Sníh a led vymění budoucí pilot za peklo v jihoamerické džungli
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Jen před pár týdny budoucí vojenský pilot Martin Hejda zdolával v jesenických horách ledopád a
zasněžené rokle. Teď se svým kolegou brněnské Univerzity obrany míří do jihoamerické Francouzské
Guyany, kde absolvují drsný výcvik v přežití u francouzské cizinecké legie.
Proslulému dvoutýdennímu kurzu přežití v nitru džungle se přezdívá „Peklo“. Bez pomoci zvenčí a s
omezenou výstrojí musí účastníci splnit vyčerpávající úkoly a hlavně přežít. Ti, kteří kurzem u cizinecké
legie prošli, jej popisují jako skutečné peklo. Neustále hrozí zranění a výjimečné není ani smrtelné
ohrožení.
„Dostali jsme v rámci školního pluku nabídku zúčastnit se kurzu v Guyaně, a i když jsem moc nevěřil
tomu, že budu vybrán, přihlásil jsem se,“ uvedl nadrotmistr Martin Hejda. Ještě před pár týdny jako
účastník extrémního závodu Winter Survival zdolával v Jeseníkách ledopád, skály a zasněžené rokle.
S fyzickou náročností výcviku proto obavy nemá. Student pátého ročníku na Fakultě vojenských
technologií a budoucí vojenský pilot se považuje za všestranného sportovce, což se jeví jako výhoda
právě v extrémních závodech, kterých se účastní.
„S fyzickou přípravou nejde začít od píky měsíc před odjezdem. A navíc každý voják by v tomto ohledu
měl být připraven,“ konstatoval Hejda. Příprava na extrémní výcvik v džungli proto podle něj spočívala
především ve shánění informací, hlavně od loňských účastníků a z internetu.
Spolu s dalším studentem Zbyňkem Polkou z oboru vojenského managementu nejprve stráví dva dny
ve Francii, kde je čeká základní příprava a seznámení s obsahem kurzu. Koncem týdne pak odletí s
celou skupinou kadetů francouzské vojenské školy École Spéciale Militaire de Saint-Cyr do
Francouzské Guyany na samotný výcvik.
Na místě musí zvládnout obtížné úkoly při nekonečných pěších přesunech pralesem, bezpočet
překážkových drah ve vodě, v bahně i na stromech. A závěrečnou třídenní misi, během níž budou
vysazeni v džungli bez jídla a zůstanou odkázáni jen sami na sebe. S minimální výbavou, pár náboji a
znalostmi, které jim instruktoři z legie v předchozích dnech vtloukali do hlavy.
Studenti z brněnské Univerzity obrany jezdí do džungle Francouzské Guyany už několik let a v
hodnocení vždy patří k nejlepším účastníkům. Loni kvůli malému blyštivému odznaku jaguára, kteří
úspěšní absolventi získávají, podstoupili útrapy v jihoamerické džungli tři čeští vojáci.
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