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Na úvod...
Born To Be Wild.  Singl populární hudební skupiny Steppenwolf.

Into the Wild. Slavný film o vandru mladíka, který hledá sám sebe uprostřed Aljašky. 
Pokud spojíte tyto dva názvy, dostáváte se do jádra terapie divočinou. Je to uzdravující dobrodružná 

pouť přírodou ke kořenům lidské přirozenosti.

Naše cesta k vytvoření této publikace byla také plná dobrodružství. Jsme rozmanitá polsko-česká 
skupina akademiků a sociálních pracovníků, kteří se orientují na práci s rizikovou mládeží. Během 
téměř dvou let jsme pracovali na adaptaci britského přístupu Terapie divočinou do našeho geogra-
fického a kulturního kontextu. Organizovali jsme expedice, učili se z vlastních chyb, dlouze jsme o 

nich diskutovali a především jsme vyhodnocovali vliv našich intervencí.

Výsledek držíte v ruce. Tento manuál představuje metodu, která je v Polsku a České republice v pod-
statě neznámá. Vycházíme z tradičního britského pojetí reprezentovaného organizací Wilderness 

Foundation UK. Věříme, že obohatí tuzemský soubor přístupů užívaných v práci nejen s rizikovou s 
mládeží ale i s dospívajícími, kteří se ocitli v náročné situaci. 
Takže otevřete následující stránky... a vydejte se do divočiny.

Přejeme vám radostnou cestu!

Magda & Michal
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Co je to Terapie 
divočinou a proč to 

funguje

Tereza Houšková
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Tajemná terapie divočinou
 
Milý čtenáři, jistě jsi zvědavý, co je to ta Wilderness therapy. Pojďme společně odhalit její taje. Samot-
ný název můžeme přeložit jako Terapie divočinou (dále TD). Hlavním léčebným nástrojem je tedy 
nespoutaná příroda. Tou však v našich středoevropských podmínkách neoplýváme, proto jsou tím 
myšleny spíše odlehlejší místa od civilizace. Zkrátka všude tam, kde se člověk může nechat plně oslo-
vovat přírodou, aniž by byl přílišně rušen hlasy jiných lidí či zvuky, které do ní nepatří.

TD vznikla již ve dvacátých letech minulého století v Severní Americe. Původním záměrem bylo vy-
tvoření léčebných programů, které pomohou mladým lidem ve zvládání jejich problémů v chování. 
Hlavním nástrojem je vytvoření skupiny osob, která se společně vydává na putování krajinou. Účast-
níci zde mají možnost vnímat sami sebe z jiného úhlu pohledu, což je často spojeno se základní potře-
bou přežití v prostředí přírody. 

Na tuto nutnost je navázané učení se různým dovednostem, jako je třeba vaření venku či stavění stanu 
nebo přístřešku. Díky těmto aktivitám je účastník nenásilně veden ke spolupráci s druhými. Zjišťuje, 
že „ostré lokty“ možná fungovaly v jeho „přirozeném“ prostředí, ale na výpravě příliš účinné nejsou. 
Účastník tak dostává jedinečnou možnost zkusit si jiný způsob chování, vhodnější, který následně 
může využít i po návratu domů. 

Z hlediska skupinové terapie můžeme vnímat mnoho nových mezilidských zkušeností, které TD 
poskytuje. Ve skupině dochází k vzájemné podpoře mezi účastníky, kteří prochází procesem vy tvoření 
si důvěry k ostatním lidem a zároveň přebírání zodpovědnosti za své jednání. Účastníci se učí po-
chopení, stejně tak, jako získávají zkušenost být chápaní. Díky těmto skupinovým vlivům se zvyšuje 
vlastní sebeúcta a sebevědomí. Budování sebevědomí začíná od maličkostí typu schopnosti rozdělat 
oheň. Postupně přechází až k náročnějším dovednostem, jako podpora druhého člověka či umění 
naslouchat a být oporou. 
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Důležitou složku TD tvoří putování přírodou. Zamyslete se nad tím, co se s vámi děje, když se vydáte 
na procházku. Naše těla začnou pracovat na plné obrátky. Prostředí kolem nás se neustále s chůzí 
proměňuje a mozek spouští různé myšlenkové pochody. V běžném životě tyto myšlenky utišíme jinou 
činností, ale nyní není kam utéct. Jsme nuceni je zpracovávat a tím vlastně sami sebe posouváme dál. 
Na základě myšlenkových pochodů je pak mnohem jednodušší rozvinout rozhovor na různá témata 
s druhým člověkem nebo celou skupinou. Vyjadřování svých názorů vede k upevňování postojů a tím 
k formování vlastní identity. Účastníci tak nachází odpovědi na otázku: „Kdo jsem?“, která je pro 
dospívajícího člověka klíčovou.

Terapii divočinou můžete využívat u mnoha skupin klientů. Mezi nejčastější účastníky patří mladiství 
ohrožení rizikovým chováním. Dále se tyto programy zaměřují na jedince mající problémy s užíváním 
návykových látek či porušující zákony.  Velkou skupinu také tvoří běžná školní mládež. V tomto 
případě jsou programy nastaveny především preventivně nebo se soustředí na vybraný typ nevhodného 
chování, který se snaží zmírnit. Nemůžete pochybit ani v případě adaptačních kurzů založených na 
principu Terapie divočinou. Příroda vám tak bude pomocníkem při podpoře dobrých vztahů ve třídě. 
V posledních několika letech se též objevuje upotřebení TD s různým typem postižení, především fy-
zickým. Hlavním účelem je motivovat klienty k hledání nových možností rozvoje, vlastní soběstačnos-
ti, zodpovědnosti a spolupráce s dalšími členy skupiny. Mezi vzniklé programy patří i práce s celým 
rodinným systémem. V tomto případě se jedná především o obnovení vztahů mezi rodiči a dětmi, ať 
už byly přetrhány z důvodu náhradní rodinné péče či zanedbávání. Neposlední skupinou, která stále 
častěji využívá TD, jsou seberozvojové skupiny adolescentů a dospělých osob, např. v rámci univerzit-
ních či teambuildingových akcí. Tento typ programů většinou nezahrnuje terapeutické prvky. 
 
Pokud byste se chtěli pustit do práce využívající TD, je důležité, abyste svůj tým sestavili ze zkušených 
odborníků. V programu nevystupujeme v roli učitele či vůdce, ale spíše jako průvodci. Následujícím 
způsobem účastníky vedeme k vyjadřování svých názorů a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí.  Tak 
např.: ve skupině má každý hlas stejnou váhu. Pokud se nejedná o život ohrožující či jinak nebezpečné 
situace, rozhodnutí je ponecháno na hlasu skupiny. Tato rovnost se odráží nejenom v síle hlasu, ale i 
principu sdílení potravy a vybavení. 
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Existují různé podoby TD. Ta, které se držíme v tomto manuálu, se dělí na tři části. První část je doba 
před výpravou, která je věnována vzájemnému seznámení členů a přípravě vybavení. Druhou částí je 
samotná výprava. Tak jako TD nezačínáme hned putováním přírodou, stejně tak jím ani nekončíme. 
Nastává třetí část, kdy naše práce se skupinou vrcholí. V jiných podobách TD práce reálně pokračuje 
ještě po několik týdnů až měsíců a je nezbytně nutné, aby se jí věnovalo dostatek prostoru a pozornos-
ti. V tomto čase členové mohou sdílet své prožitky po návratu domů a znovu upevňovat nově naučené 
způsoby chování.

Organizační tým TD se intenzivně stará o účastníky v průběhu všech tří částí. Poskytuje jim především 
psychickou a materiální podporu. Psychickou podporou je myšleno navázání dobrých vztahů s účast-
níky do takové míry, která přináší pocit možnosti říct si o pomoc.  Za takovou oporu můžeme považo-
vat mimo jiné i pravidla. Skupina si je sama tvoří a jsou tak symbolem sounáležitosti.

Pro úplné odkrytí naší záhadné Terapie divočinou zbývá už jen dodat, že každé putování přírodou je 
v něčem jedinečné a každý si jej může uchopit po svém. Mějte však na paměti, že se jedná o dlou-
hodobý proces. Pokud se program vydaří, má na účastníka zásadní vliv a kladně jej směřuje do dalšího 
životního období.
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ANTROPOLOGIE TERAPIE DIVOČINOU (Jana Švecová)
TD je to spíše určitý postoj k terapeutické práci s lidmi. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že samotný 
proces se odehrává v nenarušené přírodě a využívá zejména těch prvků, motivů, symbolů a dějů, které 
v ní lze pozorovat či nalézat. Protože dávná lidská společenství žila v bližším sepětí s přírodou než 
současný člověk, není překvapivé, že se v TD objevuje mnoho antropologických, resp. paleoantro-
pologických a etnologických prvků. Konkrétně naleznete motivy práce s přírodninami a s živly, a to 
proto, že při prostém pobývání v divoké přírodě je nutné dovedně čerpat z jejích zdrojů. Jelikož během 
putování nemíváme přístup k elektřině, přirozený rytmus světla a tmy nás nutí se mu přizpůsobit. To 
též znamená, že společenství se zcela samozřejmě strukturuje kolem ohně – zdroje tepla a světla. Ne-
júspornějším tvarem je kruh, který je také jedním z nejčastěji zastoupených vzorů v přírodě. Kruh lidí 
kolem ohně – to vyvolává v mysli rovnost, blízkost, přístup všech členů ke zdrojům. Kmen. Struktura 
účastnických skupin bývá té kmenové velmi podobná: Různorodost osobností  věků a pohlaví stejně 
jako v komunitách všude na světě. Tento malý svět odráží ten velký za hranicemi putování. Chceme 
poskytnout prostředí, které bude klientům co nejvěrohodnějším způsobem pomáhat v posilování své 
duševní odolnosti, v rozvoji sebe sama a v osvojení si zdravějších způsobů zvládání výzev. Musíme se 
proto pohybovat v  takovém kontextu, který se, které se bude nejvíce podobat skutečnému světu lidí. 
Jedině tak obstojí nově naučené vzorce chování a prožívání zpět v lidské společnosti. Kmeny byly kdysi 
nejpružnější životaschopné jednotky lidských společností. Kmen je plně soběstačný, zároveň jeho síť 
vztahů poskytuje stále ještě intimitu. Mladší se učí od starších nápodobou, starší se učí odpovědnosti 
a péči o ty méně zkušené a zralé. Celé společenství spolupracuje, aby zdárně přežilo v prostředí, kde 
ani elementární zdroje nejsou „na zlatém podnose“. A zároveň je svou péčí udržuje natolik zdravé, 
aby kmen setrvale sytilo svými plody. Během putování kmene je možné jít o samotě, nebo kráčet s 
ostatními. Je to jednotka, která respektuje tempo každého svého člena, protože každý má své místo v 
životních procesech skupiny.
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JAK VÉST 
TERAPEUTICKÝ PROCES

Jana Švecová
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Před expedicí
Důvěra je základním stavebním kamenem. Mladiství se s vámi vydají do prostředí divoké přírody, 
kde bude vše nové, nepředvídatelné a často i nepohodlné. Právě nepohodlí je důležitým terapeutickým 
nástrojem ve TD. Zvládání zátěžových situací navozuje úžasné změny jak u jednotlivců, tak v životě 
skupiny jako celku. Aby se mladý člověk odhodlal čelit výzvám překonávání sebe sama, musíme mu 
poskytnout pocit důvěry a bezpečí. 

Pokud své klienty neznáte a nabídka expedice je zároveň vaším prvním kontaktem s nimi, doporuču-
jeme: První dojem je zásadní. Podle našich zkušeností jsou setkání před expedicí ochutnávkou toho, 
co od nás klienti mohou očekávat během samotné výpravy. Proto buďte čitelní a „partnerští“. Nabíd-
něte pevnou strukturu, ale i prostor pro hru a radost. Na první kontakt se tedy dobře připravte: struk-
turu setkání, její náplň a načasování diskutujte s celým týmem. Tato zkušenost rozhodne o chuti 
mladistvého uvěřit myšlence společné poutě přírodou a účastnit se expedice. Tímto rozhodnutím 
zároveň začíná první fáze vývoje skupiny (viz dále).

Podle věku a vývojových potřeb vašich klientů zvažte:

• Kolik času věnujete prvnímu setkání skupiny? Doporučujeme ne méně než 90 minut (nespěchat), 
ne více než 3 hodiny (nenudit). 

• Co tuto cílovou skupinu zaujme? Mladistvé si spíše získáme aktivitami.
• Co chcete, aby si klienti z prvního setkání odnesli? Domníváme se, že podstatný je zážitek, že je-

jich názory coby účastníků jsou týmem vedoucích respektovány.

Dle našich zkušeností je třeba pilné přípravy s klienty nejlépe alespoň 8 týdnů před odjezdem. 
Počítejte s komplikacemi, které znesnadní celý proces společné práce. Jinou intenzitu příprav vy-
žaduje osobnostně rozvojový TD program, a jinou naopak terapeutický TD program. U expedic, které 
jsou součástí dlouhodobé psychoterapeutické práce s klienty, si dopřejte více času na zjišťování osob-
ních a rodinných okolností každého možného účastníka. Takové expedice též vyžadují vyšší erudici 
týmu v oblasti psychoterapie. Zároveň je třeba tým sestavit tak, aby pokrýval nároky a potřeby klientů 
zatížených nějakou patologií (sociální, osobnostní, apod.) To v praxi může znamenat vyšší počet 
přípravných setkání s takovými účastníky, dále vytvoření krizového bezpečnostního plánu „na míru“ 
každého účastníka expedice a konečně zajištění přítomnosti psychiatra v pracovním týmu.

Pokud skupinu účastníků neznáte, sejděte se s ní alespoň dvakrát. Pro mnohé mladistvé klienty 
a jejich rodiče je typickáý určitý strach z neznámého či obavy. Proto věnujte komunikaci s nimi 
dostatečnou pozornost. Ty rodiny zklidní a znovu upevní důvěru ve společnou cestu. Takto zvyšujete 
šanci, že v den odjezdu na sraz  přijdou nakonec všichni přihlášení účastníci.
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SKUPINOVÁ PŘÍPRAVA PŘED CESTOU
První kontakt s účastníky
Usaďte se do kruhu – navozujete tak pocit společenství a základní lidské rovnosti. Vysvětlete v jed-
né až dvou větách důvod, proč jste se sešli. Poté nabídněte takovou seznamovací aktivitu, aby i ti 
ostýchavější měli čas roztát. Uveďte základní pravidla bezpečného soužití ve skupině („Stop.“, „Co 
si řekneme, zůstává mezi námi.“, „Respektujeme se – ten, kdo mluví, má prostor.“). Budete se k nim 
vracet a odkazovat na ně v průběhu celé expedice.

Motivujte krátce a jazykem blízkým klientům. Co jim může expedice přinést? Upřímně upozorněte 
na různé výzvy a obtíže během cesty; poukažte na jejich smysl. Tím navozujete atmosféru vhodnou k 
vyjadřování pochyb.

Vytvořte prostor pro otázky. Tento blok zakončete „pohybovou poznávačkou“ (inspirace ke konkrét-
ním aktivitám najdete v kapitole „Aktivity užitečné při TD“). Faktické informace k expedici pode-
jte věcně a pravdivě. Vyjasněte vaše a jejich role na expedici. Podle našich zkušeností se vyplatí 
se pečlivě věnovat zejména otázkám ohledně fyziologických potřeb1. Důležité je začlenit do infor-
mačního bloku téma „záchranných brzd“ – např. jak se „vylodit ze společné plavby“ a jiné situace 
spíše krizového managementu (o nich pojednáme dále). Neváhejte pojmenovat situace nulové toler-
ance v souladu s vnitřními pravidly organizace a zvláštnostmi vašich klientů, např. užití návykových 
látek, sexuálních kontaktů účastníků, násilného chování. Váš pevný postoj podpoří jejich vlastní pocit 
bezpečí a odhodlání se účastnit. Každá cílová skupina účastníků má svá specifika. Klíčovým principem 
v TD je zůstat otevřený všem podnětům a pružně reagovat nejen na měnící se podmínky během ex-
pedice, ale taktéž přizpůsobit podobu expedice, včetně některých zdánlivě „neprůstřelných“ pravidel, 
klientům. Např. klienti v adiktologických programech běžně kouří, proto cigarety mohou být v rámci 
jasně dohodnutých pravidel během expedice její respektovanou součástí. Slepé uplatňování pravidel 
nevede v kontextu TD ke zdaru.

