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NEDVĚD V CÍLI HERVIS 1/2MARATONU

Praha/ O  víc  než  čtyři  minuty  se  oproti  předloňské  premiéře  zlepšil  bývalý 
fotbalista  Pavel  Nedvěd.  Běžel  1:43:44  v reálném  čase  na  1720.  místě 
v absolutním pořadí. A opět se přiblížil i k maratonské metě. Možná se dočkáme 
už v květnu v Praze?

Jak se běželo tentokrát?

Bylo  to  skvělý,  lidi  podél  celé  trati  byli  vynikající.  Trošičku byla  zima.  Přiletěl  jsem na 
otočku  z  Itálie,  kde  už  je  příjemně  teplo,  to  byla  změna.  Mnohem nepříjemnější  byl 
protivítr, který se do nás opíral, když jsme běželi z Libně do cíle. Stálo to dost sil.

Běžel  jste  v tradiční  sestavě,  kamarádem Tomášem Pěčkem,  bývalým spoluhráčem ze 
Sparty  i  reprezentace  Tomášem  Votavou  a  marketinkovým  šéfem  adidasu  Davidem 
Horákem. Kdo nejvíc tahal?

V tempu jsme se střídali, abychom to vydrželi. Ale užili jsme si to, i když kluci v závěru až 
zbytečně zrychlili, předběhli jsme hodně běžců. Bavilo nás to.

Tempo jste udržoval okolo pěti minut na kilometr. Takhle jste to plánoval?

Ne, já myslím, že těch pět na kilák je dobrejch. Lidi nás ale strhli. Pak na konci to zrychlení 
bylo znát. To stačí dva tři kilometry.

Měl jste někde na trati krizi?

Ne, ne, žádná nebyla. Těch jednadvacet kilometrů je akorát. Spíš uvažujeme, jak bychom 
zvládli ten maraton. Tohle je pořád jen teprve půlka. A ta druhá je na nás dlouhá, začínají 
bolet klouby. A stojí to víc sil.

Do květnového pražského maratónu zbývá nějakých šest týdnů. Není to příliš krátká doba?
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Zvládnout  se  to  dá,  ale  tím,  jak  mám  stále  méně  času,  se  k  pořádnému  tréninku 
nedostávám tak, jak bych si přál a potřeboval. Juve se daří, jsem spokojený. Uvidíme... 
Na maratón ale asi přijedu, už nemám čas čekat. Bavíme se o tom asi dva roky a já  
stárnu. Koncem srpna mi bude čtyřicet, roky přibývají  a sil  bude ubývat, je to čím dál 
náročnější.

Potřebujete tedy otestovat aspoň jednu třicítku, ne?

Zkusil jsem běžet třicítku, jenže jsem na ní pěkně vytuhl. Přiznám se, že toho přeci jenom 
trochu bojím.

Jako ředitel klubu máte teď spíš sedavé zaměstnání, že?

Snažím se, aby to tak sedavý nebylo. Utíkám hodně z kanceláře na hřiště. Takhle nám to 
s trenérem Contem vyhovuje. Jsem taková spojka mezi vedením a mužstvem.

Když sledujete fotbal, máte pořád cukání v nohou?

Ani ne, jsem realista, to bych už nezvládl. Navíc kluci hrají dobře.

Ale fotbálek si ještě zahrajete...

Na ten mám vyhrazený čtvrteční večer, bohužel jen ten.

Loni na podzim jste si před pražským závodem na deset kilometrů dopřál červené víno. 
Dal jste si ho i před půlmaratónem?

Trošičku lepší byla, protože trať je delší. Ale stoprocentní to nebylo. Už nejsme profíci, tak 
nemusíme.

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.
Tomáš Nohejl
PR Manager
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2
tel: +420 224 919 209; fax: +420 224 923 355
email: nohejl@pim.cz
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Poznámky pro editory:

Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost  Prague  International  Marathon  spol.  s  r.o.  („PIM“)  založil  v  roce  1995  Carlo  Capalbo,  prezident  společnosti,  s cílem 
zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 běžců. Od té doby se  
aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V roce 2011 se závodů v rámci PIM 
Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa  
odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7. nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). 
PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi Volkswagen, adidas, Hervis 
a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu předních světových atletů zvučných jmen (Haile  
Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio Pinto) a tisíce návštěvníků.

PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race Silver Label pro 
METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha.

tempo team prague s.r.o.

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj maratonských 
závodů a dalších běžeckých akcí  v Evropě.  Společnost  tempo team byla založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních  
nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci sportovních akcí. Od  
jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým odborníků s patnáctiletými 
zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a  
jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen  
Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.
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