 

 

3. Jsem studentem FTVS? 

ANO  -  NE 

 

4. Napište alespoň 5 způsobů, jak rozdělat oheň: 

 

 

 

5. Co je to troud? 
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6. Napište alespoň tři příklady troudu: 

 

 

 

7. Napište alespoň tři improvizované způsoby zisku vody: 

 

 

 

8. Znáte nějaký způsob čištění vody, kterou získáte z kalné vody?  Pokud ano, jaký? 

ANO  -  NE 

 

 

 

9. Nakreslete tři improvizované přístřešky za použití celty: 

 

 

 

 

10.   Načrtněte improvizovaný přístřešek s využitím terénu: 

 

 

 

 

 

 

 

      11.   Dokážete se spolehlivě zorientovat v terénu bez technických pomůcek? 

a)    ano      

b) ne 
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12.   Jaké nejdůležitější věci patří do KPZ 

a) nevím co je to KPZ 

b) zápalky, svíčka, křesací kámen, lupa, jehly a nitě, rybářský háček, vlasec, drát, 

kondom, náplasti, žiletka, knoflíkový kompas 

c) svíčka, křesací kámen, lupa, jehly a nitě, rybářský háček, vlasec, drát, náplasti, žiletka, 

alobal, knoflík 

d) zápalky, líh, křesací kámen, lupa, jehly a nitě, lano, vlasec, drát, svorka, náplasti, 

žiletka, kompas, zrcátko, igelitový pytlík 

 

 

    13.   Nejvíce tělesného tepla uniká? 

a)    chodidla 

b) hrudník 

c)    hlava 

d) prsty na rukou 

e)    celé dolní končetiny 

 

 

   14.   Čtyři nejdůležitější elementy pro přežití jsou? 

a) přístřeší, voda, oheň, jídlo 

b) voda, oheň, kvalitní obuv, jídlo 

c) oheň, voda, batoh, KPZ 
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