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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
-------------------A už jsme naznačili, kam se půjdeme teď podívat. Říkali jsme, že v Jeseníkách pokračuje extrémní
klání Winter Survival. Je to závod o nejzocelenějšího vojáka.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Silný mráz, náročné úkoly, trasa dlouhá 100 kilometrů, to všechno musejí překonat všichni, kteří chtějí
dojít do cíle. Letos se na startovní čáru postavilo přes 50 vojáků nejenom z České republiky, ale i z
Belgie a Polska.
Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
-------------------A v Jeseníkách je teď Monika Bezuchová. Přejeme dobré ráno a hned se ptáme, jestli všichni ve
zdraví pokračují v závodě, jak přežili první noc?
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Pěkné ráno. Vojáci vyrazili do terénu už včera večer, ušli zhruba 5 kilometrů do místa, kde přespávali.
Tam si pomocí vlastních prostředků uvařili večeři a uložili se ke spánku. O nějakém luxusu stanu nebo
například nějakého obydlí si mohli nechat jenom zdát. Ten závod má opravdu přísné podmínky, takže
si mohli maximálně vyhrabat nějakou díru ve sněhu nebo se podložit popadanými větvemi. Na to, jak
přežili první noc, protože tady v Jeseníkách bylo naměřeno -24 °C, se zeptám mluvčího závodu Pavla
Pazdery, který má nejčerstvější informace.
Pavel PAZDERA, tiskový mluvčí Winter Survival 2012
-------------------Dobré ráno. Takže závodníci noc přečkali v pořádku, všichni jsou zdrávi a už se těšili na to, až se
zahřejí při dalších mnohakilometrových přesunech.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Přece jenom ty mrazy tady v Jeseníkách byly opravdu extrémní. Neuvažovali jste, že byste třeba
nějak závod pozměnili kvůli tomu?
Pavel PAZDERA, tiskový mluvčí Winter Survival 2012
-------------------Naším heslem je: Čím hůře, tím lépe. To znamená, i ty mrazy prověří připravenost vojáků na plnění
náročných úkolů a vlastně vůbec jsme neuvažovali o změně programu. Vše probíhá podle
naplánovaného harmonogramu. Dneska závodníky čekají zejména ty silové disciplíny na skalách a
podobně.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Právě závodníci vyrazili do terénu před malou chvíli, v 7.15 byly starty. Co jsou ty nejobtížnější
disciplíny, které je teda čekají, co znamená třeba Skála?
Pavel PAZDERA, tiskový mluvčí Winter Survival 2012
-------------------Tak oni se rozešli do kopců a každý, nebo každá hlídka má jiné souřadnice postupu a přitom postupu
narazí na plnění právě těch disciplín. A první takovou velkou disciplínou bude překonání 20metrové
skály pomocí lezení a s veškerým materiálem, to znamená, buď si ponesou přímo na zádech při tom
lezení, anebo pak na lanech vytáhnou nahoru. To je taková vlastně dost fyzicky náročná a i psychická

záležitost. Pak budou mít například přepravu raněného na nosítkách a takovou chuťovku jsme
připravili, zdolání ledopádu. Po 5 letech se opět vracíme k této disciplíně a je to tam velmi namrzlé,
takže budou využívat cepíny, mačky a taky s materiálem se musí dostat vlastně přes vysoký vodopád.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Při pohledu do toho programu závodu i další dny je čekají velmi náročné aktivity. Mohl byte říct, které
to jsou a co budou třeba prověřovat?
Pavel PAZDERA, tiskový mluvčí Winter Survival 2012
-------------------Samozřejmě velmi náročné jsou ty přesuny, protože mají na zádech 15 až 20 kilogramů zátěže, nesou
si veškerou výbavu s sebou, pro to 2denní putování nebo 3denní putování po horách. A samozřejmě
ty přesuny jsou dosti vyčerpávající a pak, když přijdou na stanoviště, kde mají třeba zase v korunách
stromů absolvovat lanovou dráhu, tak je to docela i psychicky náročné. Ale musí se s tím vyrovnat a
úkoly splnit. Samozřejmě některá družstva úspěšně, některá hůře. Samozřejmě sbírají body a poté se
sestaví pořadí těch nejlepších.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Teď se pojďme vrátit k tomu závodu samotnému, jak se takový voják na tento voják kvalifikuje, jak je
to obtížné?
Pavel PAZDERA, tiskový mluvčí Winter Survival 2012
-------------------Tak zejména u Společných sil pořádali takové předkolo, vlastně nominační závod Krkomen, který se
jel vlastně před Vánoci a v rámci něho postoupilo 8 nejlepších družstev, například z těch Společných
sil. Takže ty družstva se nehlásí přímo do soutěže, ale musí být vybrány, nominovány za jednotlivé
druhy sil české armády a poté vlastně mohou postoupit.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Já vám mockrát děkuji. My samozřejmě celý průběh závodu Winter Survival budeme ještě sledovat a
teď následuje ekonomika.

