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/FOTOGALERIE/ V Jeseníkách se koná 22. ročník mezinárodního mistrovství Armády ČR v zimním
přírodním víceboji.
"
První noc armádního závodu Winter Survival byla na zimní závod docela netradiční, pršelo. Pro
vojáky bylo nejdůležitější udržet se v suchu, do dalších etap mohou jít jen s tím, co mají s sebou.
„Přenocování v zimě je ještě v pohodě, ale když se do toho dá ještě déšť, tak to bylo docela náročné,"
hodnotil uplynulou noc soutěžící David Hurák ze soutěžního družstva Univerzity obrany Brno B. Na
Winter Survivalu v Jeseníkách je poprvé.
„Co se týče náročnosti etapy, to jsem docela očekával, co mě zaskočilo, bylo počasí první den, takže
bych volil možná jiný materiál, protože máme teď všechno mokré a to se na tom tepelném komfortu
podepíše," dodal David Hurák.
Skála
S týmem se mu právě podařilo zdolat skálu a splnit daný úkol po cestě najít sedm indicií a pomocí nich
vytvořit a odeslat zprávu.
Navzdory náročnosti úkolu byla pro jeho tým největší potíží propiska, která nechtěla psát. A tu vojáci
potřebovali, aby si zapsali po cestě všechny nápovědy a z nich vytvořili zprávu v angličtině.
„Jsou to informace, které potřebují k vypsání hlášení. Jde o odvysílání standardního hlášení NATO,"
prozradil na místě rozhodčí kapitán Václav Božovský.
Pokud vojáci správně posbírali indicie a pomocí nich sestavili zprávu, vyšlo jim hlášení s žádostí o
pomoc vrtulníku, který má na dané místo přiletět pro zraněné.
Zdolání skály, sesbírání všech nápověd a správné sestavení zprávy bylo tím z nejtěžších úkolů
letošního závodu. Po splnění disciplíny se vojáci vydali na pochod k místu dalšího přenocování, kterou
byla lokalita u Videlského sedla.
Dnes je čekají další úkoly, například vyhledávání lidí v lavině a poskytnutí první pomoci v chatě
zasažené granátem. Také si musí poradit s přesunem těžkého nákladu.
„Jde nejen o fyzickou sílu, ale také o využití logického myšlení, jak na úkol jít," řekl k úkolu mluvčí závodu
Pavel Pazdera."
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