Mrazivé počasí a armádní závod Winter Survival
31.1.2012

TV Nova

str. 2

17:00 Odpolední Televizní noviny

Pavel DUMBROVSKÝ, moderátor
-------------------Celá naše republika se také dnes ocitla v ledovém sevření. Mrazy jsou tak velké, že si v Praze už
vyžádaly jeden lidský život.
Michaela OCHOTSKÁ, moderátorka
-------------------V noci na dnešek teploty klesaly i pod minus 20 stupňů Celsia. Podrobnosti má reportér Tomáš
Hauptvogel. Tomáši.
Tomáš HAUPTVOGEL, redaktor
-------------------Dobrý podvečer. V tuto chvíli slunce už opět zapadá a teploměry se opět začínají choulit pod bodem
mrazu. V tuto chvíli v Praze zhruba minus 3 stupně Celsia. Některé automatické meteostanice na
horách už ukazují minus 10. Jak bylo řečeno, v noci na dnešek teploměr klesal na mnoha místech pod
20 stupňů Celsia. Například na Jizerce k minus 25. V Adršpachu bylo dokonce minus 24,9.
Meteorologové, v Praze teploměr klesl také zhruba k minus 10 a právě, jak bylo řečeno, vyžádal si
jeden lidský život. Meteorologové přitom předpovídají, že ty opravdu arktické mrazy do České
republiky teprve přijdou.
osoba
-------------------To ochlazování dorazí od severovýchody, teploty pod minus 18 ty noční budou už dnes v
Moravskoslezském kraji. Od noci ze čtvrtka na pátek už budou teploty hluboko pod nulu klesat i na
celém našem území. Konkrétně většinou od minus 14 do minus 19.
Tomáš HAUPTVOGEL, redaktor
-------------------O mrazivém počasí můžete dnes večer také diskutovat na serveru tn.cz. Hostem online rozhovoru
bude jeden z předních odborníků z hydrometeorologického ústavu. V Jeseníkách se v tomto velmi
mrazivém počasí koná jeden z nejextrémnějších armádních závodů. Ten vám představíme v
následující reportáži.
Tomáš PETRŽELA, redaktor
-------------------Dva metry sněhu, až 20 stupňů pod nulou a všude mohutné jesenické kopce a skály.
Letošních Winter Survival podle vojáků nemá chybu. Vše přitom začalo už v noci na dnešek, kdy 17
tříčlenných hlídek absolvovalo náročný přesun terénem s plnou výbavou a noc na sněhu.
Michal NOVÁK, závodník
-------------------Nebýt toho, že můj kolega neskutečně chrápal, tak se spalo výborně.
Tomáš PETRŽELA, redaktor
-------------------Arktická noc ale byla jen zahřívacím kolem před dnešní lezeckou částí. Hlídky nejprve musely opět
překonat řadu kilometrů v kopcovitém terénu. Pak je čekalo zdolávání skály a to s lyžáky na nohou.
David NÝBR, závodník
-------------------Je to náročný, hlavně to převýšení a ten batoh.
závodník

-------------------Ty svůj bágl připneš taky sem? A tenhle ten bágl dáme na jednu karabinu sem.
David ULLRICH, hlavní rozhodčí
-------------------Smyslem je překonat přírodní překážky pomocí improvizovaných způsobů ve vojenském lezení,
takže závodníci nemají sedací úvazky ani, ani hrudní úvazky.
závodník
-------------------Pojď, pojď, chytni se za tu hranu tady nahoře, ten velkej kamen.
Tomáš PETRŽELA, redaktor
-------------------O náročnosti této disciplíny svědčí také fakt, že ze čtyř hlídek jí od rána zvládla pouze jedna. Podle
rozhodčích je nutno správně zvolit taktiku.
závodník
-------------------Konec, spadla vám lyže.
závodník
-------------------Spadla lyže?
Tomáš PETRŽELA, redaktor
-------------------Druhou dnešní disciplínou bylo zdolávání známého ledopádu se zraněným kolegou v závěsu. Další
extrémní úkoly na železné muže v zeleném čekají zítra.
Pavel PAZDERA, mluvčí univerzity obrany
-------------------Poté mají lanovou dráhu v korunách stromů a na závěr mají poskytnutí první pomoci zraněným.
Tomáš PETRŽELA, redaktor
-------------------Soutěž, které se účastní i 3 zahraniční hlídky, končí ve čtvrtek. Po celou dobu závodu budou vojáci
spát venku a podle pořadatelů se až do cíle dostanou jen ti skutečně nejlepší. Tomáš Petržela,
televize Nova, Jeseníky.