Opět dejte prostor otázkám, některé mohou být velmi detailní a jiné intimní (např. co se hygieny týče). 
Buďte otevřeni a nehodnoťte – žádné téma není hloupé. Nabídněte zároveň možnost osobně probrat  
některá citlivá témata po skončení setkání. Na konci prvního setkání dejte budoucím účastníkům vy-
tištěné dokumenty přímo do rukou. Nakonec za sebe shrňte 3 zásadní body k expedici (dle vlastího 
uvážení), které chcete, aby si účastníci určitě zapamatovali. Stanovte příští další krok vašeho týmu  

i klientů.  Pokud to tak cítíte, vyjádřete chuť ke společné cestě.

Rozhovory s účastníky před odjezdem
Rozhovory s jednotlivými účastníky organizujte v souladu s vnitřními pravidly své domovské in-
stituce a s projektem, jehož je expedice součástí.  Poskytněte možnost osobních konzultací dle potřeb 
jednotlivců. Neznáte-li své budoucí účastníky osobně, dopřejte si nejlépe 45 minut na setkání s 
každým z nich. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru (doplněného i dalšími psychodiagnostickými 

1. Dle např. Maslowovy pyramidy  rozlišujeme 5 pater základních potřeb. Základnu pyramidy tvoří potřeby fyziologické potřeby nejvyšší priority, po jejich naplnění 
narůstají potřeby bezpečí a jistoty a další hierarchicky uspořádané okruhy potřeb.
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nástroji) získáte představu o pozadí každého klienta. Ptejte se na jeho očekávání, neopomeňte se 
dotázat na jeho zdroje (tedy vše, co klientovi v životě pomáhá zvládat různé obtíže a z čeho těží svou 
energii). Nebojte se  společně pojmenovat možné slabiny, které klient u sebe shledává. Zde vzniká 
prostor na jejich přerámování: mluvte o „výzvách“, o tom, co se účastník chce  naučit či posílit.

Kontrakt
Doporučujeme uzavřít s účastníky kontrakt. Pokud se potkáváte pouze za účelem uskutečnění expe-
dice, stvrďte budoucí dohodu o spolupráci písemně. Kontrakt ztělesňuje oboustranný závazek. Měl by 
obsahovat práva a povinnosti pracovníků i klientů. Čím prostší, nicméně výstižnější obsah, tím lépe.
Nechme dítě/mladistvého dokument pročíst, vyjádřit se k němu a podepsat jej. 

Složení skupiny účastníků
Podoba skupiny je zásadní a předznamenává zdar expedice. Máme dobrou zkušenost se skupinou v 
počtu 7±2 účastníků. Ti by měli početně převažovat nad pracovníky, resp. nechť je jich alespoň jednou 
tolik.  Skupinu navrhujeme v počtu osob dostatečně vysokém i pro účely tzv. skupinové dynamiky2. S 
ohledem na zaměření projektu a na skupinovou dynamiku skládáme také mozaiku osobností účast-
níků. Nicméně účastníci s podobným typem obtíží by měli být zastoupeni v menšině. Čím barvitě-
jší bude složení skupiny, tím širší se nabízí paleta možných situací mezi účastníky. Dovolte si větší 
rozmanitost skupiny tehdy, je-li projekt spíše rozvojový a klientela psychicky stabilní. U náročnější 
klientely doporučujeme: představte si nejnáročnější scénář chování každého jedince a celé skupiny 
během expedice a dle toho vybírejte účastníky. Pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě. 

Vnitřní soudržnost skupiny souvisí s jejím složením a mírou známosti. Něktěří klienti spolu již 
něja kou dobu fungují jako parta. Zvažte u nich, v jaké fázi svého vývoje je skupina nyní. Podle toho 
odhadujte, jak se bude skupina na cestě chovat.  Např. ve fázi bouření3 se během expedice bude pro-
jevovat více rozdmýchaných emocí než ve fázi fungující spolupráce.Když skládáte tým pracovníků, 
uvažujte podobně. Měly by být zastoupeny různé gendery, typy osobností, skupinové role i dovednos-
ti. Nicméně zohledněte i zkušenosti jednotlivců a naladění se na jednu notu. Různorodé charaktery 
pracovníků by mělo spojovat to podstatné: zralost osobnosti a její vnitřní konsistence. Jedním ze 
zásadních  terapeutických nástrojů v TD je pracovník coby vzor4 pro mladistvého. Proto se zamyslete 
nad tím, jak vy sami zvládáte zátěžové situace, jak se chováte k okolí či k sobě samému. Tím vším se 
mladí lidé silně inspirují. Důležité je poskytnout týmu dostatečnou oporu před odjezdem na expedici 
v podobě např. supervizních a organizačních setkání. Jste-li vedoucím expedice, zaměřte se na to, aby 
zejména komunikace mezi členy týmu probíhala hladce a efektivně. Během expedice není na nápravu 
těchto procesů dostatečný prostor. Naopak zátěž během putování odhaluje zanedbané či neošetřené 
potřeby všech. Opakovaně se nám potvrdilo: účastníkům se daří tak, jak se daří vedoucímu týmu. Ve 
fázi před expedicí štědře investujte energii do péče o tým. 

2.Dynamika – vše, co se děje mezi členy skupiny, zejména jejich vztahy, procesy a změny. ,     3.Fáze vývoje skupiny 
dle Tuckmanna, B. (1965). 1-forming (poznávání se a utváření skupiny), 2-storming (bouření a vyjasňování věcí), 
3-norming (slaďování se do shody), 4-working (fungující spolupráce),    4. V zahraniní literatuře najdete frázi role 
model.
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Během expedice
Různé skupiny v různých fázích vývoje, různé týmy pracovníků, ale též klimatické podmínky, a 
dokonce různé typy krajin. To vše ovlivňuje podobu jednotlivých dnů každé expedice. Navzdory této 
rozmanitosti očekávejte vývoj skupiny určitým směrem. Budete-li vědět, na co se v rozmanitosti dění 
na cestě zaměřit, lépe skupinový proces ukočírujete.
Shrnutí základních charakteristik skupinového procesu naleznete v tabulce v závěru každé fáze.

FÁZE VÝVOJE SKUPINY
Formování
Popis fáze. Navazujeme na formování skupiny započaté prvním kontaktem. Cestou na místo prvního 
nocování probíhá seznamování a drobné hry. Skupina se seznamuje s krajinou a jejími možnostmi a 
nároky. Objevují se první potřeby toalety a utišení hladu v terénu. Skupina čelí zkušenosti se zátěží 
bagáže a nároky na pohyb, koordinaci apod. Často se objevuje šok, kdy účastníkům dochází nároky 
cesty, kterou mají před sebou. Projevují se různé nejistoty a strachy, zda jsou schopni expedici zvlád-
nout. Přichází krize z důvodu narušení komfortní zóny účastníků. Technické výzvy: utábořit se, 
postavit s novým parťákem stan/přístřešek, uvařit, získat z krajiny vodu. 

Na co se zaměřit. Vytvořte maximálně vstřícnou atmosféru. Pomůže jasně patrná struktura progra-
mu. Členové skupiny musí mít pocit, že jejich potřeby jsou brány vážně. Věnujte pozornost základ-
nímu uspořádání společenství: sdílenému prostoru a času. Prostorem myslíme zejména tábořiště; jeho 
umístění, tvar (kruh, podkova) a čistotu. Ohledně času se nám osvědčil formát ranní a večerní  ko-
munity. Komunity poskytují uzemnění a bezpečný prostor ke sdílení témat, diskusím a otázkám - ať 
se jedná o věci ryze technické, programové, či témata vztahová a individuální. Komunity rámují den 
a společný prostor. Oheň uprostřed komunitního sezení připomíná uspořádání dávných kmenových 
společenství a přirozeně formuje kruh účastníků. Příprava dřeva a ohně samotného poslouží jako 
cvičení na spolupráci a báječný ventil emocí i potřeby samoty. Komunita je důležitý předvídatelný 
„záchytný bod“. Kontrastuje s putováním, které charakterizují neustálé změny, a zvládáním nepřed-
vídatelného - přizpůsobování se. První dny putování více strukturujte, abyste později mohli strukturu 
rozvolňovat.
 
Vhodné aktivity. Doporučujeme takové aktivity, při kterých musí účástníci mezi sebou spolupracovat, 
a současně vedou k vzájemnému seznámení se. Aktivity ve dvojicích a bez hlubšího významu.
Skupinu seznamte se základními pravidly spolužití  (s tím, že druhý den je společně dotvoříte) a 
hlavními body „Leave no trace“ pro pokrytí prvního dne (odpad, toaleta, šetrnost k životnímu pros-
tředí).

Cestu přírodou a do svého nitra uveďte vstupním rituálem. Krátce vysvětlete, k čemu slouží, a nechte 
skupinu, ať si v terénu postaví něco, co umožní rituál uskutečnit. Vhodné jsou motivy brány či mosty 
(např. přes řeku). Podstatný je symbolický moment přechodu, kdy se každý soustředí na zážitek vstupu. 
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V této fázi představte účastníkům možnosti vedení deníků a dalších menších, ale mocných předmětů, 
které od vás obdrží. Během první večerní komunity představte myšlenku totemového předmětu5 a 
vybídněte skupinu k jeho tvorbě/nalezení.

Nevhodné aktivity. Vyhněte se psychicky náročnějším a „do hloubi“ se nořícím aktivitám, např. 
těm, které simulují konflikt, či kdy jedinec vystupuje před skupinou, a definitivnímu rozdělení rolí ve 
skupině. Též nepodněcujte podrobné sdílení prožitků.

Zpětné vazby. V této fázi se zaměřte spíše na popis toho, co se dělo při společných aktivitách. Účast-
níky veďte, oceňujte. 
 
Posun do další fáze. Zajistěte jej tak, že postupně vytvoříte prostředí pro otevřenou komunikaci a 
kritickou zpětnou vazbu. Účastníci si za podpory pracovníků postupně osahají role a přijmou riziko 
spočívající v upřímnosti vůči druhým.  Podněcujte jejich sebereflexi. 

 5.V angličtině tzv. talking stick, neboli předmět, který se sdílí a předává ve společenství, nejčastěji 
v kruhovém uspořádání. Platí, že ten, kdo má předmět, mluví, a ostatní naslouchají.
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Sledovaná oblast                                         Popis
„Téma“ skupiny Tvorba skupiny. Poznávání se. Pochopení důvodu existence 

skupiny. Tvorba vztahů. Vzájemná závislost. Nejistota. Hledání 
platných norem.

Role a zapojení se Účastníci zatím nejsou usazeni v rolích, testují svou pozici i  role 
ostatních. Hledají věci, které spojují na povrchní rovině (např. oba 
máme psy). Dochází k vymezování se vůči vnějšku. Konflikt obvykle 
uhasne v počátku. Souhlasné, „líbánkové“, nastavení.

Pracovník Je vnímán jako autorita, obvykle pozitivní. Závislost na něm.

Individuální vystupování 
účastníků

Účastníci setrvávají v „bezpečných“ komunikačních tématech, „OK 
chování“.
Obavy: „Budu přijat?“, „Kým zde mám být?“, „Jak mě vidí ostatní?“, 
„Jak se začlenit?“ Prožívají neochotu riskovat, zdrženlivost. Snaží 
se o přijetí – pomáháním ostatním, ukazováním se v „nejlepším svě-
tle“. 

Vedení a rozhodování Svěřeno pracovníkům. Pokud není určen formální vůdce, děje se 
spontánně -prosazují se zejména extroverti.

Vztahová struktura Účastníci hledají bezpečný kontakt s druhými, zároveň jsou zane-
prázdněni vlastními tématy. Později se vytváří aliance.

Shrnutí

Bouření
Popis fáze. Z našich zkušeností vyplývá, že třetí den se u účastníků obvykle dostaví únava . S tou 
přichází podrážděnost a jiné silné emoce. Toto dění ještě násobí charakteristické procesy této vývo-
jové fáze skupiny. Účastníci opouštějí bezpečné staré vzorce (které nestačí ke zvládnutí nové sku-
tečnosti). Postupně všichni začínají komunikovat se všemi. Vzniká konfrontační prostor. V něm kvasí 
témata moci, pozic a frustrací plynoucích ze střetu s vlastními limity a s nutností vystoupit ze své 
komfortní zóny. Tyto dny expedice jsou náročné pro všechny účastníky včetně pracovníků. Pracovníci 
pociťují skupinové napětí, s nímž přichází nutnost udržení hranic a konstruktivní zvládnutí těchto 
tlaků.  Třetí den účastníci často zažívají pocit pohody z cesty v přírodě . Skupina se proto může více 
soustředit na práci se svými pocity. 
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Na co se zaměřit. Zajistěte bezpečné prostředí pro vyjednávání o pozicích, legitimizujte zdravé 
soupeření o pozice a podpořte jejich obsazení. V případě, že nastane konflikt, napomozte6 k jeho 
zvládnutí. Zde doporučujeme: buďte nekompromisní k projevům agresivity a dalším tématům nulové 
tolerance, kterou jste si jako tým v přípravné fázi vytyčili. Právě během „bouření“ dochází mezi účast-
níky k podobným situacím nejčastěji.

Vhodné aktivity. Zařaďte aktivity, které v účastnících rozvinou dovednost dát zpětnou vazbu os-
tatním. Úkoly pečlivě uvádějte. Zapojujte celou skupinu (jindy zase rozdělte účastníky do několika 
soupeřících týmů). Vhodné je věnovat se takovým aktivitám, které vedou k nalézání a následnému 
přijímání rozdílů osatních členů skupiny. Např. Řeka života je aktivita, při které se skupina doví, 
kudy se ubíraly životní příběhy jednotlivců a co utvářelo jejich osobnosti.  Taková zjištění umožňují 
lépe porozumět chování účasntíků během expedice. Uplatnění najdou programy pro zdravou ventilaci 
emocí: soutěživé aktivity vyžadující rozličné dovednosti, nebo pohybové hry podporující komunika-
ci. Zklidnění přináší večerní oheň s totemovým předmětem a prostorem k diskusi. Jako univerzální 
jazyk dobře funguje zpěv, případně katarzní ryk tlupy/týmu.

Nevhodné aktivity. Takové, během nichž účastníci snadno překročí hranice. Také nezavádějte aktivi-
ty s nejasnými pravidly a podporující agresivní tendence ve skupině. 

Zpětné vazby. Vytvářejte bezpečný prostor, kde jsou vzájemné reakce a zpětné vazby přijímány. 
Pomáhejte účastníkům s formulací pocitů v prvním pádu, který mírní odpor („Cítím se...“). Naslouchej-
te účastníkům a podporujte všechny bez rozdílu. Tato fáze, je-li dobře zvládnuta, vytváří základ pro 
konstruktivní „řešící“ vzorce v příštích fázích vývoje skupiny.

Sledovaná oblast                                         Popis
„Téma“ skupiny Mizí prvotní „ochranná“ euforie skupiny. Ventilace emocí, pro-

jevy frustrace. Konfrontace při usilování o získání kontroly, 
nezávislosti.  Hledání cesty z konfliktu. Hodnocení rolí. Dostává 
se pozornosti odlišnostem, přičemž se odehrává boj o jejich při-
jetí.

Role a zapojení se Účastníci přijímají a opouštějí role. Subjektivně je důležitější 
schopnost udržet vlastní pozici než racionální řešení situace. 
Skupina se učí vyrovnávat s různými rolemi. Otevřeně se vynořu-
je strach z odmítnutí, přetavuje se do snahy získat podporu. Ob-
jevují se první otevřenější zpětné vazby.

