
  

Přežití 2008 
 

Přežití 2008 byla fyzicky i psychicky náročná akce pro dvojice. Hlavním úkolem bylo ujít pěšky 
přibližně 80 km během 24 hodin a splnit cestou všechny úkoly. 
 
Přežití se koná od roku 2000. Letošního devátého ročníku se zúčastnilo 29 dvojic a „přežilo“ 
celkem 15 dvojic. Přežití probíhalo v prostoru Novohradských hor.  
 
Účastníci Přežití 2008 se sešli na základně ve sborovém domě ČCE ARCHA v Kaplici v pátek 23. 
května 2008 odpoledne. Z důvodu problémů na železniční trati někteří účastníci dorazili na 
poslední chvíli. V devět hodin večer přijel autobus, účastníci nastoupili, zavázali si oči a vyjeli do 
neznáma. Autobusem byli odvezeni na vlastní start. Na startu účastníci dostali mapu 
Novohradských hor a kromě jiného měli za úkol se dostat na jednotlivá stanoviště, kde na ně 
čekaly nejrůznější úkoly. Na prvním stanovišti nedaleko Pohorské vsi bylo za úkol rozluštit šifru. 
Pro někoho bylo rozluštění jednoduché, pro jiné složité. Kdo šifru nerozluštil, musel jít asi pět 
kilometrů navíc pro nápovědu. Na jiném stanovišti nedaleko bývalé obce Pavlína, byl úkol 
poměrně jednoduchý. Jeden z účastníků byl pozorovatel, druhý stavitel. Pozorovatel zkoumal 
mapu, na které byly rozmístěny malé krabičky. Stavitel, který na mapu s krabičky neviděl, měl své 
krabičky stavět na stejné místo na své mapě. Kdo tento úkol nezvládl úplně přesně, toho čekal 
náhradní úkol v podobě dalších kilometrů navíc. Za úkol na dalším stanovišti na Uhlišťském 
rybníku bylo ručkování po laně nad vodní hladinou až k určitému bodu, kde byla zpráva. Tento 
úkol všichni zvládli, ale někteří spadli do vody. Na stanovišti na Kraví hoře čekal na účastníky na 
první pohled jednoduchý úkol: sestavit puzzle. Puzzle však bylo veliké, účastníci měli zavázané oči 
a některé dvojice se na tomto úkolu velmi zdrželi. Na jednom stanovišti měli účastníci Přežití 
sestavit vor z plastových barelů a doplout na malý ostrůvek ve Žďárském rybníku, kde zjistili další 
stanoviště. Někteří vor postavili rychle a bez problémů dopluli na ostrov, jiným vor postavit nešel a 
tím se zdrželi. Na dalším stanovišti nedaleko Velkého Klenského rybníka probíhala střelba 
z praku.. Poslední úkol probíhal u zříceniny hradu Sokolčí. Tam bylo potřeba nanosit vodu do 
velké nádoby, aby vyplula ampulka se zprávou. Poté se již účastníci mohli vydat na zpáteční cestu 
na základnu. Tam si mohli všichni dostatečně odpočinout, umýt se, občerstvit jídlem i nápoji. 
 
Kdo byl cestou vyčerpán, zabloudil, měl zdravotní problémy nebo z časových důvodů nestihl 
určité stanoviště, byl po dovezen auty zpět na základnu. 
 
Letos „přežilo“ 15 dvojic, což bylo více, než jsme očekávali. Terén nebyl příliš obtížný, trasa vedla 
do dobrých cestách, počasí bylo nádherné.  
 
Slavnostní zakončení Přežití 2008 proběhlo v neděli 25. 5. 2008 dopoledne. 
 
Účastníci Přežití si vyzkoušeli hranice svých možností, zdolávali různé překážky, poznali trochu 
více sebe sama a také svého společníka, a poznali i krásnou přírodu v jižních Čechách. 

 
Už nyní se těšíme na desátý ročník, který by se pravděpodobně odehrával opět v jižních Čechách, a 
to pravděpodobně  v prostoru Šumavy. 

Daniel Freitinger 
koordinátor Přežití 2008 
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Na tomto projektu se finančně podílí 
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