
 

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu následujícího 

p!ísp"vku. Psal jsem ho velmi rychle a navíc, jak 

víte, jsem v"tší kamarád s #íslicemi než s písmenky. 
 

Dlouho jsem nev!d!l, o "em psát a už to vypadalo, že se 

ro"enka obejde bez mých vzpomínek na závody, ale na 

poslední chvíli se objevila ideální p#íležitost, Ve"erník 

Praha, 5. závod PZL 2007/2008. Nevíte$li, co je PZL, pak 

prozradím, že jde o Pražskou zimní ligu, zimní sérii 

orien%áckých závod& r&zné délky, na mapách r&zné 

kvality, r&zného stá#í a r&zného po"tu barev. 

Letošní Ve"erník Praha m!l v rozpise pramálo 

informací, konkrétn! jednu. A to, že start je v 19 hodin u 

dolní stanice lanovky na Pet#ín. Délka trati a prostor 

závodu (jestli se bude b!hat po svahu na Pet#ín! nebo 

po m!st!) z&staly utajeny. Web lo'ského závodu 

nazna"oval, že možné je úpln! všechno a jedinou 

jistotou je, že mapa nebude odpovídat mapového klí"i. 

S velkou zv!davostí, "elovkou, buzolou a maratónkami 

(líp se b!há po lese v maratónkách než po m!st! v 

orientkách) jsem se vydal na start. Zde se nakonec sešlo 

n!kolik desítek závodník&, kte#í se p#ed startem ješt! 

dozv!d!li, že se pob!ží do centra, takže je nutné dávat 

pozor na projížd!jící auta a tramvaje. Délka trat! z&stala 

neznámá, protože mapa je prý nejistého m!#ítka. 

Start byl jako vždy na  PZL hromadný a tentokrát 

umocn!ný prvotním zjiš%ováním, co v té map! vlastn! 

je. V!tšina velmi rychle poznala, že jedni"ka je kousek 

severn! a tak se tam b!hem krátké chvíle objevil veliký 

hrozen b!žc& visící na odpadkovém koši s jedním 

malým lampiónkem a 2 klešti"kami. Mn! se povedlo 

zachytit docela brzy druhé klešti"ky, a vydal jsem se 

sm!r Kampa za p#edchozími úsp!šnými razi"i. Dostali 

jsme se na konec Karlova mostu a za"ali hledat 

okapovou rouru. Ta bohužel nebyla na rohu 

domu, jak to vypadá v map!, ale o kus zp!t 

ulicí. Dost jsem se propadl po#adím a na trojce 

jsem si tak musel vystát dost dlouho frontu na 

mostu p#es (ertovku. P#i postupu do 

Klementina se na most! našt!stí pletlo jen 

minimum turist&, hudebník&, malí#& a 

žebrák&, takže se dal vcelku v pohod! udržet 

kontakt s ostatními b!žci. P#i postupu na 6 

jsem zkusil jiný postup než ostatní (já vím, že 

v tomhle typu závodu je to strašná blbost), 

když jsem v!d!l jen, že kontrola je n!kde u 

Staromáku a tak jsem se vydal hledat orloj. S 

trochu št!stí jsem trefil ten správný pr&chod a 

u kontroly našel skupinku soupe#&. Na 7 jsem 

zneužil skupinku, která v!d!la, kam se b!ží, 

což bylo mnohem víc než mé tušení, o který 

kostel asi jde. Osmi"ka byla jasná, tam jsem 

byl kdysi na pracovním pohovoru (tehdy jsem 

netušil, že se to bude hodit). 

Na 9 jsem zkusil postup tak n!jak na jihovýchod. Když 

m! p#edb!hl Olda Jane"ek a odbo"il do pasáže 

(Broadway), zkusil jsem to za ním. Ve Slovanském 

dom! jsme hledali kontrolu docela dlouho, hlavn! 

protože jsem si špatn! p#e"etl popis a hledal m#íž na 

okn!. Desítka byla jasná, protože ob! kontroly jsou na 

stejném vý#ezu. U 11 jsem moc nev!d!l, kam b!žet, tak 

jsem to zkusil pasáží na Václavák s tím, že se tam objeví 

ur"it! ostatní b!žci a já se chytím. Všude ale samí turisti 

a b!žci nikde. P#i probíhání kolem Bati m! to lákalo 

prob!hnout obchodem, ale nakonec jsem to vzal pasáží 

o n!kolik metr& dál. 12 vypadala ze za"átku nejasn!, ale 

p#i postupu jsem se utvrdil v tom, že je v pasáži nad 

Vodi"kovou ulicí (Lucerna). Jen se n!jak nem&žu 

dopo"ítat na druhý pr&chod, protože n!které dve#e a 

brány jsou zam"ené. Sbíhá se nás tam n!kolik a 

nakonec n!kdo zahlédl kontrolu ležící za zam"enou 

bránou. 13 op!t jednoduchá a 14 byla identifikována 

jako Národní divadlo. Trochu jsem se tam zamotal, 

protože jsem nebyl schopný v map! cokoliv vy"íst. Na 

15 jsem b!žel úpln! sám a soupe#e jsem zahlédl až p#i 

vbíhání do slepé uli"ky. Další 3 kontroly pak b!žím v 

balíku, který se tak r&zn! p#elévá. Zbytek už mi byl 

docela jasný, protože na Smíchov! to trochu znám a tak 

šlo hlavn! o to nechat se p#edb!hnout od co 

nejmenšího po"tu lidí. 

(elovku a buzolu jsem nakonec v&bec nepot#eboval, 

protože sv!tla bylo dost od pouli"ního osv!tlení a nikdy 

jsem nev!d!l, kde je sever na map!. Výsledky se 

pochlubit nem&žu, protože se dote) na webu 

neobjevily. Pokud ale budete n!kdy uvažovat o ú"asti 

na Ve"erníku Praha, m&žu jen doporu"it. Jde o závod, 

p#i kterém se ani chvilku nenudíte. 
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