Shrnutí 

 6.Zprostředkovává, usnadňuje, umožňuje nedirektivním a méně postřehnutelným způsobem
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Pracovník Bývá vnímán spíše negativně: působí jako zástupný objekt příčiny 
frustrace, kterou účastníci zažívají. Účastníci jsou často v opozi-
ci. Panuje snaha o znovuzískání kontroly a nezávislosti pomocí 
vymezení se vůči autoritě, řádu, pravidlům, hranicím.

Individuální vystupování 
účastníků

Vystupování je výrazně emotivní. Sledujeme snahu o nalezení 
vlastní pozice a kritiku ostatních. Je potřeba vyjasnění různých 
rovin skupiny. Otázky: “kdo jsem? Co chci? Co si nechám líbit? 
Jaké chci mít vztahy?” Kritické, až agresivní reakce.

Vedení a rozhodování Kritika, coby jmenovatel celé fáze,  směřuje i k pracovníkům. Ve 
skupině  vedení většinou chybí, nebo se takto profiluje mecha-
nismus řešení konfliktů.

Vztahová struktura Různě se mění struktura vztahů a to podle přeskupování účast-
níků v rolích. Narůstá aktivita v interakcích. Dvojice se přetváří 
na podskupiny, koalice.

Normalizace a slaďování
Popis fáze. Skupina se stmeluje do pevného kmenového společenství, ve kterém se prohlubují 
upřím né pocity emocionálního bezpečí a důvěry. Pravidla či normy jsou přijímány a začínají fun-
govat. To účastníkům uvolňuje prostor k vyjasňování si vlastního směřování (na expedici, v životě...) a 
k dalšímu prozkoumávání sebe sama v roli, kterou zaujali. Kmen sbírá síly na fázi práce a růstu. Účast-
níci prožívají radost z bytí v přírodě, vnímají ji intenzivněji. Někteří již v této fázi mají chuť trávit čas 
o samotě, aby se mohli věnovat svým tématům. 

Na co se zaměřit. Místy dochází k testování hranic stanovených pravidel, zda-li stále platí. Buďte 
proto důslední. Časté jsou osobní a hluboké rozhovory účastníka s pracovníkem během chůze. In-
spirujte se metaforami, které lze právě v přírodě snadno najít a přijmout za své. Podněcujte účastníky, 
aby skrze symboly popisovali vlastní prožitky.

Vhodné aktivity. Takové, které podporují zaměření pozornosti na role, vedoucí k úspěšnému vy-
řešení herní aktivity (kdo udělá co, jak a proč, aby skupina dosáhla cíle). Zapojujte všechny. Zařaďte 
programy zaměřené na zpětnou vazbu a ty s osobní výpovědí („Hodnoty“ – „Můj osobní erb, má man-
dala“). Učastníci spontánně více využívají deníku, přičemž jim můžete nabízet rozličná témata, která 
do něj zpracují.

Nevhodné aktivity.  Banální úkoly, které nenesou pro skupinu výzvu. V této fázi je vhodné účastníky 
podněcovat k náročnějším, hlubším činnostem.

Zpětné vazby. Vytvořte vhodnou atmosféru pro poskytování si vzájemné zpětné vazby. Popisujte 
procesy a neváhejte jít při popisu hlouběji do nitra jedince. U rolí komentujte, kým konkrétně byla 
obsazena, a jaké mají pro tuto pozici osobnostní předpoklady (Např. Jirka se hodí do role mediátora, 
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Sledovaná oblast                                         Popis
„Téma“ skupiny Tvorba očekávání. Vytváření stylů jednání. Přijímání rolí. Skupi-

na si zvykla na nastolené pořádky – stabilizace a rozvoj. Stanovení 
společných a vlastních cílů. Realistické vnímání skupiny. 

Role a zapojení se Role jsou obsazeny, prostor na změny je nicméně možný. Vzrůs-
tá upřímný respekt ve smyslu rovnosti nehledě na role. Stoupá 
množství účastníků, spontánně se zapojujících do životních pro-
cesů skupiny – obstarání vody, dřeva, vaření, apod. Je patrná 
přirozená spolupráce, výměna nápadů a názorů, ujasnění potřeb. 
Přechod od konfrontace k blízkosti.

Pracovník Vnímán jako partner. Může si dovolit být viditelnější, protože již 
nedráždí, neohrožuje, ani se od něj nečeká záchrana. Zároveň v této 
fázi dává větší prostor účastníkům např. k prosazení nápadů v pro-
gramu. Odpovědnost se přesouvá do rukou skupiny.

Individuální vystupování 
účastníků

Je patrná úleva a přijetí řádu věcí tak, jak se usadily. Energii lze 
investovat do prohlubování vztahů či péče o ně, a do vzájemné blíz-
kosti. Jedinec se může více věnovat svým hlubším tématům. Vzniká 
prostor pro různé osobní projekty, pro přemýšlení nad sebou 
samým.

Vedení a rozhodování Vyprofiloval se neformální vůdce skupiny. Ta má usazené rozho-
dovací mechanismy, ve kterých se její členové cítí bezpečně a re-
spektovaně.

Vztahová struktura Čitelná síť vztahů. Každý cítí své místo a právě proto jej bezpečně 
„opouští“, aby se odvážil přiblížit se ostatním. Koalice se rozpouště-
jí a stoupá pocit soudržnosti, pevnosti a sounáležitosti.

Shrnutí

protože si umí všímat především věcí, které spojují různé lidi, a tím jim pomáhá ke sblížení a nalezení 
společné řeči…)

Výkonné fungování a společná práce
Popis fáze. Všimněte si téměř rodinného fungování a celkové vstřícnosti skupiny. Identifikace se 
skupinou se projevuje spokojenou sounáležitostí a chutí spolupracovat, zažívat a vytvářet. Spontánně 
vznikají nápady na velkorysé projekty „na cestě“, jako například stavba mostku přes potok. Skupina 
pracovníky nyní fakticky nepotřebuje, vede se sama a věří svým v minulosti vybudovaným mecha-
nismům zvládání a řešení konfliktních situací. 
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Na co se zaměřit. Přeneste výrazný podíl vedení a rozhodování na skupinu, poskytujte nadále zpět-
né vazby. 

Vhodné aktivity. Sólo, které někteří nadšeně vítají, jiní jej nesnášejí. V této fázi bývá spíše dobře 
přijímané. Méně strukturované, tvárné a komplexní aktivity, které zují značnou časovou dotaci 
umožní získávat zkušenosti a ponořit se hlouběji do vztahů i do svého nitra. Nové zátěžové dotaci, 
které v účastnících vzbuzují pocity strachu a posouvají jejich limity. V této fázi se  uplatní tvořivost 
a neverbalita.  

Nevhodné aktivity. Vyhněte se příliš strukturovaným činnostem. Pozor na tendenci přebrat zpět 
vedení během akcí a dominovat.

Zpětné vazby. Podporujte samoregulační a zpětnovazebné procesy skupiny. Zralost a stabilita 
skupiny vám nyní umožní zacházet s jejími silnými a slabými stránkami a využívat ji k práci s jed-
notlivci. Hledejte nové, neobvyklé způsoby poskytování zpětných vazeb.

Sledovaná oblast                                         Popis
„Téma“ skupiny Vzájemná blízkost a spočinutí ve vztazích, procesech i soulad 

ohledně cílů umožňují celé skupině efektivní fungování. Kon-
flikt neohrožuje, je vnímán jako příležitost k rozvoji. Společný cíl. 
Rovnováha a nejvyšší „výkonnost“ skupiny. 

Role a zapojení se Role jsou pevně personálně obsazeny. Všichni se zapojují podle 
svých možností.

Pracovník Je vnímán jako partner, resp. facilitátor. Je součástí „kmenové struk-
tury“, zároveň s respektem k jeho přesahu do formální autority 
(překrývající se s neformální).

Individuální vystupování 
účastníků

Otevřené projevy i na emocionální úrovni. Blízkost s ostatními, sku-
tečný pocit sounáležitosti, který se projevuje otevřenou komunikací. 
Není třeba dále usilovat o přijetí. Tím se rozšiřuje prostor pro hlubší 
prozkoumávání sebe sama, posun svých hranic v bezpečném kon-
textu.

Vedení a rozhodování Vedení se mění dle výzvy ke skupině a nároků s tím spojených. Pod-
porujte autonomii menších skupinek a pracovních týmů.

Vztahová struktura Rodinná, kmenová struktura. 

Shrnutí
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Rozvolňování skupiny a uzavírání expedice
Popis fáze. Konec expedice je spjat s nervozitou skupiny, která se může projevit až agresivním cho-
váním. Tato nervozita vyplývá z obav z návratu domů a odloučení se od skupiny, ve které byl člověk 
potvrzován. Objevují se úzkosti, ale i vyřčené či skryté obavy z konkrétních výzev. Někteří účastníci 
tyto pocity přiznávají, jiní se brání emocionálnímu strádání například zlehčováním či popíráním sku-
tečnosti. Respektujme tuto skutečnost a napomozme bezpečnému vyjádření pocitů. Nezapomeňme, 
že cesta domů může pro některé znamenat návrat do velmi zátěžového či beznadějného prostředí. S 
tím nejlépe pracujme individuálně.

Na co se zaměřit. V této fázi poskytujte útěchu, buďte empatičtí a dodejte realistické informace 
např. ohledně možností setkávání  skupiny po návratu. Je-li expedice jednorázovou událostí a skupi-
na vznikla pouze za účelem jejího konání, klienty citlivě  veďte k odpoutání se od příslušnosti k ní. 
Zamyslete se: Co každému pomůže s návratem? Společně hledejte jedinečné zdroje, které může každý 
účastník využít na cestě z divočiny, a zejména ty, které si nese v sobě. Nabízejte přijetí rozmanitých 
emocí, které s rozpadem skupiny a návratem do civilizace souvisejí. Je zde velký prostor pro laskavost, 
pro rozvinutí motivu partnera-rodiče7. I v této fázi zůstáváte vzorem. Účastníkům se pak snáz daří 
tyto své prožitky vstřebat. 

Vhodné aktivity. Pracujte se strachy a různými pocity spojenými s koncem expedice. Účastníci 
často řeší obavy z nejasné budoucnosti, z nároků a ze selhání (toto ošetřete např. aktivitou: „Anonymní 
sběr, sdílení a pálení strachů“). Expedici zakončete velkým ohněm a hostinou. Vytvořte prostor jak 
pro samotu, tak společně strávený čas. Poslední den uskutečněte závěrečný rituál. Ten může zahrno-
vat řadu aktivit. Psaní dopisu sobě je jedna z námi velmi osvědčených. Umožňuje rozjímání a shrnutí 
klíčových pocitů a myšlenek, které pak jedinec (pokud chce) sdílí s ostatními. Součástí rituálu je též 
vystoupení každého účastníka ze společenství (z kruhu). Jeden po druhém opouští kruh – v mo-
mentě, kdy se cítí být pro tento krok vnitřně připraven. Provázejte skupinu následujícími otázkami: 
Co jsem se o sobě dověděl? Co jsem se naučil nového? Co si odnáším s sebou do dalšího života mimo 
divočinu? Co tu nechávám/co opouštím? Tím, že dojde k vyřčení odpovědí nahlas, pomáháte účast-
níkům uvědomit si nově nabytou hlubokou zkušenost, z divočiny (učení). Její pojmenování vede k 
přetavení do uchopitelné podoby – několika vět, symbolu. K takto pojmenované zkušenosti se může 
účastník v budoucnu snáze vracet.

Nevhodné aktivity. Vyvarujte se hodnocení či konkrétních očekávání vůči účastníkům, resp. toho, 
co by účastníci „ne/měli“ sdílet. Nespěchejte – dopřejte všem aktivitám dostatek času. Uzavírání 
společného procesu je mocný zážitek a může rezonovat v životních příbězích jedince s předchozími 
zkušenostmi ztráty. 

Zpětné vazby. Celková reflexe putování je na samém konci expedice velice důležitá. Často se odehrává 
v základním táboře či nějaké civilizovanější oblasti. V této fázi je podstatné ukotvení klientů, které 
jim pomáhá v plynulejším přechodu zpět do civilizace. Neotvírejte nová témata, spíše uzavírejte ta 
stávající.

 7.Jungovy motivy Velké matky a Moudrého starce coby archetypů moudrého, zralého průvodce 
přeměnou.
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Po návratu
Uvažte, jak se cítí mladistvý před závěrem expedice a záhy po jejím skončení. Jaké jsou jeho potře-
by a co vše by mohlo ztížit jeho přechod do běžného života? Co by mohlo bránit v nově navozeném 
rozvoji, v utužování nabyté odolnosti? Kdo se nemusí radovat ze změn, které mladistvý uskutečňuje? 
Zamyslete se v týmu nad každou z osobností účastníků a představte si nejméně podpůrný scénář. 
Dbejte na včasnou odbornou podporu těch jedinců, kterým expedice otevřela náročná témata či 
nezpracovaná traumata. Takové obsahy je nutné důkladně ošetřit, proto již před expedicí myslíme 
a plánujeme návaznou péči.

Vraťte odpovědnost do rukou klientů, příp. jejich rodin, a sebe z ní vyvažte.  U mladistvých do-
poručujeme předem upozornit zákonné zástupce a pedagogy na náročné prožívání návratu do denní 
rutiny. Obtížné to bývá nejen pro samotné klienty, ale i pro jejich blízké okolí.  Poskytněte faktické 
informace k jednotlivým možnostem. 

Expedice může svým potenciálem narušit účastníkovy obranné mechanismy a nutit jej např. k vy-
řešení nedokončených úkolů, k revizi vzorců zvládání, k opětovnému setkání se s bolestnými tématy 
a zkušenostmi, které si dosud neuvědomoval. Pro tyto účely doporučujeme mít sjednané návazné psy-
choterapeutické služby, ať již ve vaší organizaci či domovské organizaci účastníka. Podle typu obtíží 
zvažte využití individuální, skupinové psychoterapie nebo rodinné terapie či poradenství.

Na co se zaměřit. Dejte sobě i týmu prostor a čas na strávení zážitků. Pro pečlivé uchopení jak od-
borných, tak osobních poznatků z expedice doporučujeme nástroje intervize a supervize. Otevřete 
dveře těmto reflexím, poskytněte si vzájemně nehodnotící přijetí. Dostatečný odstup mezi expedicí a 
reflexí pomůže všem účastníkům vztáhnout se k zážitkům upřímně. 

Vhodné aktivity. Doporučujeme zhodnocení jak práce týmu, tak celé expedice včetně přípravné a 
debriefingové části ve střednědobém horizontu (cca 2-3 měsíce). Poznatky si zaznamenejte tak, abyste 
jimi mohli obohatit případné další expedice a podobné projekty.

Po cca 3 měsících je též možné přizvat původní účastníky pro účely tzv. katamnézy8 či jen k lid-
skému sdílení spojeného např. s promítáním fotek. Některé typy projektů využívající TD počítají 
se završením spolupráce s klienty až později po návratu z expedice. Putování tak může být jen částí 
delšího terapeutického procesu.  V tom případě součástí ukončení expedice bývá např. odchozí rituál 
z programu, přechod do návazného programu s vyšší mírou odpovědnosti i svobody klienta nebo velká 
veřejná oslava s přizváním rodin a přátel účastníků, kde klient deklaruje své změny a závazky (např. 
střízlivost, dobrovolnická činnost, rozhodnutí pečovat o své vztahy, dále studovat, apod.).

