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Musel žít rok v lese 

V Krkonoších měl můj bývalý podnik chatu, v jejímž sou-

sedství bydlel starý Sagasser. Byl to Němec, který se po 

válce nechtěl vystěhovat do 

Německa a tak se po konci 

války rok a půl schovával 

v lesích na hřebenech hor, 

kam mu rodina tajně nosila 

jídlo. 

  

Po uklidnění vyšel z lesů a 

dál žil ve svém domku. Kdo  

z nás by to vydržel? Říkal, 

že to zvládl díky své otuži-

losti a znalosti přírody. Jak 

je to s tebou? Umíš si představit, že by si žil i několik týdnů 

jako tento Němec? 

 

Bezpečnost 
V přírodě 

Mnohokrát se lidé ptali, na co si dát největší pozor, když 

jsme v přírodě, čeho se nejvíc obávat. Odpověď je jednodu-

chá, sám sebe.  

Skoro všechna nebezpečí, do kterých se dostaneme, si za-

viníme sami. Příčina je neznalost, nedbalost, nezkušenost, 

podcenění situace. Příroda jako Boží stvoření není zákeřná a 

nepřátelská, to jen my se v ní neumíme chovat a žít. 

Největším nepřítelem v přírodě je naše pohodlnost, zhýč-

kanost a často také očekávání, že naše problémy vyřeší dru-

zí. Tady si ale můžeme poměrně jednoduše pomoci. Stačí 

trénovat, chodit ven, zkoušet co vydržím, přemýšlet o pří-

padných řešeních problémů, trénovat dovednosti a činnosti, 

které pomohou zvládat obtížné situace. Musíme se stále učit. 

Jsou ale skutečná rizika, na která bychom si měli dát pozor.  

 

Jaká rizika tedy hrozí? 

Největší nebezpečí venku jsou úrazy. Ty si ale způsobuje-

me téměř vždy sami. Vzpomínám si pouze na jeden případ, 

kdy příčinou úrazu byl těžko předvídatelný pád stromu. Aby 

člověk předcházel těmto úrazům, je třeba v první řadě vždy 

promyslet, co a jak budu podnikat a potom trénovat zvládání 

nebezpečných situací s patřičným 

zabezpečením, aby se nic nestalo. 

  

V nebezpečných situacích pak vím 

co a jak dělat. Je také nutné poslou-

chat zkušenější, kteří většinou lépe 

vyhodnotí situaci a vědí co dělat. Na každou cestu ven, by-

chom měli mít také aspoň minimální lékárničku pro případ 

zranění.  

Dobrá je hra sama se sebou, co bych dělal, kdyby… Pokud 

budeme mít vymyšleno, jak se chovat a občas si to vyzkou-

šíme, zvládneme lépe krizové situace. 
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Výbava  

Kromě toho musíme mít správnou výbavu. Dnes už to není 

problém. Je třeba mít patřičné oblečení a to i s ohledem na 

možnou změnu počasí. Mít zajištěný dostatek pití, nějaký 

kousek energetické stra-

vy (sladká tyčinka, čo-

koláda a podobně), 

KPZ (krabička, kde 

mám pár drobností, co 

mi pomohou – popis je 

na internetu a je třeba ji sestavit podle toho, kam jdu). 

 

Velké nebezpečí v přírodě představuje chlad. Nízké teplo-

ty, a to už od 10 stupňů, mohou člověku způsobit zdravotní 

problémy a dokonce i smrt. Přitom stačí docela málo - vhod-

né oblečení složené z více vrstev oděvu. Při pohybu mohu 

odkládat svršky tak, abych se nezpotil, a když se zastavím, 

zase se obléknu. Snažím se chránit před vlhkem a větrem, 

buď vhodným oblečením anebo v úkrytu. Nesmím zapome-

nout na pití a vhodné jídlo (sladké a vydatné).  

 

Dívejme se kolem sebe  

Abychom se vyhnuli potížím, je dobré znát co nejvíc a 

především o počasí. Dnes už téměř v každém mobilu může-

me zjistit předpověď. To 

ale hlavně na horách a 

v odlehlejších místech 

nemusí být tak přesné a 

dostupné. Je lepší se kou-

kat po krásách Božího 

stvoření a užívat si s kamarády, než stále sledovat předpově-

di a koukat do mobilu. Pokud víme víc o počasí, stačí jen 

kouknout na oblohu a okolo sebe a s poměrnou přesností 

určíme, jak bude.  

A jak je to se zvířaty? Hodně se mluví o medvědech, těm 

se skutečně vyhnout a pak ještě divočákům s mladými. To 

jsou ale výjimky, s kterými se myslím prakticky nikdo z vás 

nesetká.  

Jinak setkání s volně žijící zvěří je úžasné a téměř vždy 

krásné. Stačí se jen zastavit a pozorovat. Zvěř o vás téměř 

vždy ví dřív, než ji uvidíte a jde vám z cesty. Pozor ale na 

skot na pastvách, zvláště je li tam býk a pak na toulavé psy. 

Tady je reálné nebezpečí. 

Stačí zachovat chladnou hlavu 

Přesto ale někdy nastane v přírodě problém. To ještě ne-

musí být malér, pokud zachováme chladnou hlavu, vzpome-

neme si na všechno, co jsme se naučili a o čem jsme pře-

mýšleli. Musíme ale jednat aktivně a s rozmyslem. Většina 

situací má uspokojivé řešení, které není třeba příjemné, ale 

moc nám neublíží. 

 

K tomu všemu máme v poslední době 

ohromnou pomoc a ta se jmenuje 

„Záchranka“. Tuhle aplikaci najdete na 

https://www.zachrankaapp.cz/ . Podle pra-

covníků ze záchranných služeb je to ohromný pomocník a 

chválí ho. Tak si tuto aplikaci nainstalujte do telefonu.

  

 

Přeji vám, abyste se v přírodě, v tom ohromném a nádher-

ném Božím chrámu – jeho stvoření, cítili vždy krásně, prožili 

jen příjemné chvíle a vždy se vrátili zdraví, spokojení a 

v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

Příště čtěte 
článek o „bezpečnosti na internetu“ se 

skutečnými příběhy 

https://www.zachrankaapp.cz/

