
Adrenalin Challenge Main Event 2017

V sobotu 13. května 2017 se v Děčíně na Smetanově nábřeží uskutečnil již devatenáctý ročník 
ojedinělé adrenalinové akce pro širokou veřejnost, AC Main Event.

Účastníci se začali scházet již před devátou hodinou ranní a byli napjatí, jestli vydrží solidní počasí, 
které po ranní nejistotě vypadalo všelijak. Nakonec vše dobře dopadlo a po 10. hodině již mohli 
první z nich vyrazit zdolat úvodní disciplínu, via ferratu. Kromě ní absolvovali ještě extreme 
travers, slanění ze zámku, provazový žebřík, skok z mostu a jako třešnička na dortu na ně čekala 
jízda na vodním skútru.

Ještě před startem celé akce všem účastníkům hodně štěstí a příjemný zážitek popřáli šéf celého AC 
Ing. Igor Bayer, první náměstkyně primátorky statutárního města Děčín Mgr. Hana Cermonová a 
moderátorka celého Labefestu, jehož byl AC součástí, Alena Koloušková.

Akce běžela hladce až do odpolední 16. hodiny, kdy počasí začalo hrát s pořadateli doslova šachy a 
do té doby slunečné počasí vystřídaly silné přeháňky. I přesto si však všichni zúčastnění tuto 
skvělou akci v kaňonu Labe v krásné přírodní scenérii, kterou toto místo nabízí, užili.

Příští ročník bude velmi specifický. Čím? Tím, že bude kulatý, tedy již dvacátý v pořadí. My 
všichni se na něj již nyní moc těšíme!

Adrenalin Challenge Race 2017

Neděle 14. května 2017 nabídla třetí ročník extrémního závodu Adrenalin Challenge Race, jenž 
jsme doplnili o další dvě disciplíny, paddleboard a letní orientační biatlon, a závod se tak stal ještě 
pestřejším a extrémnějším. Síto pro výběr závodníků je ještě jemnější a rozhodně je pouze pro elitní
borce.

Na start závodu se postavilo osm borců, z nichž jeden kvůli problémům s kolem musel závod vzdát,
takže stejně jako vloni ho dokončila „sedmička“ statečných.

Kvůli deštivému počasí musela být na poslední chvíli pozměněna trasa, jelikož na via ferratu se za 
této konstelace z důvodu bezpečnosti nesmí. Místo dvanácti disciplín jich tak nakonec závodníci 
zdolávali deset. Jednotlivé borce však ani tato nepříjemnost v jejich odhodlání a chuti zdolat nejen 
náročné disciplíny, ale i terén, nijak nezastavila.

Nejlépe si s náročností jednotlivých disciplín poradil František Rychnovský, jemuž se povedlo 
obhájit loňský triumf a na trůn tak usedl již podruhé!

Adrenalin Challenge Kids 2017

Ve stejný den jako AC Race se na Smetanově nábřeží u Labe uskutečnil druhý ročník akce pro děti 
od 3 do 15 let. Nejednalo se v tomto případě o závod, ale o příjemně strávené odpoledne, které mělo
děti vytáhnout z domovů a nabídnout jim za nepřízně počasí skvělý den plný neopakovatelných 
zážitků. Počasí sice této akci nepřálo, ale Děčíňáci prostě vydrží vše!

Po vzoru dospělých, kteří zdolávali extrémní závod, absolvovali nejmladší účastníci sedm disciplín:
mini travers, slaňování, orientační běh, opičí dráhu, malého hasiče, střelbu a dovednostní disciplíny.

Bylo až dojemné, jak po registraci děti hrdě odcházely s originálním trikem Adrenalin Challenge, v 
němž si celé odpoledně užívaly. A když zdolaly všechny či vybrané disciplíny, s upřímným 
úsměvem na tváři a nadšením si šly pro medaili, s níž na krku se poté mohly pochlubit svým 
rodičům, příbuzným či kamarádům. Tento pohled je velmi těžko popsatelný!

Máme obrovskou radost z velkého množství zúčastněných dětí, které neodradil, nejen je, ale ani 
doprovod jejich rodičů a prarodičů, déšť a bouřka.



Doprovodný program z jiné dimenze!

V rámci nedělního doprovodného programu se přítomným fanouškům i účastníkům představili dva 
borci.

Jedním z nich byl Jakub Panák, jenž předvedl dvakrát svou exhibici freestyle jet ski. Jakub se 
skútrům začal věnovat před třemi lety a od té doby se mimo jiné již dvakrát stal mistrem České 
republiky, na evropském šampionátu obsadil třetí příčku a na šampionátu v Německu skončil 
dokonce druhý.

Perlou doprovodného programu byl držitel světového rekordu ve slackline Danny Menšík, jenž 
tento rekord zapsal v roce 2016, kdy překonal highline 1020 metrů v Aiglunu ve Francii.

Všichni přítomní nechápavě vzhlíželi vzhůru, kdy držitel světového rekordu přecházel nejdelší 
highline v České republice dlouhý cca 260 metrů nad kaňonem Labe z Pastýřské stěny do věže 
děčínského zámku.

Za svůj fenomenální výkon se od přítomných dočkal zaslouženého obrovského a bouřlivého 
aplausu!