 8.Zjištění stavu a vývoje jedince po léčbě v určitém časovém odstupu
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KRIZOVÉ SITUACE
Během krizových situací doporučujeme sáhnout po vypracovaném tzv. krizovém scénáři. Ten se mírně 
liší tím, zda se jedná o situace ohrožující tělesné, nebo psychosociální zdraví člena/skupiny. V prvním 
typu situací se osvědčilo informovat složky integrovaného záchranného systému předem o faktu, že 
se skupina bude pohybovat v této oblasti. Dále v týmu před expedicí jasně rozdělit role9, ve kterých se 
kdo z týmu bude nacházet, nastane-li tato zátěžová situace. Je podstatné určit osobu, která za každých 
okolností bude mít konečné slovo v řešení. Vždy zohledněte aktuální kapacitu celé skupiny a vycházej-
te z pesimistického, tedy nejnáročnějšího možného vývoje situace. Během krizových situací se jeví 
jako nejbezpečnější držet se poměrně striktně původně navrženého scénáře i rolí pracovníků v týmu. 
Je žádoucí krátce o krizovém scénáři pohovořit i s účastníky, a to v klidné chvíli během přípravné 
části projektu. Zvýšíte jejich vnímanou bezpečnost a pocit jistoty. Také budou s týmem lépe součinní, 
budou-li rozumět tomu, co se děje, pokud na krizový plán dojde. V případech psychosociální krize 
postupujeme obdobně, nicméně zde je zásadní jiná prevence. Ta spočívá v pečlivém obeznámení se s 
celkovým stavem jednotlivých účastníků, zjištění podrobností o jejich rodinném zázemí a životě. Tak 
můžeme do velké míry úspěšně předejít nechtěnému probuzení zasunutých traumat a například silné 
emocionální reakci jedince, a poté celé skupiny. Spouštěčem mohou být i zdánlivě nevinné situace, 
nicméně sama náročnost pobytu v přírodě má schopnost obnažovat nejen  nezpracované a bolestné 
zkušenosti. 

Vyhrotí-li se zdravotní či psychosociální krize ve skupině natolik, že je třeba transportovat jednu oso-
bu do bezpečí odborné péče v civilizaci, ujasněte si předem: za jakých okolností ještě skupina může 
pokračovat v putování? Kdo převezme funkci po členovi týmu, který doprovodí účastníka? Co dělat v 
případě, bude-li se ohrožení týkat samotného člena týmu? Vypracujte přesné algoritmy transportu a 
následných kroků pro tyto různé varianty. Taktéž se ukazuje jako užitečné mít kolegu vně expedice, 
který bude asistovat s přepravou a jinými náležitostmi v případě krizového plánu. 

Zůstává-li skupina na expedici, rozhodněte, kolik času a jakou péči je třeba jí poskytnout na znovudo-
sažení pocitu bezpečí, jistoty a klidu. Nezřídka to znamená zakotvit v místě a pokračovat v cestě až 
další den. Pomozte účastníkům zpracovat možné pocity ohrožení, strachu a jste-li si jisti pokračováním 
v cestě, buďte jim příkladem – tak je nejlépe motivujete k zvládnutí zátěže. O celé situaci nic pod-
statného nezamlčujte, dejte prostor otázkám a ventilaci všech prožitků bez odsudku. Zároveň o vývoji 
informujte zákonné zástupce mladistvých účastníků a vedení organizace, pod kterou váš projekt spadá 
tak, aby se zamezilo prodlení formálních odpovědností. O možnosti vývoje v krizi zpravte výše jmen-
ované dopředu tak, aby dokázali udržet potřebný klid a pocit spoluodpovědnosti (např. informovaným 
souhlasem), nebo vám dokonce aktivně pomohli v nastalé situaci.

 9. Konkretizujte, kdo co dělá, s kým spolupracuje a jaké jsou jeho kompetence. Pojmenujte tyto role 
přiléhavě.
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METODY používané v
TERAPII DIVOČINOU 

Artur Świtalski
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HLAVNÍ PILÍŘE
 
Na začátek bychom chtěli zopakovat, že Terapie divočinou není pouhým souborem technik, ale kom-
plexní metodou práce s lidmi využívající vlivu přírody. TD poskytuje prostor nejen pro uplatnění 
vlastních terapeutických zkušeností v práci s mládeži, ale i znalostí předků a různých rituálů a pověstí. 
Stejně jako u jiných forem skupinové práce je důležité se soustředit na cíle a skupinový proces. Během 
tvoření programu zvažujte, jaké jsou potřeby účastníků. Kam je chcete nasměrovat? Jaké jsou hlavní 
otázky, na které by si měli odpovědět: „Kdo jsem? Co potřebuji? Kam kráčím?“

Podstatným faktorem pro plánovaní aktivit je počet členů skupiny. Pokud je skupina velká, rozdělte ji. 
Během plánování berte v úvahu její dynamiku, míru energie účastníků a také aktuální počasí.  Většina 
aktivit TD se dotýká emocí a bývá psychicky náročná. Proto je důležité, aby měli účastníci dostatek 
času na jejich vstřebání, reflexi a prostor „se vypovídat“. Naplánujte proto den tak, aby se jednotlivé 
aktivity nekonaly hned po sobě. 

Poskytněte účastníkům čas na přemýšlení, jak přenést získané zkušenosti z expedice do života „po 
návratu“. Ptejte se jich na jejich pocity a také nato, co se naučili a co si odnesli z jednotlivých aktivit. 
Pro mládež je velmi důležité dostat zpětnou na to - pomáhá jim lépe poznat sebe sama, utvářet kva-
litnější vztah s druhými a najít své místo ve skupině. 

 
 
METAFORY 
Metafory najdeme všude kolem nás. Metaforu může představovat motýl, borůvky, pták, stromy, potok. 
Snadno poslouží jako shrnutí vnitřního stavu člověka. Poslouží také jako podnět k reflexi. Metafory 
mají velkou sílu a lze s nimi pracovat různým způsobem. Děti a mladiství velmi rádi hledají metafory.
Povzbuzujte je k jejich nacházení v přírodě. Pokud se účastník podělí o svou metaforu, buďte zvídaví, 
klaďte mu otázky. Pobídněte účastníky, aby během cesty našli něco, co vystihuje jejich vnitřní pocity. 
Někdy je můžete povzbudit k hledání objektu, který se pojí s jejich minulostí, jindy zase s budouc-
ností. Kupříkladu jeden z našich účastníků objevil metaforu svého života v řece, která stejně jako on 



26

měnila barvy, místy tekla rovně, občas prudce meandrovala, jindy tekla rychle a potom zase pomalu. 
Další mladistvý přirovnal nalezenou bíločervenou lesní jahodu ke svému srdci. Řekl, že je teď napůl 

plné (červené) a napůl prázdné (bílé).
 
RITUÁLY
Terapie divočinou přímo vybízí k rituálům. Divoká, krásná, záhadná příroda je skvělým prostředím k 
jejich konání. Proč konat rituály? Především s nimi spojené změny mají magický, spirituální rozměr 
a životy účastníků ovlivní na delší dobu. Rituál může představovat v podstatě cokoliv, co si vymyslíte. 
Může to být zahájení expedice, společná snídaně, večerní rozdělávaní ohně nebo loučení. Typem 
rituálů jsou také brány vstupu a výstupu, o kterých se zmiňujeme níže. Během jedné z našich expedic 
organizační tým každé ráno zvonil buddhistickými zvonky, což bylo signálem k probuzení a zároveň 
uvítáním účastníků do nového dne. 
 

DĚLÁNÍ POZNÁMEK
Psaní je skvělá věc. Umožňuje poznat sám sebe, pojmenovat tajné přání a touhy. Pomáhá také vy-

jádřit emoce a očistit mysl. Hodně lidí psaní motivuje k činnosti, pomáhá jim v rozhodování. Proto 
po vzbuzujte své účastníky k psaní deníku. Pokud je to ve finančních možnostech vaší organizace, 
kupte deníček a propisku pro každého (anebo jej umístěte na seznam potřebných věcí pro účastníky). 
Motivujte účastníky k psaní kladením otázek k zamyšlení. Ať zapisují své úvahy a pocity, ať si pozna-
menají, komu by chtěli poděkovat a za co, s čím se museli vyrovnat v nějakém vztahu, anebo jen popíší, 
co se dneska na expedici přihodilo.

AKTIVITY PŘED EXPEDICÍ

Než společně odjedete na expedici, doporučujeme vám seznámit se s účastníky (viz kapitola „Jak 
vést terapeutický proces“). Je také vhodné, aby se mládež technicky připravila na cestu. Vypravte se 
na procházku do lesa nebo do přírody, vezměte s sebou batohy.  Takové putování u účastníků vytvoří 
jasnější představu o tom, co je čeká během expedice. Společně strávený čas vás sblíží. Naplánujte 
společné aktivity alespoň na 4 až 6 hodin. Pokud je to možné, zkuste zajistit i nocleh ve stanech. 

Cestovatelské dílny
V menších skupinách můžete účastníky naučit:

• jak sbalit batoh – nejenom co si mají vzít s sebou na expedici, ale i jak si uspořádat věci v něm

• jak postavit stan

• jak používat mapu a kompas.  

Společné jídlo
Společné stravování nabízí skvělou příležitost k integraci skupiny. Snažte se všechny zapojit do přípra-
vy jídla. Jednotlivé menší skupiny mohou připravit dřevo a vodu, rozdělat oheň, uvařit čaj apod. 
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Seznamovací aktivity a hry
Naplánujte si čas na seznámení účastníků. Vaše možnosti jsou téměř neomezené. Zkuste hry jako 
„nakreslení erbu“, „sochy“ nebo jiné aktivity, které pomohou účastníkům se poznat. Určitě takových 
her znáte spoustu. Pokud ne, nepřeberné množství inspirací a návodů naleznete na internetu a v li-
teratuře k tomu určené.

 Stěžejní techniky Terapie divočinou 

KOMUNITY 
Komunity mají podivuhodný vliv na integraci skupiny. Během expedice se všichni setkejte v kruhu 
alespoň dvakrát denně, na začátku (check-in – ranní komunita) a na konci dne (check-out – večerní 
komunita). Sdělte si, co je nového. Komunity vám umožní nahlédnout do fyzického a duševního stavu 
vašich účastníků. Mladí lidé na prostor pro otevřené, veřejné sdílení svých zkušeností reagují různě. 
Počítejte s tím, že část z nich bude mít výhrady. Jiní budou naopak povídat příliš dlouho. 

Společně se zahájením kolečka můžete upřesnit téma hovoru.  Ranní komunity obvykle zahrnují dotaz 
na aktuální fyzický a duševní stav účastníků.  Dalšími tématy jsou například očekávání nebo obavy z 
aktivit naplánovaných na aktuální den. Můžete se také zeptat na to, s čím začínají tento den.  Ranní 
komunita současně poskytuje vhodnou chvíli pro faktické shrnutí plánu dne: jak bude probíhat cesta, 
kdy budou přestávky, jak si rozvrhnout síly, kolik je potřeba si vzít vody.

Konec dne je čas vhodný pro reflexi a sdílení dojmů. Postarejte se o příjemnou atmosféru. Oheň 
uprostřed vám ulehčí sdělení intimních zážitků.  Tento prostor sdílení umožní účastníkům „uvol-
nit“ důležité prožitky daného dne. Mohou mluvit o tom, co jim způsobovalo potíže a co nového se o 
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sobě dozvěděli. Můžete jim také oznámit, co plánujete na další den (v kolik se bude vstávat, kdy bude 
snídaně, jaké jsou další plány.). Podvědomí o tom, co účastníky čeká, u nich navodí jistotu a snadněji 
se pak naladí na přítomnost.

Během komunit na účastníky netlačte, dejte jim tolik prostoru, kolik potřebují. Z našich zkušeností se 
z komunit postupně vyvine v rituál plný pocitu jednoty. Dojem můžete posílit, když vyzvete účastníky, 
aby se v kruhu obejmuli nebo drželi za ruce. Takové aktivity podporují týmového ducha.

VSTUPNÍ RITUÁL 
Vstupní rituál ohraničuje začátek expedice. Symbolizuje přechod ze světa civilizace do království 
přírody a zahájení cesty do svého nitra. 

První nebo druhý den cesty, až budete mimo civilizaci, vyberte klidné místo a zastavte se. Řekněte 
účastníkům, ať společně najdou vhodnou vstupní bránu, třeba hranici lesa, most přes řeku apod.  
Bránu je možné také v případě potřeby celou postavit. Vyzvěte je, ať na monument umístí symboly 
toho, na čem chtějí pracovat během expedice. Mladí lidé někdy neumí vytyčit problematickou oblast 
ke změně, proto jim v tom vhodnými otázkami můžete pomoci. 

Uvádíme několik základních principů:

• účastníci mohou použít cokoliv, co najdou v lese (pozor však na ničení přírodnin, trhání živých 
rostlin atp.) 

• vhodné je celý proces výstavby tvořit v naprosté tichosti. 

• pokud jedna osoba něco k bráně přidá, nikdo jiný to nesmí odstranit. 

Až bude vstup hotový, řekněte účastníkům, ať se seřadí podél vámi určené linie. Nechte každou 1 až 2 
minuty jednu osobu projít bránou. Vyzvěte je, ať každý vykročí v momentě, kdy se bude cítit připraven.  
Po průchodu veďte účastníky k tomu, aby kráčeli cca 10 minut mlčky a přemýšleli, co chtějí ve svém 
životě změnit a zažít během expedice. 

ČTYŘI ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Nějakou dobu poté, co všichni účastníci absolvují vstupní rituál, se k nim připojte. Zastavte se. Usaďte 

se společně do kruhu a položte účastníkům 4 otázky:

• Odkud pocházím? 

• Kdo jsem? 

• Kam směruji? 

• Co můžu nabídnout světu? 

Tyto otázky pomohou účastníkům vyrazit na duchovní cestu do svého nitra. Jsou klíčové v metodě Te-
rapie divočinou. Ptáte se v podstatě na předchozí zkušenosti, současnou situaci, hodnoty, cíle a zdroje.
Dejte účastníkům cca 20–30 minut na zamyšlení v tichosti na místě jim libém. Vybídněte je, ať napíšou 
odpověď do svého deníku. Ke svým poznámkám se budou moci vrátit kdykoliv v průběhu expedice.
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SÓLO
Sólo je jednou ze stěžejních metod TD.  Účastníci se na určitou dobu odeberou na místo, kde budou 

úplně sami. 

Organizace aktivity:

• každý má za úkol najít si své místo dostatečně daleko od skupiny; je důležité, aby jim vzdálenost 
umožňovala slyšet píšťalku;

• dopředu stanovte délku aktivity. Vysvětlete jim, že dlouhé písknutí bude znamení konce a návratu 
zpět ke skupině; 

• dejte každému účastníkovi píšťalku s instrukcemi, kolikrát má písknout, kdyby se ztratil nebo 
potřeboval pomoc. 

• účastníci si s sebou neberou vodu, jídlo, mobil ani hodinky.

Po návratu vytvořte prostor pro reflexi absolvované aktivity. Poskytněte účastníkům možnost sdělit své 
zážitky. Váš klid a přívětivost napomůže jak k jejich otevření se, tak k návratu ze samoty do kontaktu 
s lidmi. Mladí lidé mívají potíže s udržením ticha a posloucháním ostatních. Zkuste všechny zapojit, 
aby podpořili osobu, která sděluje své zážitky. 

Než začnete sólo, můžete nabídnout účastníkům téma k přemýšlení – co rádi dělají, co je pro ně v 
životě důležité, čeho si váží na vztazích apod. Téma jim může napomoci strukturovat myšlenky. Dru-
hou variantou je témata nezadávat a nechat účastníky hovořit o svých pocitech, myšlenkách, o všem, 
co mají na srdci.

Doporučujeme organizovat sólo jedenkrát denně. Délku trvání stanovte podle potřeb skupiny. Na 
začátku může stačit 10-15 minut, časem prodlužte tuto dobu na hodinu nebo i více.

Vyjasněte si společně, co tato aktivita účastníkům přináší. Sólo je výzvou. O samotě je všechno větší, 
chlad studenější, slunce prudší, medvěd hrozivější, tma temnější. Mysl je jasnější a často odhalující 
nové skutečnosti. Sólo nám zostří smysly, schopnost vnímání světa a sebeuvědomění. Po jeho ukončení 
se lidé obvykle cítí fyzicky, psychicky i duševně očištění. 
 
ŘEKA ŽIVOTA 
Hojně využívanou aktivitou je „Řeka života“. Pomáhá účastníkům lépe poznat sám sebe v kon-
textu předchozích zkušeností, a také rozpoznat své hodnoty, cíle, zdroje a možnosti rozvo-
je. Každý účastník si postaví vlastní symbolickou cestu svého života s použitím přírodních ma-
teriálů (kameny, šišky, klacky, rostliny apod.). Hotové dílo má znázorňovat všechny důležité 
okamžiky od narození po souča nost a také účastníkovu představu o nejbližší budoucnosti. 

