
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Tisíce závodníků čeká na Monínci další ročník Predator Race 

 

(Monínec – 24. května 2018) Víkend bude na Monínci patřit už potřetí závodům Predator Race. 

Každoročně se sem sjíždí tisíce amatérských i profesionálních účastníků, kteří musí běžet 

dopředu stanovenou trať, současně ale i zdolávat překážky a utkávat se s živými predátory. 

 

Sobota 26. května bude patřit na Monínci závodům Predator Dril a Predator Brutal. Predator Dril je 

úvodním stupněm závodů. Měří zhruba 5 kilometrů. Na trase je zde přitom minimálně 20 překážek. 

Brutal, který je druhou úrovní závodů, bude měřit více než 10 kilometrů. Účastník přitom musí zdolat 

hned 25 překážek.  

Průchod terénem budou přitom znesnadňovat živí predátoři. Každému, komu se nepodaří překážky 

překonat, bude nucen absolvovat trestný běh. Překážky budou například tvořit malé stěny, plazení se 

pod ostnatým drátem, obří skluzavka do rybníka nebo nošení břemene. 

Neděle prověří zdatnější účastníky závodů. Predator Masakr bude zároveň náročnější na psychickou 

vybavenost každého z účastníků. Trať, kde bude hned 30 překážek, bude měřit okolo 15 kilometrů. 

Oba dny se bude kvůli zvýšenému zájmu startovat od rána ve vlnách. První vlna poběží v 8.00 hodin. 

Predator Race Brutal a Predator Race Masakr tvoří zároveň kvalifikačními klání pro mistrovství Evropy 

v překážkových závodech. Závodníci, kteří úspěšně absolvují všechny tři víkendové závody, dostanou 

navíc speciální medaili Predator Master Weekend Monínec. 

 



 

 

 

 

 

„Očekáváme, že stejně jako v minulých letech k nám o víkendu zavítají tisíce aktivních účastníků a 

další stovky těch, kteří přijedou fandit. Zázemí je připraveno pro všechny,“ říká Jaroslav Krejčí ml., 

ředitel Areálu Monínec. 

V areálu bude účastníkům závodů a dalším návštěvníkům k dispozici stanové městečko, rozcvičovací 

zóna i lékařská služba. K dalším místům, kde letos Predator Race ještě proběhne, patří například 

Špindlerův Mlýn a a Klínovec. Další informace naleznete na adresách www.moninec.cz a 

www.predatorrace.cz. 

Zdroj fotografií: Predator Race 

Pro více informací neváhejte kontaktovat:  

krejci@moninec.cz / +420 603 239 666, Jaroslav Krejčí ml., ředitel Areálu Monínec 

polak@trigema.cz / +420 778 747 113, Radek Polák, mluvčí koncernu Trigema a.s. 

 

 

www.moninec.cz / www.moninec-hotel.cz / www.facebook.com/moninec / twitter.com/areal_moninec / Instagram: 

areal_moninec 

 

Areál Monínec najdete na Javorové skále 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje 

nedaleko města Sedlec-Prčice. Monínec leží v srdci České Sibiře a Českého Meránu a je proto ideálním 

stanovištěm pro výlety s přáteli či rodinou. Široká síť cyklostezek procházející touto lokalitou činí z Monínce ideální 

místo pro cykloturistiku. Pro vášnivé bikery je zde bike park. Na své si přijdou i milovníci golfu. V bezprostřední 

blízkosti areálu najdete dvě golfová hřiště, která uspokojí nároky každého hráče golfu. Monínec s.r.o je člen 

koncernu Trigema a.s. 

http://www.moninec.cz/
http://www.predatorrace.cz/

