
Hanácká stopa v 25 leté historii Park World Tour 

Celou pětadvacetiletou historii PWT na 343 stranách podrobně mapuje fantastická knižní publikace 

„Made for loving it“. Od skromných počátků začátkem devadesátých let, kdy několik vizionářů v čele 

s Jorgenem Martenssonem a Gavertem Waagem přineslo do světa orienťáku novou disciplínu sprint, 

přes „zlatou éru“ v letech 1998 – 2005 až po nastartování orienťáků v nejlidnatější zemi světa v Číně.  

A do této historie se také výrazně zapsal také náš region. Za celou dobu existence PWT se uskutečnilo 

118 závodů na celém světě, 10 z nich se uskutečnilo v České republice a z nich plná polovina v našem 

regionu. Tady je jejich přehled:  

1998 č.21 Olomouc Smetanovy sady, centrum města – hala na výstavišti 

2002 č.46 Q Kroměříž Podzámecká zahrada, centrum města – Velké náměstí 

2002 č.46 Čechy pod Kosířem zámecká zahrada, svah Kosíře – zámecký park  

2002 č.47 Prostějov Kolářovy a Smetanovy sady, centrum města – nám.TGM 

2004 č.58 Prostějov lesopark Hloučela, centrální tenisový kurt  

 

   

Robert Zdráhal a Dušan Vystavěl každý s účastí na více jak 25 závodech PWT patří po Jaroslavu 

Kačmarčíkovi a Petru Hraničkovi k významným organizátorům nejen v Česku, ale i v Itálii a Číně. 

V posledních letech Brkovi také hodně pomáhal s organizací v Číně i syn Tomas.  

                    



Ale hlavní v seriálu PWT vždy byli, jsou a budou závodníci. A i na tomto poli máme poměrně výrazné 

zastoupení. Asi nikdo z diváků na prostějovském náměstí v roce 2002 nezapomene na frenetické 

povzbuzování Pavla Hanáka, zejména od jeho oddílových kolegů ze Šternberka. Zastoupení jsme měli 

také v kategorii žen – svůj start v reprezentačním dresu si připsaly Lenka Zatloukalová a Eva 

Smičková. Novodobá historie PWT je charakterizována zejména závody v Číně a těchto závodů se 

účastnila i poměrně početná ekipa hanáckých závodníků. Výčet našich současných reprezentantek a 

reprezentantů zahajuje 28.místem v historické tabulce žen se 174 body olomoucká Tereza 

Janošíková, v určitých odstupech po ní následují Adélka Indráková, Lenka Poklopová a Venda 

Horčičková. V kategorii mužů pouhých 5 závodů stačilo Vojtovi Královi k obsazení 73. příčky 

historického pořadí. Důkladnou porci bodů, která je řadí do druhé stovky získali i Marek Minář a 

Martin Poklop.  

 

Prvních 25 let PWT měl zakončit závod č.119, který byl naplánován letos na státní svátek 28.října do 

Železného Brodu. Bohužel, celosvětová pandemie koronaviru rozhodla jinak ... Nezbývá než věřit, že 

závodu č.119 se dočkáme v příštím roce. A jestli to bude ve Skandinávii, v Číně, nebo v Česku je už 

jiná otázka.  
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