Naplánujte tuto činnost na den, kdy nemusíte nikam spěchat a počasí je příznivé, protože celá akti-
vita včetně reflexe zabere cca 2,5 hodiny.
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Aktivita je rozdělena do několika etap:  

Etapa 1
Řekněte účastníkům, aby ztvárnili cestu mapující jejich život a s ní spojené pocity. Naznačte jim, na 
co všechno se mají zaměřit a jaké symboly lze použít. Vyzvěte je k tomu, ať určí různé druhy milníků 
- všechny, které považují za důležité. Například: 

• lidé (přátelé, rodiče, mentoři, vzory - umělci apod.)

• zkušenosti (ztráty, krize, úspěchy, tvůrčí období, překážky)

• spirituální zážitky

• sny, které se splnily, nebo ne

• vzdělávání (knihy, představení, filmy, přednášky apod.)

První etapa by měla trvat cca 50 minut. Účastníci se mohou volně pohybovat na dohled/doslech od 
tábořiště.
 
Etapa 2
Vyzvěte účastníky, ať ze své cesty vyberou tři hlavní body. Položte jim následující otázky: Zamyslete 
se, jak jste zvládli tuto situaci, co jste se díky ní naučili? Podle jakých hodnot jste se řídili? Jak jste 
nahlíželi na svůj život a na svět? 

Odpovědi účastníků napomáhají zjistit, jaké zdroje jim napomáhají v seberozvoji.
Dalším úkolem je určit ve své řece života tři silné stránky a oblasti, se kterými nejsou spokojení.
Tato etapa by měla trvat cca 40 až 50 minut.

Etapa 3
Během poslední etapy se účastníci ještě jednou zamýšlí nad svým dosavadním životem. To zahrnuje 
rozpoznání hodnot, cílů, silných stránek osobnosti a oblastí pro rozvoj. Účastníci přemýšlí o tom, co 
by si přáli do budoucna změnit, na čem a jakým způsobem chtějí pracovat. Můžete je vyzvat k napsaní 
odpovědí do deníčků anebo reflexi na některé z těchto témat: 
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• Co jsou možné překážky, které se vám postaví do cesty? 

• Jaké strategie využijete k jejich překonání?

• Co potřebujete ke změně a kde to najdete?

• Kdy poznáte, že jste dosáhli svého cíle?

• Jaké své vlohy a silné stránky můžete využít?

Tato aktivita pomáhá účastníkům dívat se na předešlé zkušenosti a život z odlišné perspektivy. To, 
co se jevilo jako prohry, se snadno může přerámovat na cennou lekci. Řeka života poskytuje prostor 
přemýšlet o tom, co nás posiluje a čím se řídíme. Můžeme také rozpoznat opakující se vzorce vlast-
ního chování. 

Poslední etapa i se skupinovým rozborem by měla trvat cca 40–50 minut.

MANDALA
V rámci této aktivity mají účastníci za úkol vytvořit obraz sebe sama z přírodních materiálů – mandalu.  
Je vhodné mít s sebou vytištěnou fotografii mandaly pro ty účastníky, kteří ji nikdy neviděli. 
Téma mandaly je na vás. Může například odpovídat na otázky: Kdo jsem? Co mě tvoří?  Zhotovené 
mandaly mnohdy bývají velmi osobité a dojemné. 

Vyplatí se prohlédnout si každou mandalu dohromady s celou skupinou.  Každý účastník (pokud chce) 
může vysvětlit a interpretovat své dílo.  

Toto cvičení je většinou uklidňující – umožňuje kontakt se sebou samým.
Tvoření a komentování mandaly by mělo trvat cca 60–90 minut. Účastníkům můžete nabídnout, že jim 
na památku mandalu vyfotíte.

Mandala je harmonickým propojením kruhu 

(symbolu nebe a nekonečna) a čtverce (symbolu 

člověka a země). Pochází z buddhismu. Její 

tvoření může být druhem meditace. 
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JINÁ CVIČENÍ

STROMY  

Tato aktivita podporuje jak budování důvěry ve skupině, tak pomáhá vyvíjet schopnost vnímání reality. 
Podle našich zkušeností ji mladí lidé mají rádi. 

Postup zahrnuje následující kroky: 

• vyberte mírně zalesněné místo
• rozdělte účastníky do dvojic
• jedné osobě z dvojice zavažte oči (třeba šátkem, šálou, čelenkou)
• druhá osoba obezřetně vede partnera po lese (v okruhu 100 metrů). Je důležité účastníky poučit, 

jak nejlépe vést člověka se zavázanými očima. Tedy držením za pas či rukou přes jeho rameno. 
• průvodce zvolí strom, který by se k němu hodil, a umožní partnerovi, aby se s ním pečlivě seznámil 

pomocí všech smyslů kromě zraku
• následně průvodce odvede partnera na místo startu, sundá mu šátek z očí a požádá ho, aby našel 

svůj strom
• dvojice si posléze vymění role

Po ukončení této aktivity vytvořte prostor pro skupinovou reflexi. Vhodné otázky jsou například: jak 
vám bylo v jednotlivých rolích? Jaké další smysly kromě zraku jste prožívali? 
Aktivita obvykle trvá cca 40-50 minut. 

PŘÍBĚHY/POHÁDKY
Atmosféra večerního ohně přímo vybízí k vyprávění příběhů. Ty si sami můžete vymyslet, nebo lze čer-
pat z těch existujících. V knihkupectvích a na internetu jich je nepřeberné množství. Zkuste dohledat 
terapeutické pohádky/povídky, indiánské/skautské povídky. 

Po konci vyprávění se mladí lidé občas chtějí podělit o své pocity a reflexe v rámci volné diskuse. Jindy 
je reakcí na příběh mlčení. Ticho obvykle bývá projevem cenných vnitřních procesů. Téma příběhu 
zvolte podle toho, co je právě důležité ve vaší skupině, co považujete za obohacující pro vaše účastníky.
 
RANNÍ ROZCVIČKA
Ráno je vhodnou dobou pro práci s tělem. Vyzvěte účastníky ke společnému tělesnému cvičení.  
Putování s batohem na zádech může být vyčerpávající. Rozcvičení nebo vzájemná masáž pomáhá 
zmírnit bolest.  Je důležité, abyste se v roli vedoucího tohoto cvičení cítili dobře. Obvykle stačí 5-10 
minut pohybu.

KONEC EXPEDICE
Konec expedice vybízí ke shrnutí toho, co se účastníci naučili. Nabídněte jim podporu a prostor pro 
sdílení zážitků. Je to vhodná chvíle pro plánování toho, jakým způsobem co nejlépe přenést změny do 
běžného života. Shrnutí je pro účastníky důležité i proto, že se lépe vyrovnají s obavami z návratu do 
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reality. Směřujte je k odpovědím na následující otázky: 
Co jsem na expedici získal? Jaké jsem nabral síly? Je něco, 
na co jsem si předtím neuvědomil, a teď to můžu udělat? 
Jaké jsou mé silné stránky, na které nechci zapomenout 
po návratu? Co je mým nedostatkem, který chci zanechat 
na expedici?

KLOBOUK 
Rozdejte účastníkům listy papíru. Vyzvěte je, ať na ně 
napíšou různé obavy, obtížné emoce, naděje spojené s 
návratem do reality a plánovanými změnami. Účastní-
ci vloží nepodepsané papíry do klobouku (může to být 
čepice nebo nějaká nádobka). Losujte jednotlivé papíry 
a společně hledejte řešení popsané situace. Není potřeba 
odhalovat autora sdělení.

DOPISY 
Účastníci napíšou dopisy sami sobě. Ty jim pošlete 3 
měsíce po návratu z expedice. Rozdejte účastníkům papír, 
propisky a obálky, které opatří vlastní adresou. Navrhněte 
jim několik témat, které můžou (ale nemusí) do dopisu 
zahrnout.

KAMENY 
Účastníci hledají v přírodě 3 malé kameny symbolizující 
jejich zdroje. Další 3 malé kameny znázorňují překážky, 
které jim brání v uskutečnění plánovaných změn v životě. 
Následně účastníci mlčky přemýšlí, jak mohou překážky a 
zdroje využít. Nabídněte jim, ať si kameny uschovají, aby 
jim zůstaly v paměti. Můžete také nabídnout symbolické 
odhození některých z kamenů (účastníci je mohou zakopat nebo hodit do řeky).

MAPA VZTAHŮ  
Účastníci tvoří mapu vztahů. Použijí k tomu pouze papír a přírodní materiály.  

Mapa obsahuje:

• osoby, kteří účastníkům mohou být zdrojem podpory (psychické, emocionální, mentorské, ma-
teriální apod.)

• osoby důležité v jejich životě

• osoby, které vnímají jako překážku v jejich rozvoji.
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BRÁNA VÝSTUPU   
Tuto aktivitu je vhodné začlenit na konci poutě přírodou - na závěrečný den expedice nebo hned před 
posledním noclehem. Stejně jako na začátku expedice mají účastníci za úkol postavit bránu a projít 
jí. Atmosféru rituálu je možné obohatit o zvuky (činelky Tingsha, bubínek), vůně (vonné tyčinky, dře-
vo Palo Santo) anebo pasováním (v podobném duchu jako na rytíře). Než vyrazí k bráně, položte jim 
návodné otázky: Co jsem se naučil? Co si chci s sebou odnést? Co jsem se o sobě dověděl? Jak budu 
všechno zvládat po návratu? Jakou si přeji změnu v mém životě? Po průchodu bránou poskytněte 
účastníkům dost času na upokojení se a vstřebání emocí.  

PO EXPEDICI
Cca 2–3 měsíce po návratu zorganizujte setkání s účastníky. Je to příležitost k opětovnému shrnutí 
toho, co jim expedice přinesla. Jednou z možných forem reflexe je vytvoření prostoru na projevy všech 
přítomných. Každý účastník si předem připraví krátký text o tom, co se v jeho životě po návratu  z 
expedice změnilo. Jinou možností je čtení dopisů, které sami sobě napsali na expedici. To umožňuje 
zhodnotit jejich obsah s časovým odstupem. 

Přichystejte setkání ve slavnostním duchu.  Nebojte se na něj pozvat rodiče a osoby blízké účastníkům. 
Shromáždění lze obohatit také promítáním fotografií… Nemusíte však nutně vymýšlet složitý program, 
poklidnou variantu představuje společně strávený čas někde v přírodě!
  
SHRNUTÍ
Metody používané v TD se zakládají na vlivu přírody a vytvoření prostoru a času pro sebeuvědomování. 
Pamatujte si, že občas méně znamená více a pomaleji je rychleji. Buďte vnímaví vůči všemu, co se děje kolem 
vás, jak mezi vašimi účastníky, tak v přírodě.  Buďte flexibilní - přizpůsobujte program aktuální situaci.  
Podněcujte účastníky, aby se nebáli objevovat a zkoušet nové. Motivujte je k tomu, aby poznali nové 
stránky sebe sama a zkusili je vyměnit za staré, zaběhnuté, nefunkční vzorce chování. Vychutnávejte 
společně strávený čas a radujte se z čarovných výhledů, divočiny, hořícího ohně a hvězd. Výše zmíněné 
aktivity slouží jen jako doplnění celého procesu. Nejdůležitějším terapeutickým nástrojem je totiž 
blízký kontakt s přírodou a vstřícná, láskyplná, přijímající atmosféra ve skupině.
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Lidé v procesu Terapie 
divočinou

Marta Osuch
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TÝM

Již jste se seznámili s metodou TD a chcete podniknout expedici? Hledáte lidi do týmu? Jaké by měli 
mít dovednosti?  Pro koho je tato metoda vhodná?  Na koho nesmíte zapomenout, když organizujete 
TD expedici? 

K organizování dobré expedice je potřeba tým kvalifikovaných lidí. Podle našich zkušeností je nez-
bytné, aby byli vedoucí výpravy či členové organizačního týmu vybaveni terapeutickými dovednostmi 
(včetně znalostí skupinového procesu a individuálního terapeutického procesu). Musí však také dis-
ponovat kompetencemi spojenými s pobytem a pohybem v přírodě. 

Domníváte se, že se můžete stát členem expedičního týmu? Popíšeme zde 7 základních dovedností. 
Ověřte si, které z nich máte:

1. Dokážete využívat přírodu jako léčebný, terapeutický nástroj? 

2. Umíte se o sebe postarat během dlouhodobého pobytu v přírodě? To zahrnuje např.: vhodně se 
obléci podle počasí, postavit stan, rozdělat oheň (i když je vlhko), získat z krajiny vodu, uvařit 
jídlo na vařiči a na ohništi, orientovat se v terénu podle mapy a kompasu, pečovat o své zdraví a 
hygienu ve venkovních podmínkách.

3. Zvládnete spolupracovat ve skupině pod tlakem a ve stresu (únava, nedostatek spánku)?
4. Znáte základní principy Leave No Trace? Více: kapitola Ochrana přírody
5. Absolvovali jste kurz první pomoci? Umíte poskytnout první pomoc v přírodě?
6. Máte kompetence v oblasti vedení skupinové a individuální práce? 
7. Jste vnímaví k lidem a přírodě? Trávíte rádi čas v přírodě?

Expedice TD jsou organizovány za terapeutickým účelem, ale jejich vedlejším cílem je prohlubování 
vztahu k přírodě a k sobě samému. Děti a mládež se totiž do značné míry učí na základě svých vzorů 
v jejich okolí. Osoby pracující s metodou TD by proto měli být zralými osobnostmi, vyznačující se 
nezbytnými dovednostmi, zkušenostmi a vnímavostí k okolí a přírodě. 

KDO BY MĚL BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU 

Na základě zkušeností z Wilderness Foundation naše ex-
pedice vždy zahrnovaly dvě hlavní role - vedoucího tera-
peutického procesu a průvodce. 

Vedoucí procesu se soustředí na to, co se děje ve 
skupině. Současně se zabývá vnitřními procesy jednot-
livých účastníků. To zahrnuje jak jejich emoce, tak psy-
chický a fyzický stav. Vedoucí zodpovídá také za vedení 
ranních a večerních komunit. Rozhoduje, jak dále pos-
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tupovat v případech krize. Vedoucí procesu musí mít vysokou úroveň terapeutických kompetencí 
a alespoň základní dovednosti pobytu v přírodě. Velmi důležitá je schopnost pozorně naslouchat 
(a také postřehnout, co vůbec nebylo řečeno, tj. číst mezi řádky, rozumět řeči těla) a spojovat ro-
zličné potřeby účastníků. Mnohdy například nastane situace, kdy je jedna část účastníků unavená, 
nespokojená a rozčílená, zatímco druhá skupina je nadšeně naladěna a odhodlaná jít dál. Jindy je 
potřeba poslat domů jednoho z účastníku s ohledem na jeho bezpečí a psychické zdraví. Vedoucí 
procesu tak musí být osoba schopná rozhodnout se a na základě svých dosavadních zkušeností 
práce s lidmi a psychologických znalostí vědět, jak se zachovat ve všech těchto oblastech. Je nutné, 
aby dokázala spolupracovat s průvodcem, důvěřovala jeho rozhodnutím a využila jeho předností. 
Pokud se chcete dozvědět více na téma léčebného procesu TD, potřebné informace najdete v kapi-
tole Jak vést terapeutický proces.

Průvodce je osoba zodpovědná za logistiku a zajištění bezpečnosti během expedice. To znamená, 
že musí mít pokročilé outdoorové/survivalové dovednosti, a také schopnost zorganizovat práci 
skupiny v obtížných venkovních podmínkách. Průvodce zodpovídá za itinerář trasy, výběr míst na 
nocleh, zajištění pitné vody, ohně, vybavení a únikové cesty. Musí se dobře orientovat v okolí a 
vždycky vědět, kde je vhodné místo pro tábořiště a jak daleká cesta k němu zbývá. Jeho úkolem je 
také provést školení účastníků: jak se starat o vybavení, jak postavit stan, jak zpracovat dřevo, jak 
dezinfikovat vodu a jak používat vařič. Zkrátka: průvodce informuje, kam jdeme, jak dlouho to bude 
trvat a jak moc budeme unaveni ☺ Měl by průběžně sdílet tyto informace s účastníky – podporuje 
to pocit bezpečí a jistoty ve skupině. 

