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Poutník vyrazil z Prahy  
na start Budějovického půlmaratonu 
 
 
 
Praha/ První muž vyrazil na start Budějovického půlmaratonu už dnes, 
s osmidenním předstihem. Markus Hermann, člen poradního výboru 
pořadatelského týmu, se vydal pěšky z Prahy do Českých Budějovic. 
 
Čeká ho 160 kilometrů a před premiérou šestého z běhů rodiny RunCzech.com chce 
předat startovní pistoli primátoru města Juraji Thomovi. „Šťastnou cestu a volej, sejdeme 
se na startu,“ vyprovodil ho ze sídla firmy v Praze na Jiráskově náměstí po krátkém deštíku 
Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru běžeckého serial RunCzech.com. 
 
„Je to trénink, ale taky symbolická pouť, jak přivítat nového člena našeho běžeckého 
seriálu. Chci poznat krásy země, potkat lidi, ochutnat místní jídlo. Stejnou ideu má i 
RunCzech.com,“ říká Markus Hermann, Němec, který žíje v Česku již jedenáct let.  
 
V kapse má jen telefon s GPS, bude z něho posílat i zpravodajství ze své cesty. Dnes by 
měl dojít do Davle, v sobotu do Cholína. Dále míří na Sedlčany, Petrovice, Bernartice, Týn 
nad Vltavou a Hlubokou. „Uvidíme, jaké bude počasí a jak půjde cesta. Někde bych si 
mohl dát i den odpočinku,“ plánuje. 
 
„Je to výkon jak z F. L. Věka,“ ocenil ho potěšeně českobudějovický primátor Juraj Thoma, 
když se dozvěděl o jeho plánu. „Pokud se letošní ročník povede, tak příští rok nebude 
zbytí, než abych běžel,“ dodal, přestože doposavad se věnoval nanejvýš turistice. 
 
Českobudějovický půlmaraton se běží v sobotu 9. června, kapacitu 1400 startovních čísel 
pro soutěžní běhy vyčerpal s víc než měsíčním předstihem. Přihlásit se dá ještě na místě 
do České dráhy Rodinného běhu na 3 km. 
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Poznámky pro editory: 
 
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 běžeckého serial RunCzech.com. 
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. 
 
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. 
 


