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Chtěl jsem si dát o víkendu jen jeden závod. Při rozhodování mezi ještědskou oblastí v
Jablonci na Břízkách (kde jsme už běhali mnohokrát) a Pragou Magicou (dlouhý sprint v nové
části Prahy) … jsem se rozhodl pro to druhé.

Praga Magica je tradiční závod běhající se po Praze. Běží se vždy volné pořadí kontrol a
razí se klasicky kleštičkami do průkazky. Tratě jsou tři: A, B, C. Kde trať C má určitý počet
kontrol v blízkém okolí. Trať B má stejné kontroly jako C, ale navíc nějaké další a vzdálenější. A
nejdelší trať A má kontroly z tratí C a B a zase několik kontrol navíc. Nejzásadnější je
naplánování si optimálního pořadí kontrol. To se ne vždy povede. Stojí za to po odstartování
věnovat trošku času plánování a nevyběhnout naslepo k nějaké kontrole.

Nejatraktivnější jsou samozřejmě prostory Starého a Nového Města, ale i Petřín stojí za to.
Tentokrát jsme ale do těchto oblastí nezavítali. Závod byl situován do oblasti Braníku a
Střešovic. Shromaždiště bylo ve východním okraji parku Ladronka. A co jsme letos při svém
putování viděli a kde jsme razili kontroly? Ve vilové zástavbě Braníku (jedna kontrola baly
naproti vile Tomia Okamury), u hotelu Pyramida, v zahradě u zámečku Kajetánka, dvě kontroly
jsme měli ve „Vesnické památkové zóně Střešovičky“, čtyři kontroly v „Městské památkové zóně
Praha - Staré Střešovičky“ a jedna kontrola byla v „Přírodní památce Střešovické skály“. Takže
opět místa kam normální smrtelník (turista) při návštěvě Prahy nezavítá. K břevnovskému
klášteru jsme bohužel nedoběhli. Na mapě byl i kousek Strahova a Hradčan, ale tam se také
neběželo.

V minulých letech byla mapa formátu A3 a navíc oboustranná. Nyní byla mapa zase A3, ale
stačila nám jen jedna strana. Nesla název Praga Caput Regni MMXXII a byla v měřítku 1 : 5
500 s ekvidistancí 2 m. K mapě bych měl pár výhrady. V použitém měřítku byly velmi špatně
čitelné úzké průchody (asi se mapovalo pro čtyřku). Malování vnitřních plotů zbytečně mapu
zahušťovalo. A nepoužití privátu v uzavřených celcích zhoršovalo přehled o průchodnosti a
znesnadňovalo nalezení optimálního (možného) postupu.

Na start se postavilo pouhých 88 závodníků. Při posledním ročníku v roce 2019 to bylo 348
závodníků! LTP reprezentovali tři borci. Já s Eliškou jsme si troufli na nejdelší trať, Karolína si
dala střední. Já jsem jednu kontrolu bral opravdu ve špatném pořadí a ztratil na ní asi 5 minut.
Celkem mi to stačilo na 15. místo. Eliška zvolila pořadí kontrol asi naprosto optimálně, ale
sbírání jí trvalo trošku déle. Karolína obsadila 2. místo z 25.
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A (50) – 40 kontrol, délka přes 11 km 1. Hledík Jakub (CHT)
69:14 15. Žejdlík Michal
83:58 25. Žejdlíková Eliška
97:53 B (25) – 20 kontrol 1. Baldriánová Eva (VSP) 41:04
2. Žejdlíková Karolína 46:22
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