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Jeseníky – Paradoxně právě počasí, které nebylo moc zimní, ztěžovalo letos účastníkům zimní armádní
závod Winter Survival.
První noc, kdy vojáci přespávali pod širým nebem, pršelo. Kvůli nedostatku sněhu se v terénu
přesouvali spíše pěšky než na lyžích. Organizátoři také kvůli sněhu zrušili původně plánovaný závod na
lyžích na sjezdovce na Ovčárně, protože nebylo kde jet. Alternativou byl sjezd na lyžích z Pradědu, kde
vojáci za sebou vezli vojenská nosítka. Tady bylo sněhu taky málo, navíc foukal silný vítr, místy
dosahoval devadesáti kilometrů v hodině.
V letošním mezinárodním mistrovství Armády ČR v zimním přírodním víceboji startovalo
třináct českých a tři zahraniční družstva a závod oproti předchozím ročníkům dokončily všechny týmy.
Vítězem se stalo už potřetí družstvo 7. mechanizované brigády Hranice.
Na vojáky i letos čekaly těžké úkoly, kde museli prokázat skvělou fyzičku, dobré znalosti a
schopnosti. Jedním z náročných úkolů byla disciplína, kde soutěžící museli zdolat skálu, po cestě najít
sedm indicií a pomocí nich na vrcholu vytvořit a odeslat zprávu. „Tahle disciplína byla náročná,
vzhledem k tomu, že jsme to dělali ve skialpinistických botách a lezlo se po skále, tak to hodně klouzalo,
v tom to bylo hodně nepříjemné,“ popsal horolezecký výstup Jakub Král z Fakulty vojenského
zdravotnictví v Hradci Králové.
Navzdory fyzické náročnosti úkolu se v této disciplíně ukázalo, že i malý detail někdy může
rozhodovat o splnění mise. „Co bylo na této disciplíně nejtěžší? Někdo by řekl, že výstup na skálu, ale
já bych řekl, že to, že jsme neměli propisku a papír,“ řekl David Hurák z druhého družstva Univerzity
obrany Brno. Jeho tým doplatil na to, že přestala psát propiska a žádnou náhradní s sebou vojáci
neměli, takže si nemohli řádně zapsat hlášení.
Případ s propiskou se stal příkladem toho, jak i malé věci rozhodují o vítězství.
Foto popis| NEPÍŠE! Soutěžní družstvo z Univerzity obrany v Brně doplatilo na propisku, která
přestala psát. O situaci se zmínila snad všechna média, která o soutěži psala, jen naší redakci se
podařilo ji i vyfotit.
Foto autor| Foto. Region/Dalibor Otáhal

