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Vzrušující Volkswagen Maraton Praha viděl druhý 
nejlepší čas historie i premiéru fotbalisty Nedvěda
Praha/ Triumf i pád favoritů, splněné sny celebrit i obyčejných běžců, rekordní účast 
více  než  devíti  tisíc  běžců v úchvatných kulisách  starého  města.  To  vše  nabídl  18. 
ročník Volkswagen maratonu Praha.

Vyhrál Deressa Chimsa z Etiopie v druhém nejlepším čase pražského závodu 2:06:25. „Věřil jsem 
si.  Věděl  jsem,  co  mám  natrénováno,  že  mám  na  dobrý  výkon.  Pomohl  jsem  roztáhnout 
pacemakerovi čelní skupinku a pak jsem šel za vítězstvím. Jsem spokojen,“ řekl.

Naopak elitní žena Lydia Cheromei vzdala na 38. km. V úvodu nasadila strhující tempo a dlouho 
běžela sama, ale když ji doběhla svěřenkyně stejného trenéra Agnes Kiprop, úplně vyčerpaná dál 
nevydržela. „Řekla mi jen, klidně běž sama, mám problémy zkus to,“ vykládala vítězka. Cílovou 
bránu protnula v čase 2:25:41.

Mezi muži skončili na dalších stupních vítězů keňští běžci – Stephen Tum byl nadšený z druhého 
místa ve svém druhém maratonu. Stejně i Philemon Limo, třetí v maratonské premiéře. „Pochopil 
jsem, že maraton není snadný. Hodně jsem se naučil, musím trénovat ještě víc a víc.“

Na skvělém šestém místě doběhl Julius Arile Lomerinyang, keňský běžec, který teprve před šesti 
lety  vyměnil  samopal  AK47  a  místo  v bojové  guerille  za  běžecké  boty  a  tréninkový  kemp 
v Americe. A natáčely se o něm i v Praze záběry do filmu.

Druhou ženou byla Flomena Chepchirchir z Keni a třetí Meseret Debele z Etiopie.

Na  vlně  nadšeného  povzbuzování  domácích  diváků  si  pro  český  mistrovský  titul,  ale  hlavně 
olympijský limit pro Londýn doběhl Jan Kreisinger. Na třináctém místě v čase 2:16:26, jen o tři 
vteřiny! „Super, super, super,“ radoval se v cíli.

V čase 3:50:02 dokončila na 2016. místě svůj první maraton 39letá bývalá fotbalová hvězda Pavel 
Nedvěd. „Posledních pět kilometrů jsem ještě mohl zrychlit, žádná krize nepřišla, užil jsem si to,“ 
líčil  a  ukazoval  krvavé  puchýře.  Doběhl  do  cíle  se  svým  bývalým  spoluhráčem  ze  Sparty  i 
reprezentace  Tomášem  Votavou.  Pak  okamžitě  skočil  do  letadla  a  vracel  se  do  Turína  na 
mistrovské oslavy jeho Juventusu, kde působí nyní v roli poradce prezidenta klubu.

Výborně  běžel  zástupce  pražského  primátora  Pavel  Richter  3:13:39.  V  čase  přes  čtyři  hodiny 
dokončili  premiéru  i  nejprodávanější  český spisovatel  Michal  Viewegh (4:28:18),  anebo muž  s 
transplantovaným srdcem Aleš Tvrdý.



Volkswagen Maraton Praha 2012: Muži: 1. Chimsa (Et.) 2:06:25, 2. Tum 2:07:16, 3. P. Limo 
2:09:25, 4. Bowen 2:10:05, 5. Kinyanjui, 6. Lomeriny (vš. Keňa) 2:12:12,… 13. Kreisinger (Česko) 
2:16:26. Ženy: 1. Kiprop 2:25:41, 2. Chepchirchir (obě Keňa) 2:26:50, 3. Debele (Etiopie) 2:27:15,
… 9. Pastorová (Česko) 2:39:42.
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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.


