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Juniorský marathon ukončil v Praze
semifinálová kola s rekordními počty běžců

Praha/ Rekordních  33  školních  štafet  běželo  navzdory  žhavému  počasí  v 
posledním semifinálovém kole letošního Juniorského maratonu v Praze. Celkem 
se tak 16. ročníku soutěže zúčastnilo rekordních 165 týmů.

Desetičlenné  studentské  týmy,  v nichž  musela  být  alespoň  tři  děvčata,  se  vydaly 
štafetovým způsobem na maratonskou trať 42, 195 metru. „V některých krajích narostl  
počet štafet až téměř na dvojnásobek, což nás velice těší,“ říká Tomáš Vrzák z pořádající 
společnosti Prague International Marathon. 

Na tři desítky nejlepších týmů ze všech 12 krajských kol se postaví na start finále vedle 
elitních  běžců  Volkswagen  Marathonu  Praha  13.  května.  Vyrazí  tedy  i  spolu  s Petrem 
Pechkem, českým mistrem v maratonu, který čtvrteční závod odpálil výstřelem z pistole. 
„Běžel jsem Juniorský maraton několikrát, jednou jsme byli ve finále pátí,“ zavzpomínal na 
léta na trutnovském gymnáziu.

Jeden šťastně vylosovaný tým se pak navíc v červnu vydá na třídenní výlet do Bruselu, 
sídla Evropské komise. „Běh a navíc v podobě takové soutěže přináší rozvoj všemožných  
kladných vlastností. Proto ho moc rádi podporujeme,“ řekl Jan Michal, vedoucí českého 
Zastoupení EK v České republice, sám bývalý běžec a moderní pětibojař. Však i proto nese 
letošní Juniorský maraton podtitul Běžíme pro Evropu.

Velkou naději na konečné vítězství hřeje vítězný pražský tým „Nerudní běžci“ z gymnázia 
Jana Nerudy na Malé Straně.  „Postavili  jsme čtyři  týmy, navíc tady hrála u trati  naše  
studentská kapela,“ povídal spokojený Jaroslav Tomeš, učitel tělocviku z této školy. Sám 
odběhl  ve  Stromovce  se  svými  žáky  polovinu  celé  maratonské  trati  –  na  střídačku 
s bývalým  absolventem  Štěpánem  Jordánkem.  Nejen  pro  motivaci  studentů,  ale  i  na 
podporu nadace Světlo pro svět.

„Jednou  týdně  jsme  společně  chodili  běhat  na  Petříně.  Máme tady  jednu  aletku,  ale  
ostatní děláme jiné sporty,“ říkala Marie Michálková, softbalistka z vítězného týmu, jinak 
studentka třetího ročníku šestiletého gymnázia. 

„Náš  profesor  je  neskutečný  nadšenec,  motivuje  nás  svoji  energií.  Pomáháme  mu  i  
s organizováním jiným závodů v bězích  nebo orientačním běhu,“ dodal  Adam Göttl  ze 
„čtvrťáku“ chvíli poté, co se finišman jeho týmu vrhnul do cílové pásky. Marek Djakonamo 



stihl před závěrečným úsekem ještě skoro hodinu zpívat ostatním jako člen vystupující  
školní kapely.

Ideu soutěže vymyslel  olympijský vítěz v maratonu Gelindo Bordin během své pražské 
návštěvy roku 1997. Od té doby rozběhal téměř dvanáct tisíc studentů.

Více info na www.pim.cz/jmc
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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.


