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Už po osmnácté budou letos soutěžit vojáci v extrémně těžkých podmínkách Jeseníků. Do soutěže
Winter Survival se přihlásily také armády Polska a Belgie
JESENÍK Do Jeseníků zamíří v pondělí na šedesát vojáků, aby zde již tradičně poměřili síly na
nejtěžším sportovním armádním klání. Do soutěže s názvem Winter Survival se letos zapojí také
borci z Belgie a Polska. Čeká je přesun horským terénem i nouzová přespání v mrazivé přírodě.
Klání se letos koná poosmnácté. Soutěž, která prověřuje fyzickou zdatnost i odolnost vojáků, kvůli
extrémní zátěži každoročně vzdává několik účastníků. Letos na ně čekají bohaté sněhové podmínky.
Zimní přírodní víceboj se v Jeseníkách uskuteční od 30. ledna do 3. února.
„Během čtyř dnů v rámci mnohakilometrových přesunů budou vojáci zdolávat skalní útvary a
ledopád, překonávat říční rokle, zachraňovat zraněného, na lyžích absolvují rychlostní štafety i hod
granátem na cíl,“ řekl mluvčí závodu Pavel Pazdera.
Zdatnost a psychickou odolnost soutěžících prověří i nouzové přespání ve volné přírodě za
mrazivých horských nocí. „Ačkoliv vojáci dopředu vědí, do čeho jdou a co mohou čekat, teprve až
samotná akce dokonale prověří jejich fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a také jejich smysl pro
týmovou spolupráci. Někdy jim ovšem dojdou fyzické síly, jindy závod skončí kvůli puchýřům,“ podotkl
mluvčí závodu.
Tradiční soutěž tříčlenných družstev má simulovat činnost vojenské hlídky v neznámém
zimním horském terénu.
„Od závodníků vyžaduje vysokou úroveň individuálních schopností a dovedností, stejně jako
týmovou spolupráci. Vojáci tak zúročí praktické zkušenosti z vojenského výcviku a speciální
tělesné přípravy,“ doplnil Pazdera s tím, že závod je specifický také extrémní psychickou zátěží.
Letos se do nejtěžší armádní sportovní soutěže zapojí družstva ze společných sil, sil
podpory, vojenské policie a vojenských škol. Extrémně obtížný závod si tentokrát nenechají ujít ani
vojáci z Belgie a Polska.
Celkem půjde o 60 českých a zahraničních vojáků, které vytvoří 20 tříčlenných týmů.
Loni armádní klání vyhrál tým 73. tankového praporu z Přáslavic na Olomoucku.
Tankisté porazili při náročných soutěžích i předchozí vítěze, kterými byli studenti brněnské
Univerzity obrany. Vojáci tehdy museli v Jeseníkách čelit silným mrazům, v noci se teplota
pohybovala na horách i kolem 15 stupňů pod nulou.
Foto popis| Winter Survival Závody v extrémně těžkých podmínkách čekají vojáky české, belgické
a polské armády. Snímky jsou z předchozích ročníků.
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