Extrémní závod odstartoval v krutých mrazech, závodníci tráví noci
ve sněhu
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V Jeseníkách odstartoval extrémní armádní závod Winter Survival. Desítky kilometrů napříč
divokými horami musí závodníci urazit s veškerou výbavou na zádech. Hned na úvod nejtěžšího klání
svého druhu se musí závodníci poprat s krutým mrazem.
"Čím extrémnější podmínky, tím pochopitelně lépe," uvedl mluvčí závodu Pavel Pazdera z Univerzity
obrany, která unikátní závod každoročně pořádá. Tříčlenné vojenské týmy musí během tří dnů urazit
desítky kilometrů napříč divokou horskou přírodou, zdolávat skály, zachraňovat zraněné a plnit řadu
záludných a adrenalinových úkolů.
Dvě noci přitom stráví venku ve sněhu. Veškerou výbavu pro přežití si přitom nesou závodníci na
zádech. S čím vyrazí, to musí také donést do cíle. Závod odstartoval v pondělí v 18 hodin u horské
chaty Ovčárna pod nejvyšším jesenickým vrcholem Pradědem.
V Jeseníkách v těchto dnech leží až dva a půl metru sněhu a hory sevřelo mrazivé počasí. Ačkoliv
podle předpovědi mají nejtěžší mrazy teprve udeřit, už v noci na pondělí ukázaly teploměry až dvacet
stupňů pod nulou. "Nepředpokládáme žádné změny v programu závodu, závodníci jsou dobře
vybaveni a připraveni i na takové podmínky," konstatoval Pazdera.
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Na start závodu, který podle organizátorů nemá obdoby, se postavila dvacítka týmů z Česka, Belgie a
Polska. S domácími změří síly vojáci speciálních sil z 2. praporu Commandos z Belgie a zástupci
Vojenské akademie pozemních sil z polské Vratislavi.
Zatímco první, pondělní etapa závodu je jen jakýmsi zahřívacím kolem, od úterý čeká na závodníky
královská dvoudenní část. Ta je právem považována za opravdový závod v přežití a kvůli zraněním či
z vyčerpání obvykle vyřadí hned několik týmů.
Po několika letech budou muset závodníci na trati zdolat s veškerou výbavou také ledopád. Na vrchol
zamrzlého vodopádu budou muset vyšplhat s pomocí cepínů. Přesný popis úkolů, které budou muset
účastníci zvládnout, však organizátoři pečlivě tají, aby se na ně závodníci nemohli předem připravit.
Loňský závod vyhrálo družstvo ze 73. tankového praporu z Přáslavic. Klání dokončilo pouze patnáct
z dvaceti družstev. Rok předtím ze závodu kvůli zraněním nebo vyčerpání odstoupila polovina týmů.
Náročnosti závodu přidají i výborné sněhové podmínky. Ve vrcholových partiích Jeseníků leží přes
jeden a půl metru sněhu.

