
 

 

Patresova osmička,  →   

jej splnením sa stávaš veteránom v diagnostike mostov, dosiahneš mostársku nirvánu, spoznáš sám seba         

 

 Džungľa. “Ťažké časy pominú, ale sila z nich pretrvá“ R. H. Schuller.  

Diagnostika mosta pri teplote vzduchu nad 33° v trvaní min. 8 hodín,  sťažené podmienky 

(hustá vegetácia, hmyz, ...). 

 Potopa. “Nie sme z cukru, nerozpustíme sa.“ V. Putin.   

Diagnostika mosta v hustom sústavnom daždi bez možnosti vytvorenia zázemia v suchu po 

dobu viac ako 5 hodín 

 Psycho. “Ovládni svoju myseľ, inak ovládne ona teba“ Horatius.  

Diagnostika mosta po dobu viac ako 5 hodín v prostredí s extrémnou záťažou na psychiku 

(sústavný nadmerný hluk, množstvo ľudí v bezprostrednom okolí, hustá premávka 

v bezprostrednom okolí...) 

 Hrobka. “Dlhá je cesta, a ťažká, ktorá z pekla vedie k svetlu“ J. Milton.  

Diagnostika vnútra komôr mosta bez možnosti vzpriamenej chôdze po dobu viac ako 5 hodín, 

resp. po dobu viac ako 2 hodiny v komore, kde sa dá liezť len po štvornožky, sťažené 

podmienky (hmyz, holuby, ...) 

 Komando. „Sila nepochádza z fyzických schopností, ale z nezlomného odhodlania“ M. Gandhi.  

Aktívna účasť na diagnostike po dobu viac ako 3 dni za sebou, min. 8 aktívnych hodín každý 

deň (spolu viac ako 30 hodín). Sťažené podmienky aspoň dva dni za sebou (splnený aspoň 

jeden zo zvyšných bodov). 

 Sibír. “V hĺbke zimy zistíš, či v tebe spočíva neprekonateľné leto“ A. Camus.   

Diagnostika mosta pri teplotách pod 0° C po dobu viac ako 5 hodín, sťažené podmienky 

(sneženie, vietor, ...) 

 Légia. “Legionár pochoduje, alebo zomrie“ franc. légie.  

Aktívna účasť na diagnostike mosta aj napriek zraneniu výrazne obmedzujúcom pohyb 

(seknuté kríže, bolesť kolena, ...). Sťažené podmienky (zlý prístup, nutnosť preliezať prekážky) 

 Vertigo. “Čím vyššie stúpame, tým menšími sa javíme tým, ktorí nedokážu lietať“ F. Nietzsche.  

Diagnostika mosta vo výškach nad 34 metrov z lešenia resp. plošiny typu Barin, alt. nad 17 m 

v samohybnej plošine, po dobu viac ako 5 hodín. Alt. zlaňovanie mosta (nad 10 metrov). 

  Džungla Potopa Psycho Hrobka Komando Sibír Légia Vertigo 

Peter Paulík 15.6.2019 13.10.2020 6.4.2020 1.9.2019 17.6.2019   22.8.2019 10.9.2017 

Peter Havlíček 15.6.2019 13.10.2020   14.9.2017 17.6.2019       

Jakub Gašpárek 15.6.2019 13.10.2020 6.4.2020   17.6.2019     11.12.2020  

Jakub Rubint       14.9.2017       10.9.2017 

Katarína G.               29.9.2017 

Rudo H.        13.3.2021 

Lucia M.        ½ 😊         

 

 


