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Nedvěd byl nervoznější než v semifinále stříbrného 
Eura

Praha/ Maratonskou premiéru podstoupil  Pavel  Nedvěd.  Před startem mu požehnal 
česky i  italsky dolnopočernický farář  Pavel  Čáp,  který  také sám běžel  (4:00:17).  A 
nebesa ho vyslyšela. Do cíle přiběhl v čase 3:50:02 (reálný 3:49:51). Jako by odehrál 
pět fotbalových poločasů za sebou… „Mám dobrý pocit, bavilo mě to. Posledních pět 
kiláků je o vůli a o hlavě a já ji měl. Jen jsem ji zapojil,“ řekl spokojeně.

Bolelo to?

Asi na 21. kilometru jsem cítil, že mám puchýř zespoda, říkal jsem si to, bude hrozný. Musím se na  
to podívat. Ale vydržel jsem až do konce. 

Krize tedy nepřišla?

Asi na čtyřicátým… Už se to blížilo ke konci a já trošičku vypouštěl a musel se kousnout. Ale velká  
krize nebyla žádná. Dá se to přirovnat ke sprintu přes celý hřiště v poslední minutě. Taky musíte 
zapojit hlavu.

Parta v tričkách PN maraton team vás táhla?

Drželi jsme při sobě, pak jsem je trošku ztratil, jsou rychlejší. Doběhl jsem s Tomášem Votavou. 
On měl křeče v závěru, ale doběhl mě. 

Spěchal jste do Turína na poslední ligový zápas s Bergamem, který začíná v 15 hodin a 
po němž vypuknou mistrovské oslavy?

Ani  moc  ne.  Spíš  jsem to  trošku šetřil,  nevěděl  jsem,  co  to  se  mnou  udělá.  Snažil  jsem se  
doběhnout, čas je dobrej. Tempo bylo vyrovnaný. Posledních pět kilometrů jsme zrychlili, takže to 
snad bylo správně. Prezident mi včera večer přál, abych zaběhl za tři hodiny a dostavil se včas, ale 
to jsem vážně nemoh´.

Co budete oslavovat víc?

Určitě s Juventusem, vrátili jsme se ve velkém stylu. Dokázali jsme, že jsme vždycky byli silní a 
nepotřebovali nic navíc. Oslavím všechno společně, ale budou mi stačit dvě piva a budu hotovej.



Bylo těžší ukončit před třemi lety kariéru, nebo se odhodlat k maratonu?

To jsou odlišný věci,  ale měl  jsem větší  trému,  než když jsem šel  kopat penaltu v semifinále 
mistrovství Evropy proti Francii (1996). Člověk neví, co má čekat. Na hřišti jsem byl doma a věděl 
jsem.

Zopakujete si maraton za rok?

Kluci určitě něco připraví, možná se někam vypravíme. Rád. Uvidíme.
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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.