Průvodce se může rekrutovat z řady vašich stálých spolupracovníků, ale lze také zaměstnat někoho 
mimo organizaci. V tom případě je nutné sepsat v souladu s aktuálními právními předpisy smlouvu, 
která stanovuje, kdo je ze zákona odpovědný za skupinu a její bezpečnost.  
Průvodce může dobře plnit své úkoly, jen pokud úzce spolupracuje s vedoucím procesu, jenž má 
informace o psychických a fyzických možnostech svých účastníků. Není vhodné spojovat tyto dvě 
role. Toto nepodceňujte především v případě, kdy se s metodou TD teprve seznamujete. TD zahr-
nuje obrovské množství věcí, na které musíte pamatovat a to jak před expedicí, tak v jejím průběhu. 
Je toho prostě příliš moc na jednu hlavu. ☺
Musíte mít jistotu, že vedoucí procesu a průvodce budou schopní spolupracovat a společně rozho-
dovat. Když jste na horách nebo v lese a stmívá se, není čas a prostor pro jejich konflikt. Před od-
jezdem na expedici stanovte, kdo bude mít poslední slovo během výpravy. Na našich expedicích jej 
měl vedoucí procesu. Pojmenovali jsme ho hlavním lídrem expedice.

Další role, které je potřeba rozdělit v týmu před odjezdem na expedici, jsou:

Během jedné z našich expedic účastnice upadla a pochroumala si koleno. Přestože byla schopná 
pokračovat, rozhodně by nezvládla urazit celou délku cesty naplánovanou na ten den. Jako tým jsme 
rozhodli o zkrácení cesty. Objednali jsme soukromého dopravce, který nás odvezl několik kilometrů 

do místa, ze kterého zbývala hodina chůze do cíle. Byl to náš předposlední den v lese.
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Zdravotník. Zodpovídá hlavně za ošetření drobnějších obtíží: dezinfekce a obvázání menších 
zranění, vytahování klíšťat. Je ale důležité, aby dotyčná osoba dokázala poskytnout první pomoc i ve 
vážnějších případech, jako jsou popáleniny či zlomeniny. Zdravotník musí mít absolvovaný patřičný 
kurz (či být držitelem oprávnění) a umět získané dovednosti využít i v lese. 

Backup. Podstatnou osobou pro úspěch a zajištění bezpečí expedice je tzv. backup. Jedná se o osobu 
žijící v dané lokalitě, na kterou se můžete obrátit v případě nečekané urgentní situace. Je vhodné, 
aby měla k dispozici vozidlo. Samozřejmě nedoporučujeme tuto pomoc zneužívat (třeba v případě, 
že vám došel cukr ☺). Měli byste umět nakládat s tím, co máte. Ale pokud jste vy, anebo někdo z 
účastníků v ohrožení, neváhejte backup kontaktovat.

Z KOLIKA ČLENŮ BY SE MĚL SKLÁDAT TÝM
Kolik dospělých pracovníků by mělo jet na expedici? K této otázce lze přistupovat různě, podle nás 
je však naprosté minimum 2 osoby. Pokud je to ve vašich možnostech, doporučujeme navýšit počet 
pracovníků. Řiďte se podle potřeb vašich účastníků – může nastat i situace, že na jednoho účastníka 
připadá jeden dospělý a to zejména v případě dětí se speciálními potřebami. Nezapomeňte ale, že 
příliš velký počet dospělých bude mít vliv na dynamiku skupiny.

K posílení základního týmu expedice lze přizvat ke spolupráci i dobrovolníky. Mohou vám poskyt-
nout cennou podporu během expedice. Samozřejmě každý dobrovolník musí mít základní dovednosti 
popsané na začátku této kapitoly. Rovněž by měl mít povědomí o TD - dobrovolník má být pro vás 
pomocí, nikoliv přítěží!

Spolupráce v týmu
Před odjezdem si vyhraďte čas na týmová setkání. Rozdělte mezi sebou role a úkoly. Dopředu 
rozhodněte, kdo bude případný doprovod evakuované osoby. Musíte mít jistotu, že každý člen týmu 
ví všechno, co má vědět. Týmová setkání jsou také poslední vhodná chvíle, abyste si vyjasnili případ-
ná personální nedorozumění v týmu. 

Organizujte průběžné týmové schůzky během expedice. Pokládejte si otázky jako: kdo jak se má 
a kolik má sil? Podělte se o své dojmy ze skupiny a z vaší práce a naplánujte zbytek dne. 

Doporučujeme: po expedici si rezervujte čas a vyhraďte prostředky pro supervizi. Vnější pozorova-
tel vám pomůže mluvit o potížích, které nastaly během výpravy, a všimnout si zdrojů pro zlepšení 
a rozvoj. 

Nemohli jsme se dočkat, až všichni účastníci budou spát a my se budeme moci setkat v rámci týmu, 
tak jsme se rozhodli, že setkání týmu budou probíhat za úsvitu. Občas to nebylo jednoduché... Ale 

týmová setkání jsou důležitá a stojí za to věnovat jim čas.
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Shrnutí
v týmu je zapotřebí dvou osob - rolí - průvodce a vedoucí terapeutického procesu. Dále je nuté stano-
vit, kdo bude hlavní lídr expedice, osoba zodpovědná za první pomoc, vedoucí skupiny, doprovod pro 
případ evakuace účastníka a backup.

Účastníci

Kdo je cílovou skupinou této metody
TD můžete využít k práci s rozličnými věkovými skupinami. Podle našich zkušeností je vhodná pro 
děti od 11–12 let, mládež (včetně rizikové) a dospělé. TD je užitečná metoda pro osoby trpící poru-
chami chování, depresemi a závislostmi, ale i pro ty, kteří jsou zdraví a chtějí se jenom dozvědět více 
o sobě samých. TD je uplatnitelná pro široké spektrum lidí, kteří se chtějí vydat na cestu do svého 
nitra.

V průběhu expedice se pohybujete v divočině, mimo civilizaci. Znamená to nedostupnost okamžité 
pomoci, třeba lékařské péče. Domníváme se, že tato skutečnost je základní kritérium při výběru účast-
níků expedice. Berte také v potaz, že chování klientů může být v kontaktu s přírodou úplně jiné, než 
očekáváte, a to i když máte pocit, že své klienty dobře znáte. Více informací o sestavování skupiny 
účastníků najdete v kapitole JAK VÉST TERAPEUTICKÝ PROCES

Rodiče a zástupci mladistvých účastníků

KONTRAKT S RODIČEM
Rodiče a zákonné zástupce účastníků je potřeba zahrnout do procesu. Před uskutečněním expedice s 
nimi navažte kontakt. Setkání s rodiči je důležitou částí náboru účastníků a přípravné fáze expedice. 

Smlouva s rodičem je postup, který se nám během expedic velmi osvědčil. Každý rodič podepíše sa-
mostatnou smlouvu a vyplní dotazník s informacemi o svém dítěti (včetně zdravotnické deklarace). 
Kontrakt by měla také zahrnovat popis postupu v případě předčasného ukončení pobytu dítěte na ex-
pedici: za jakých podmínek je návrat přípustný, jak bude probíhat a zda do něj budou zapojeni rodiče. 
Nezapomeňte v kontraktu vymezit možnosti kontaktu rodiče s dítětem během výpravy (telefonický 
kontakt je omezen).

Náš tým (včetně dobrovolníků) měl dvě supervidována setkání, jedno před odjezdem a druhé po 
návratu z expedice.
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Instituce a jejich pracovníci, dobrovolníci

Pokud se nábor účastníků koná v určité instituci (třeba ve škole nebo ve středisku výchovné péče), 
jednejte nejdřív s pracovníky se zájmem o metodu TD a s vedením instituce. Je vhodné jim sdělit 
o TD co možná nejvíce informací. Pokud je pracovník instituce ochoten vyrazit s vámi na expedici, 
zjistěte, zda v práci s mládeží sdílí stejné hodnoty jako vy. Dohodněte se, jakou roli bude během ex-
pedice plnit, jaké bude mít kompetence a posuďte kvalitu jeho outdoorového vybavení. Na základě 
našich zkušeností se osvědčila role pěstouna, který se neangažuje v terapeutických a rozhodovacích 
procesech. Zohledněte však aktuální kontext, ve kterém se nacházíte. Prodiskutujte to s pracovníkem. 
Buďte otevření různým řešením. Co nejlépe se obeznamte se situací účastníků. K tomu vám může 
pomoci kontaktování příslušného pedagoga, psychologa nebo výchovného poradce. Zvažte, zda 
je potřeba hovořit s dalšími potenciálně důležitými osobami, např. sociálním pracovníkem, zaměst-
nancem pedagogicko-psychologické poradny, pracovníkem centra denní péče, apod. Dopředu zvažte, 
jaké od nich potřebujete informace a proč se s nimi chcete sejít.

Celkově vám chceme doporučit: Vytvořte si co možná nejpřesnější představu o lidech, se kterými 
strávíte několik dnů v divočině!

Jak Wilderness Foundation, tak naše organizace využívá metodu TD především k práci s rizikovou 
mládeží ohroženou sociálním vyloučením.
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Evaluace procesu 
Terapie divočinou

Marta Osuch
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Zpětná vazba naší práce
Evaluace je výzkum veden s konkretním cílem. Cíle se mohou výrazně lišit. Nejčastěji se však posu-
zuje: účinnost, efektivita, splnění potřeb, udržitelnost výsledků apod. Evaluace je proces sebeučení. 
Pomáhá porozumět dopadům činnosti. Hlavním smyslem evaluace je zlepšování efektivity posu-
zovaných aktivit.

JAK ZKOUMAT VÝSLEDKY
Pokud plánujete provádět evaluaci, věnujte pozornost vhodným hodnotícím nástrojům. Ty vám 
poslouží k měření toho, co potřebujete. Zkuste nejprve posoudit, zda metody budou fungovat podle 
očekávání. Položte si otázky: co chcete zkoumat? Jakou čekáte změnu? Jakým nástrojem ji posoudíte? 
Jak poznáte, co se změnilo? 

Jedním z nástrojů, které např. používá Wilderness Foundation z Velké Británie, je metoda „Letokruhy“ 
(Tree Rings). Tato metoda je konstruována do podoby postupně se rozšiřujících kruhů (jako letokru-
hy v kmenech stromů). Účastníci mají za úkol označit na škále svou spokojenost s různými oblastmi 
svého života. 

Zkoumali jsme následující oblasti:

• Vztahy s vrstevníky

• Pocit fyzického a psychického zdraví

• Nálada/postoj k životu

• Vztah s přírodou

• Spokojenost s tím, kým jsem

• Jasné plány do budoucna

• Soucit k sobě samému

• Sebeuvědomění

Uvědomujeme si, že TD v současnosti není velmi rozšířená a její dopady dostatečně vědecky zdo-
kumentované. Neexistuje proto ani jednotný metodologický přístup reprezentovaný validním speci-
fickým nástrojem určeným čistě pro TD. Pro srovnávání a doplnění našich výsledků proto doporuču-
jeme výše uvedenou metodu. 

Ze standardních psychodiagnostickýh metod, dostupných jak v polštině, tak češtině, lze využít např. 
Rosenbergovu škálu sebehodnocení.

Jiné nástroje vhodné k posuzování dopadů TD jsou bohužel dostupné jenom v angličtině. Mezi ně 
patří: 

• Nature Relatedness Scale and scoring, Nisbet, E. K. L., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009)
• PANAS Scales, Watson D, Clark LA, Tellegen A. Development and Validation of Brief Measures 

of Positive and Negative Affect (dostupné také v polštině)
• Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (SWEMWBS) © NHS Health Scotland, Univer-

Druhou část této publikace lze nalézt na 
internetové stránce: www.terapiedivocinou.cz

Ve druhé části naleznete výzkum, který byl 
součásti projektu Terapie divočinou
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ETIKA
Protože shromažďujeme informace ohledně vlivu expedice na účastníky, je potřeba dbát na etický kon-
text. Nezapomínejte, že naše profese zahrnuje práci s osobními údaji. Chovejte se tak, aby vám klienti 
mohli důvěřovat. Zajistěte ochranu osobní údajů a citlivých nasbíraných dat a využívejte je pouze k 
účelům, o kterých jste účastníky předem informovali.

Veďte si deník! Průběžné zápisky vám umožní lépe si připomenout důležité 
situace a dospět k chtěným závěrům!

sity of Warwick and University of Edinburgh, 2009, all rights reserved.
• Measuring Hope in Children, C. R. Snyder, The University of Kansas, Lawrence, 2003 

 

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE
Průběžná evaluace znamená hodnocení dopadů a realizace cílů během aktivity (v našem případě 
během expedice) a posuzování probíhajících změn a zlepšení.  

Jak na to? Vymezte si v týmu během expedice čas pro týmové schůzky (kupříkladu každé ráno). Roze-
berte aktuální dopady vaší intervence na účastníky vycházející ze zpětných vazeb a vašeho pozorování 
procesu. Na jejich základě můžete uskutečnit drobné změny v žádoucím směru.

Pokud plánujete realizovat více expedic, uskutečněte evaluační schůzku po každém jednotlivém 
výjezdu. Shrňte průběh expedic. Vyhodnoťte, co lze do budoucna zlepšit a které vaše rozvojové a 
terapeutické aktivity měly na účastníky pozitivní dopad. Velkým přínosem pro evaluační setkání bývá 
oslovení externího moderátora.
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Organizace 
terapeutické expedice

Michal Petr
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PŘÍPRAVA VÝPRAVY
Příprava terapeutické expedice je jako „mozaika“. Na počátku máme rám, do kterého se snažíme 
umístit jednotlivé střípky tak, aby na sebe, pokud možno, plynule navazovaly. Postupně vzniká obrázek 
– skládanka.  Pokaždé je jiná a všichni ze zúčastněných se na ní podíleli. Vidí ji proto svým vlastním, 
osobitým pohledem. Tvorba každé TD výpravy je tak dobrodružstvím a výsledek neopakovatelným 
originálem.

Expedici začněte plánovat alespoň šest měsíců před jejím konáním. Čeká vás totiž zodpovězení řady 
základních otázek: Proč? Pro koho? Jak, s kým a kde?  Celkově lze přípravu rozčlenit do 8 kroků (viz 
obrázek), kterými si v následujícím textu postupně společně projdeme.

Termín expedice
Důkladně vybírejte vhodný termín expedice. Je potřeba zohlednit následující:

• Pro školou povinné účastníky musíme vzít v potaz rytmus školního roku – např. prázdniny, svátky, 
uzavírání známek, výlety. 

• Z hlediska počasí jsou pro střední Evropu ideální květen, červen, září a říjen. Nevýhody července a 
srpna jsou spojené s nutností dovolené a také sezonního vytížení atraktivních míst. Proto je v těch-
to měsících potřeba volit turisticky neatraktivní a nevytížené oblasti. Současně letní, prázdninové 
období, může vzbuzovat v účastnících pocit, že výprava bude „na pohodu“. Expedice pak nemusí 
mít očekáváný seberozvojový efekt. 

• Je možné využít i zimních měsíců, které však kladou vysoké požadavky jak na organizaci, tak ma-
teriálové vybavení. Současně se vyznačují značnými nároky na překonávání zóny komfortu všech 
zúčastněných, a to včetně organizačního týmu.

volba destinace a doprava
Se stanovením termínu je nedílně provázán výběr vhodné lokality. Požadavky na místo, kde se bude 
akce konat, jsou značné. Ideálem je divoká, člověkem ne příliš zasažená příroda – divočina. Ta v jedin-
ci snadno vyvolá pocit, že se vrací na místo, kde původně žil po statisíce let. Divočina jej denně stavěla 
před fyzicky náročné situace. Jedinec musel čelit přírodním živlům, ale také zažíval nádheru a origi-
nalitu v každém okamžiku. V divočině není nic zadarmo a člověk je zde podroben autoritě přírody, 
která mu dává okamžitou zpětnou vazbu bez osobního zaujetí.  To samo o sobě je terapií.

Divočina se ve střední Evropě vyskytuje jen vzácně, a navíc mnohdy bývá chráněná. Přesto zde objevíte 
pustou krajinu zvlněného až horského reliéfu, která nabízí bohatou faunu a flóru. Vhodné je prostředí, 
které není hustě obydleno a zasaženo turistickým ruchem a službami s ním souvisejícím. Mnohdy se 

docílit
Kdo bude Setkání
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jedná o různé rezervace či národní parky, ve kterých se však musíme řídit návštěvním řádem. Proto je 
potřeba se předem domluvit s lesníky a majiteli pozemků na dodržování určitých pravidel a naplánovat 
především místa na nocování.  Obvykle jsou správci vstřícní a za dodržení určitých podmínek umožní 
pohyb expedice. Komunikujte s nimi s dostatečným časovým předstihem – cca 3 měsíce před akcí. 

V řadě lokalit jsou již vybudována tábořiště, která je možné pro stanování využít. Musíme ale počítat 
s možnou přítomností dalších turistů, kteří snadno naruší intimitu skupiny. Zohledňujte také kli-
matické podmínky, míru členitosti terénu a to s ohledem na fyzickou výkonnost a vybavení účastníků.  
Základním vodítkem je si uvědomit, že spíše než rozeklaný horský terén je důležitější přítomnost 
přirozeného přírodního prostředí. 

Úspěchu terapeutického procesu velmi napomáhá, když vedoucí expedice zvolenou lokalitu znají, 
případně se do místa vydají na průzkumnou výpravu. Průzkumná výprava dobře funguje jako tmelící 
prvek organizačního týmu. Současně poslouží k navázání osobních kontaktů se zdejšími obyvateli. 
Ti nám mohou poskytnout aktuální informace o místě a případné pomoci se zajištěním potřebných 
věcí či služeb. V okolí plánované trasy je například žádoucí se spojit s provozovatelem jednoduchého 
ubytování. Tohoto člověka můžete využít v případě nutné evakuace účastníka do civilizace nebo jako 
spojku, která vám bude dělat bezpečnostní krytí. Je nezbytné, aby měl k dispozici vozidlo, a to buď 
vaše, nebo své vlastní. 

Volba lokality je provázaná s naplánováním dopravy všech účastníků expedice a logistikou materiálu. 
Využijte cesty do místa konání expedice jako předělu mezi každodenností a něčím novým, výjimečným. 
Nejjednodušším řešením je vyrazit minimálně dvěma auty, ideálně vícemístnými dodávkami. Dvě 
vozidla jsou výhodná z hlediska vzájemné pomoci v případě poruchy. Současně umožnují zaparkovat 
jedno auto v místě startu a druhé v cíli. Činí vás to nezávislými na hromadné dopravě limitované jízd-
ními řády. Pokud si z ekonomického hlediska nemůžete dovolit půjčení dvou Ize kombinovat auto a 
hromadnou dopravu.  Nejlevnější (ale mnohdy také organizačně nejsložitější) je přepravit se na místo 
vlakem či autobusem. Pro cestování do vzdálenějších míst doporučujeme využít nočních lehátkových 
vozů. Výhodou je, že se účastníci i tým dobře vyspí a zároveň se vzbudí v novém nevšedním místě.

Tip na vhodné lokality v České Republice
Ze zkušenosti doporučujeme v České republice Rychlebské hory, Novohradské hory,  

Orlické hory. Pro oblast česko-slovenského a česko-polského příhraničí jsou to Beskydy.

vybavení
Dalším krokem je zajistit vybavení pro účastníky a organizátory. Vybavení lze rozdělit na osobní a 
společné (viz tabulka 1). Společné využívá celá skupina dohromady. Osobní vybavení slouží pouze 
jednotlivci.

Dbejte na to, aby kvalita vybavení účastníků byla na přibližně stejné úrovni. Na expedici se totiž velmi 
rychle projeví rozdíl například mezi batohem s bederním pásem a bez něj. Není nutné mít nejmo-
dernější typ vybavení, postačuje kvalitní, ale zároveň cenově dostupné. 
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Proces shromažďování vybavení se různí v závislosti na materiálním zázemí organizace a individuál-
ních možnostech účastníků si vše zabezpečit vlastními silami. Nezbytným základem však je, aby si 
každý účastník zajistil své vlastní turistické boty a podstatnou část oblečení. Zbytek vybavení by měl 
mít možnost zařídit organizační tým. Batoh by měl mít minimální objem 60 l s kvalitním zádovým 
systémem. Dále je výhodné drobné věci zabalit do sáčků, což napomáhá přehlednosti. Níže uvádíme 
seznam doporučených věcí pro týdenní expedici v období jaro–podzim. Podotýkáme, že zimní expe-
dice klade na vybavení výrazně vyšší nároky:

Doporučené osobní věci
Oblečení 1x pevné turistické boty – ideálně kožené

1x svrchní bunda ideálně nepromokavá s délkou pod zadek a s kapucí

3x turistické ponožky

1x teplé ponožky na spaní

2x podvlékací kalhoty

1x sportovní kalhoty (ne bavlněné) 

1x svrchní kalhoty „šusťáky“, které neprofouknou

3x spodní prádlo (nebo dle zvyklosti)

2x termo triko s dlouhým rukávem nebo rolák jako spodní vrstvu

1x tričko s dlouhým rukávem na spaní

1x mikina tenčí na chůzi 

1x mikina teplejší na převlečení na tábořišti 

1x teplá vesta nebo svetr

1x prstové rukavice typu na běžky

1x pogumované pracovní rukavice na dřevo (doporučujeme zakoupit v obchodech s pracov-

ními oděvy)

1x čepice přes uši

Hygiena 1x malá zubní pasta

1x kartáček na zuby

1x malé vlhčené ubrousky

1x malý ručník

Osobní léky

Vaření 1x termoska (s minimálním objemem 0,7 l)

1x lahev na vodu (PET lahev 1,5 l) 

1x lžíce

1x kapesní nůž

1x miska či větší hrnek
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Spaní 1x kvalitní karimatka

1x teplý spací pytel 

1x vložka do spacáku

1x dvouplášťový stan s předsíní (do dvojice)

Ostatní 1x čelová svítilna + dvě sady baterií

1x píšťalka

SPOLEČNÉ VYBAVENÍ PRO CELOU EXPEDICI
Lékárnička skupinová

malé vysílačky min. 2 ks

světlo na tábořiště (např. solární lampička)

plachta nebo přístřešek s kotvením

lopatky na záchod 1 ks na 4 osoby

5l kotlík na oheň s víkem – jeden pro 4-6 osob  

filtr na vodu 

čistící tablety do vody 

mapa

buzola/mobilní telefon s mapou

power banka 

podpalovač

zápalky

sekera 2 ks

ruční pilka „ocaska“ 2 ks

Lepící páskaTESSA

tenčí provazy na všestranné využití

materiál dle plánovaného programu

Strava
Přísun kvalitní energie je nezbytný pro úspěch výpravy. Hladový účastník bude totiž mnohem více po-
zornosti věnovat svému prázdnému žaludku, než terapii. Proto doporučujeme brát s sebou jídlo, které 
moc neváží a je rychle připravené. Konkrétní tipy jsou popsány na konci této kapitoly.

Jídlo
Dobře posnídat může být po náročné noci pro účastníky tou pravou odměnou a napomáhá příjemnému 
zahájení dne. Proto zvolte takovou snídaní, která dostatečně zasytí, je teplá, chutná a lze ji relativně 
rychle připravit. Na výpravě dále často počítáme s variantou studeného oběda a teplé večeře. Vařit 



49

dvě jídla denně totiž klade vysoké nároky na čas. Proto je dobré mít nachystané svačinky k rychlému 
zakousnutí. Slouží jako okamžitý zdroj energie v průběhu dne. Pro přípravu večeře se osvědčilo mít 
potraviny s krátkou dobou vaření. 

Tekutiny
Velkým nebezpečím při našem putování je dehydratace. Denně je nutné vypít nejméně 2–3 litry, 
při pochodu 3-4 litry tekutin (včetně příjmu tekutin během snídaně a večeře). Proto doporučujeme 
každého účastníka vybavit termoskou na teplé tekutiny o objemu 0,7–1 l a lehkou 1–1,5 l plastovou lah-
ví na vodu. Zachování pitného režimu napomáhá ochucení tekutin – čaj (cukr, med v plastu) nebo také 
„šuměnka“.  Pro doplnění vitamínů jsou vhodné rozpustné tablety (multivitaminy). Naším cílem je po-
hybovat se v liduprázdné krajině a v maximální možné míře využívat přírodních zdrojů. To především 
platí pro pitnou vodu, která je nezbytná pro zdravé fungování organizmu. Na druhou stranu se tekutiny 
v batohu pronesou. Proto je zdroj pitné vody první věc, na kterou musíme myslet při plánování expe-
dice, a to především v místě noclehu. 

Potraviny z původních krabiček (od čaje, müsli) je vhodné přesypat do pevnějších a skladnějších 
igelitových sáčků. Zabírají méně místa v batohu. Prostor ušetříme také například tím, když propích-
neme obaly vyfoukneme z nich vzduch a přelepíme TESSA páskou.
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FILTR NA VODU
Abychom nebyli omezeni jen na čisté studánky a prameny, doporučujeme mít s sebou kvalitní a odz-
koušený filtr na vodu. Při volbě filtru musíme brát v úvahu jeho parametry pro použití pro skupinu 
12 až 15 osob. Rychlost filtrace bakterií, virů a pevných částic musí být minimálně 2 l za minutu. Te-
kutiny se totiž budou čerpat z různých zdrojů, jako rybníky či jezera. Tyto zásobárny vody mohou být 
znečištěny. Při poruše filtru musíme mít s sebou jako záložní variantu dezinfekční tablety či kapky do 

vody postačující minimálně na úpravu 50 l vody. 

Konkrétní tipy na jídelníček

SNÍDANĚ kaše z ovesných vloček (cca 150 g na osobu) + ořechy a sušené ovoce na dochucení

instantní kaše s příchutí (např. Emco, …)

křupavé müsli s mlékem (mléko v prášku s vodou)

dalšími variantami jsou rýžové, pohankové, vločkové instantní kaše

snídaně vždy doplněna o sušené ovoce, ořechy, semínka

OBĚD semínkový  či pufovaný chleba 

velice se osvědčily pity (tortilly), do kterých lze motat klobásky, anglickou slaninu, salámy, 
sýry, korbáčiky, parenice

Bake Rolls

slané či sladké směsi vloček

sušené maso
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SVAČINKY tyčinky, bonbony, čokolády, müsli tyčinky (kupované, domácí z ovesných vloček)

slané či sladké směsi z vloček v uzavíratelných sáčcích – sušené ovoce, ořechy (mandle, 
slunečnicová semínka, oříšky v čokoládě, jogurtu, karamelu, vlašské ořechy, lískové ořechy)

VEČEŘE bramborová kaše s klobáskou

kuskus s tuňákem  dochucený pastou wasabi

tortelliny se špenátem (balení pro cca 2 osoby)

rýže s tuňákem a zeleninou

těstoviny s houbovou nebo sýrovou omáčkou (například čínské těstoviny)

rýže à la Čína (sušené sójové maso, instantní čínská omáčka)

instatní jídla (např. Dobrý hostinec)

červená čočka se slaninou atd.

Z hlediska velkého objemu jídla a jeho váhy v batohu se nám osvědčilo využít jednoho až tří 
zásobovacích míst na trase expedice. Na tyto lokace potraviny předem rozvezeme nebo pošleme 
poštou. Můžeme využít statků, hájoven nebo různých soukromých obydlí, nejlépe takových, kde je 
možné mít k potravinám přístup i v případě nepřítomnosti majitele.
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Jak chránit 
divočinu

Artur Świtalski
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Péče o přírodu

Dáme vám hádanku. Nacházíte se na horách. Jak poznáte, že člověk, který tady prošel před vámi, se 
choval ohleduplně k přírodě?

Zkuste popřemýšlet, co podle vás znamená péče o přírodu. Pak se pusťte do čtení této kapitoly a doz-
víte se, jakou “best practice” doporučujeme.

Princip „Beze stop“
Svět je plný úžasných přírodních úkazů. Místa, kde se objevují, lákají stovky turistů. To ústí ve značnou 
exploataci těchto oblastí. Proto je důležité, abychom takové lokality chránili a co nejlíp se o ně starali.  
„Beze stop“ (v anlickém originále Leave No Trace) je koncepce outdoorové etiky, která nám umožňuje 
zachovat krásu přírodního prostředí díky několika jednoduchým principům. 

Přístup zahrnuje následující body:

1. Než vyrazíte, plánujte.

2. Pohybujte se pouze značenými turistickými trasami, tábořte jen na vymezených místech.

3. Odneste si své odpadky (a také sbírejte odpadky předchozích návštěv).

4. Opouštějte místo v takovém stavu, v jakém bylo před vaší návštěvou.

5. Dávejte pozor u rozdělávání ohně.

6. Držte si odstup od volně žijících zvířat.

7. Mějte na paměti, že nejste na cestě sami. 

Expedici využívající Terapie divočinou pořád-
ně, pořádně naplánujte a připravte. Zjistěte, kde 
jsou turistické trasy a místa na táboření. Vezměte 
s sebou mapy a kompas. Pamatujte na správné 
hygienické vybavení (viz box).  Vyhnete se tak 
hloubení jamky na exkrementy holýma rukama 
anebo v horším případě - vaším mobilem!☺

Uvědomte si, že delší pobyt nebo táboření na 
stejném místě udusává půdu. To vede k její ero-
zi, ničení přízemní vegetace a hubení v ní ži-
jících živočichů. Proto doporučujeme: držte se 
značených turistických tras, netábořte mimo stan-
ovená místa a netravte víc než jednu noc ve stejné 
lokalitě. Snažte se nenechávat jakékoliv stopy po 
vašem táboření, zkuste třeba zvednout ušlapanou 
trávu.

Výbava Bezestopaře
- lopatka

-  biologicky rozložitelné mýdlo
-  ekologický toaletní papír

-  pytle na odpad
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Vzdělávaní účastníků    
Účastníci mají různou úroveň povědomí o ekologii a ochraně životního prostředí. Proto je pod-
statné, aby se všichni během expedice naučili pečovat o přírodu. Zamyslete se: jaký je váš vztah k 
přírodě? Co chcete naučit účastníky? Posilujte vzorce chování shodné s vašimi hodnotami.  Vašim 
úkolem, coby vedoucího, vychovatele a průvodce, je totiž předat účastníkům své znalosti a současně 
být autentickým vzorem hodným následování.

Terapie divočinou zahrnuje vzdělávání mladých lidí spojeného s předáváním principů ohledupl-
ného chování v přírodě a informování, které lidské aktivity mají negativní vliv na životní prostředí.  
Zatloukání hřebíků do kmenů, kácení živých stromů, krmení divokých zvířat, kopání příkopů, zan-
echávání odpadků - to je jen několik příkladů ničení ekosystémů. Využijte volných chvil během 
chůze nebo u večerního ohně, abyste účastníkům vysvětlili, co má příroda ráda, a co jí škodí. Tera-
pie divočinou je teorie provázaná s praxí. Pro mnohé účastníky, možná pro všechny, to bude první 
výjezd do divočiny.  

Vyplatí se uskutečnit praktické školení následujících aktivit: 

• bezpečné rozdělávaní a hašení ohně: upozorněte účastníky, že nikdy nesmějí nechat oheň bez 
dohledu.

• používání lopatky a nože: Upozorněte účastníky, ať jamky lopatkou vykopají dostatečně hluboké 
(minimálně 10 centimetrů). Po zahrabání exkrementů je vhodné jamku označit kupříkladu 
větvičkou zapíchnutou do země. Ušetří to dalším účastníkům nepříjemné překvapení. 

Vysvětlete účastníkům, že dbát o přírodu znamená také chovat se ohleduplně vůči lesním živočichům 
a dalším turistům. Veďte je k zachovávání ticha.  Radujte se ze zvuků přírody. Veverky, srnci a další 
lesní zvěř nepotřebují slyšet a znát vaše tajemství.

Shrnuto - odpověď na otázku z úvodu kapitoly zní - člověka ohleduplného vůči přírodě poznáte podle... 
ničeho! Nezanechá za sebou totiž žádnou stopu.  Dejte přírodě jen to nejlepší: vaši pozornost a lásku. 

Princip 200 stop (60 metrů)
Minimální vzdálenost:

Tábořiště od řeky, jezera, potoku
Místa vykonávání fyziologické potřeby od tábořiště a zdroje vody

Místa koupele v potoku od zdroje čerpání pitné vody

Tip: ukažte účastníkům v praxi, kolik je 60 metrů. 

Nabídka ranní hry:
Vyberte dobrovolníka nebo dobrovolníky na uklizení večerního ohniště. Veďte je k tomu, ať rozházejí 

popel, zbytky dřeva a kamenů po okolí. Posléze nechte ostatní účastníky hádat, kde bylo ohniště.
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Světové organizace 
využívající Terapii 

divočinou

Lucie Petrová
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STRUČNÝ PŘEHLED ORGANIZACÍ

Terapie divočinou má své kořeny na západě, kde již funguje po řadu desetiletí funguje. Tato kapitola 
souhrnně popisuje tyto cenné zkušenosti. Pobyty účastníků v zahraničních organizacích mají odlišnou 
délku, skupina bývá různě veliká. Také osoby, které vybírají účastníky do programu, se liší. Tyto „best 
practice“ mohou být pro českého čtenáře obohacující. Pro inspiraci uvádíme devět vybraných organ-
izací.

The Wilderness Foundation UK (Chelmsford, Anglie) - www.wildernessfoundation.org.uk

„Wilderness Foundation využívá pozitivní sílu divočiny ke změně života a lidskou sílu k záchraně divočiny.“

• Nosný program pro mladistvé nese název TurnAround a je pro účastníky ve věku 16-21 let. 
• Účastníci jsou vybraní na základě návrhu sociálních pracovníků, školních psychologů či jiných 

odborníků a nastupují dobrovolně.
• Expedice má následující strukturu: první den před expedicí se tráví společně, dále následuje 5 dní 

samotné expedice v divočině, 4 dny pak slouží pro přechod zpět do civilizace. Dohromady deset 
dní.

• Skupina může být různě velká. Horní hranice se pohybuje kolem počtu 8-10 členů. 
• Celková délka programu je 12 až 18 měsíců (tyto měsíce zahrnují práci s klienty před expedicí, 

v průběhu expedice a práci po expedici).

Power To Be (Victoria, kanada) - www.powertobe.ca

„Každý člověk patří přírodě.“ „Postižení/jinakost je naše druhá přirozenost.“

• Účastníky programu jsou mladiství od 12 do 14 let vybraní na základě doporučení školního psy-
chologa, do programu nastupují dobrovolně.

• Během tří let účastníci vyráží každý měsíc na víkendovou expedici, vrcholem programu je týdenní 
výprava na nejvyšší horu ostrova.

• Skupina je tvořena přesně pěti dívkami a pěti chlapci.
• Na výpravách se táboří, využívají se kajaky, sněžnice. Další činností je například horolezectví.

Asociación Experientia (Valencie, Španělsko) - www.asociacionexperientia.org

• Asociación Experienta je zaměřena na mládež se závislostmi.

• Organizace využívá jak přístupu adventure therapy či zážitkové pedagogiky, tak metody terapie 
divočinou.

• Hlavními opěrnými body organizace jsou čtrnáctidenní pobyty, stanování, tábornické doved-
nosti.
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Enviros Wilderness School Association (Calgary, Kanada) - www.enviros.org

• Cílová skupina Enviros Wilderness School Associaton je mládež ve věku 13–18 let.
• Organizace využívá outodoorových aktivit, adventure therapy a terapie divočinou.
• Base Camp je místo mimo civilizaci, kde jsou pořádány dlouhodobé několikaměsíční pobyty a 

chodí zde také do školy.
• Účastníci jsou v programu dobrovolně, na vlastní žádost.
• Ze základního tábora jsou podnikány expedice, které trvají 5 dní.
• Skupina se skládá nejvýše z deseti členů.

Kettalapitvany (Budapešť, Maďarsko) - www.kettealapitvany.hu 
                                  „Kdokoliv se může kdykoli změnit, pokud změní své vnímání.”

• Program cílí na mladistvé v náhradní rodinné péči či náctileté z dětských domovů s rizikovým 
chováním.

• Expedice trvá 10–11 dní, kdy první 4 dny tvoří přípravná fáze strávená v základním táboře, 5 dní 
trvá samotná expedice a 3 dny slouží k reflexi výpravy opět v základním táboře.

Human Nature – Counseling&Consulting (Victoria, kanada) - www.humannaturecounselling.ca

• Organizace, která je zaměřena na práci s rodinami a dětmi ve věku od 6 do 12 let  pomocí programů 
v přírodě.

• Na jednodenních, víkendových i vícedenních výjezdech do přírody účastníci táboří, učí se pohybu 
v divočině, využívají se kajaky.

• Celkově je program s rodinou naplánován na 6 měsíců.

Darckenu Israel (Izrael) - www.netone.co.il/darckenu/

„…jemně je řídíme, aby objevili vlastní schopnosti a skrze vlastní rozhodnutí posílili své sebevědomí…“

• Darckenu Israel pracuje s mládeží, se kterou se vydává na 38denní pochod pouští.
• 1.–32. den účastníci putují izraelskou pouští Negev.
• 35. den se setkávají se svými rodiči a společně zažijí jednu noc stanováním.
• 35.– 38. den se připravují účastníci na návrat domů do „reality“.
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Mierz Wysoko (Varšava, Polsko) - www.mierzwysoko.org.pl

„Vytváříme prostor, který inspiruje ke změně.“

• Organizace spolupracuje s mladistvými ve věku 13–18 let, ale také s celými rodinami i rodiči.
• V Polsku mají dobrou zkušenost s desetidenní expedicí obohacenou o práci před a po expedici 

(ideálně s celou rodinou).
•  Na expedicích mladistvým pomáhají učit se o přírodě, o vrstevnicích a sobě samých.

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice - www.terapiedivocinou.cz

• Spolek si klade za cíl vytvářet podhoubí pro terapii divočinou a dobrodružstvím v Česku.
• Asociace je zaměřena především na práci s mladistvými, ale cílí i na rodinnou terapii, firemní 

klientelu a lidi s postižením.
• Ideální je osmidenní expedice spojená s prací s klienty před expedicí (setkání s účastníky expedice, 

práce s jednotlivci i jejich rodinami).
• Účastníci vstupují do programů dobrovolně.
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Kazuistika 

Tereza Houšková
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Aneb kovářova kobyla chodí bosa
Jak už z této metodiky vyplývá, každému výjezdu předchází obsáhlé plánování a příprava. Tentokrát 
tomu bylo jinak. Čas, který jsme přípravě expedice věnovali, nebyl dostatečný. Spoléhali jsme na jediný 
zdroj klientů, který nám 14 dní před výjezdem selhal. Na poslední chvíli jsme dali dohromady skupinu 
o 4 klientkách – dívky byly ve věkovém rozpětí od 14 do 19 let z různých sociálních zázemí i měst. Na 
předešlých výjezdech jsme se vždy snažili o účastnících dopředu zjistit co nejvíc informací.  Velmi 
pečlivě jsme rozmýšleli, jak skupinu složit tak, aby společně fungovala. Tentokrát jsme neměli z čeho 
vybírat. O klientkách jsme dopředu nic moc nevěděli. Otevřeli jsme se nutnosti vzít každého, kdo od-
povídal cílové skupině tak, abychom mohli výpravu uskutečnit. Někteří z nás (organizačního týmu o 
třech vedoucích) účastnice potkali osobně až v první den expedice. Přitom obvyklou praxí bývá setkání 
celého týmu se všemi účastníky před samotnou výpravou. 

Třetí den jeden z vedoucích onemocněl. Přepadla ho migréna, doprovázená zvracením. Horko bylo 
úmorné. Teplota kolem 30 °C ve stínu. Léto bylo obzvláště parné a v celé republice bylo hlášeno nebez-
pečí požárů, kritické sucho a vysoké znečištění vod. Potůčky byly často vyschlé a my jsme úzkostně 
mysleli na pitný režim všech zúčastněných. Ten den jsme nechali kolegu v našem závěsu odpočívat. 
Než jsme se vypravili na cestu, načerpali jsme vodu. Řádně  jsme přefiltrovali každou kapku z jedné 
z mála struh, která nebyla vyschlá. Na první pohled se voda zdála být čistá, i přesto jsme pečlivě dbali 
na správné používání filtru. 

Přes velké vedro jsme se dostali až do cíle daného dne, na osamělou louku. Chtěli jsme realizovat tech-
niku „Mandala“, kterou běžně využíváme pro sdílení životního příběhu. V průběhu vysvětlování této 
techniky se začaly účastnice tvářit značně vyděšeně. Projevovaly známky stresu. Některým z nás až v té 
chvíli došlo, co všechno si tyto konkrétní mladistvé v sobě nesou – životní příběhy plné traumat. Díky 
citlivému zásahu kolegyně psycholožky-psychoterapeutky, která atmosféru zklidnila, se účastnice byly 
schopné opět ukotvit v sobě a vrátit se na prožitkově bezpečnou půdu. Začaly se otevírat a povídat 
o svých životních příbězích. V tu chvíli se jednalo zejména o sdílení a uvolňování nahromaděného 
napětí. Na povrch vyplavaly závažné střípky z jejich životů, které jsme měli znát od začátku. Dozvěděli 
jsme se je až třetí den výpravy. 

V podvečerních hodinách si jedna účastnice začala stěžovat na silnou nevolnost. Do 30 minut zvracela. 
Později se podobné symptomy objevily u dalšího člena výpravy. Okamžitě jsme jim poskytli zdravot-
nickou pomoc. V pozdně večerních hodinách žaludeční obtíže dostihly i nás, vedoucí. Zachvátily nás 
obrovské křeče celého trávícího traktu doprovázené neustálým zvracením a průjmem. Někteří zápasili 
též s malátností, horečkou a jinými příznaky. Prvotním odhadem zdravotníka byla gastroenteritida. 

Tu noc jsme nikdo moc nenaspali. Navíc uprostřed noci začala jedna účastnice ze stanu panicky 
křičet. Kolega, který se v mezičase již plně zotavil z migrény a nebyl zjevně zasažen nákazou jako 
ostatní, se jí začal věnovat. Nejprve se účastnici snažil uklidnit a navrátit do psychické pohody, což 
se ukázalo jako téměř nemožné.  Až do rána jí byla poskytována krizová intervence. Postupně se u ní 
vystřídali všichni z pracovního týmu. Ostatní účastníci, potýkající se s vlastními akutními zdravot-
ními problémy, byli z dívčiných projevů vyděšeni. Dívka různou hlasitostí sdělovala intenzivní bludné 
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představy a byla zaplavená protichůdnými emocemi. Nedokázali jsme ji uklidnit a uspat. Nicméně se 
ji nad ránem podařilo relativně stabilizovat. Z odborného pohledu tyto dívčiny projevy odpovídaly 
psychotické atace. 

Když ráno dívka vyšla ze stanu, vypadala zdánlivě dobře – chovala se jako kdykoli předtím. Věděli jsme 
však, že se stálostí tohoto stavu nemůžeme počítat. Zmobilizovali jsme všechny síly, poradili se v týmu 
o různých možnostech a naplánovali krizové řešení. Kolega, který jediný z celé skupiny nezvracel, se 
vydal pro auto a pořídil nějaké nezbytné léky a jídlo, které jsme mohli užít i při střevních obtížích. My 
ostatní jsme se mezitím snažili usnout a odpočinout si. Bylo nezbytné vpravit do sebe tekutiny. Vodu 
jsme kromě filtrace ještě pečlivě převařili  - jako další prevenci otravy.

Hned po kolegově návratu jsme sbalili všechno vybavení a vypravili se zpět domů. Těsně před od-
jezdem se výrazně zhoršilo zdraví u zbývajících dvou z děvčat, která noc přečkala bez větších obtíží. 
Bylo náročné vůbec v cestě pokračovat. 

Konečně jsme dojeli na místa s telefonním signálem. Začali jsme obvolávat rodiče a opatrovníky 
dětí.  Všichni na situaci reagovali velmi dobře a s pochopením, čímž se nám velmi ulevilo. Na cestě nás 
doprovázelo zvracení a stres z celkové situace. Během jízdy se dívka s noční atakou opět destabilizova-
la. S matkou jsme průběžně komunikovali aktuální vývoj stavu. Po setkání s maminkou účastnice jsme 
dívce zavolali záchrannou službu. Dívka byla hospitalizovaná na psychiatrii. Až po příjezdu sanitky 
jsme se dozvěděli, že dívka trpěla psychickými problémy, kvůli kterým dříve navštěvovala psychologa. 
Další dvě účastnice byly po příjezdu domů ve večerních hodinách hospitalizovány s vážnou formou 
gastroenteritidy a hrozícím metabolickým rozvratem. Ostatní členové výpravy také ještě nějakou dobu 
trpěli různě těžkými zdravotními obtížemi. Dle rozborů krve u všech účastníků to vypadalo na otravu. 
Příčinou problémů dle hypotézy lékařů jedné z ošetřujících institucí byla závadná voda. Velmi suché 
léto po celé republice se projevilo do její kolísavé kvality.  Je proto možné, že i přes filtraci se něco 
spíše chemického složení dostalo do našich lahví. 

Po týdnu užívání léků a další péče jsme všichni byli více méně zdravotně v pořádku. Dívka s bludy však 
zůstávala hospitalizovaná na psychiatrii s psychotickou atakou.

Naše největší poučení z této výpravy:

• Čas přípravy je OPRAVDU důležitý: Měl by být dostatečný. Tým by měl být v neustálém kontaktu 
a vše diskutovat (např. my jsme si nepředali informace o rozbitém filtru z minulé výpravy, museli 
jsme tedy na poslední chvíli použít filtr záložní. I to dostávalo tým do nepohody). Kvalitní filtr je 
základní součást vybavení na expedici, protože zajišťuje pitný zdroj vody.

• S účastníky je potřeba pracovat v předstihu před expedicí. Je nutné je znát více osobně než v našem 
případě a pokud je to alespoň trochu možné, zajistit si jejich anamnézu (minimálně osobní a rod-
innou).

• Je potřeba velmi dobře zvážit, koho je vhodné na výpravu vzít, a pro koho není výprava vhodná. 
Tento bod se někdy může těžko naplnit, protože příroda je v tomto případně často mocnější než 
lidská mysl, ale některé věci lze včas zachytit právě detailním šetřením v rámci včasné přípravy a 
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spolupráce s účastníky před výpravou.

• Je nutné, aby se tým sestával z odborníků na duševní a tělesné zdraví. (Viz kapitola Lidé v procesu 
Terapie divočinou). Bez zdravotníka se zkušenostmi z terénu a bez psychologa s odbornými zna-
lostmi a kompetencemi nejen z oblasti krizové intervence je výprava s některými cílovými skupi-
nami (zátěž v podobě psychosociální patologie) velmi riskantní a nezodpovědná.

• V krizové situaci by se měl tým shodnout na řešení, které je realistické a zodpovědné, tedy 
zajišťující hlavně bezpečí pro všechny zúčastněné.

• Všichni v týmu by měli jet na výpravu dostatečně odpočatí a vzájemně dobře naladění. Tím, že jsme 
byli zatíženi organizováním věcí na poslední chvíli, pohoda v týmu mohla být narušena.

Toto jsou naše zkušenosti z jedné výpravy, kterou organizovali tři zkušení lidé. I my děláme chyby, je 
dobré si je uvědomit a poučit se z nich.

Poučte se i vy z našich chyb. ☺


