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Volkswagen 1/2Maraton Ústí nad Labem  
už má rekord účastnický, těší se i na nejlepší časy 
 
První ročník běžeckého seriálu RunCzech.com vrcholí v neděli při Volkswagen 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem. I tento šestý podnik vyčerpal kapacitu startovních čísel předčasně, tentokrát 21 dní 

před startem.  V metropoli Ústeckého kraje se objeví 3300 běžců ze 27 zemí, včetně třeba 
Guatemaly, Indie nebo Tajwanu. 

 
 

Před rokem jich v hustém dešti běžela zhruba třetina. Závod byl Českou atletickou unií oceněn mezi desítkou 

nejlepších vytrvalostních akcí v zemi, v anketě serveru Běhej.com ho čtenáři vyhodnotili dokonce jako Závod 
podzimu. „Myšlenka rozšířit program velkých běhů z Prahy do dalších měst byla skvělá,“ potvrdil František 

Fojt, ředitel sekretariátu ČAS. 
 

„Dřív se tady ve městě lidé na běžce dívali pomalu jako na šílence. Teď zájem o běhání obrovsky roste, 

závod je motivací a přivádí další lidi ke sportu. Jsme za něj vděční a budeme ho i nadále podporovat,“ 
prohlásil Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje, sám bývalý vytrvalec. 

 
„A proč jsme vybrali také Ústí? Je to krásné, velké a sportovní město, jehož vedení nám poskytuje podporu 

plnou entuziasmu. Když je za něčím srdce, dosáhnete úspěchu,“ líčí Carlo Capalbo, předseda organizačního 

výboru závodu. 
 

„Záleží hlavně na počasí, naši nejlepší běžci se dokáží dostat pod hodinu,“ věří manažerka elitních atletů 
závodu Jana Moberly v časy světové třídy. Myslí tím především na Henry Kiplagata – vítěze Mattoni Grand 

Prix Praha z minulé soboty a jeho keňského krajana Johna Kiprotiche – ten už dokázal před třemi lety 
v Rotterdamu zaběhnout 59:23. 

 

Mezi ženami by na rekord závodu mohla zaútočit etiopská běžkyně Tadelech Bekele, která vyhrála už letos 
v Česku Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a Mattoni Grand Prix Praha. 

 
Pole zpestří také dvojice elitních japonských běžců, která včera navštívila japonské technologie v chemičce 

Spolchemii, jejímž územím v neděli proběhnou. „Zdejší půlmaraton je pro mě důležitou přípravou na 

významný prosincový maraton ve Fukuoce,“ říká Jošinori Oda, účastník maratonu loňského mistrovství světa 
v Tegu. „Raději bych přivítal chladnější počasí. Jsem v dobré formě a rád bych se pokusil o svůj osobní 

rekord,“ dodal Šingo Mišima, který zatím nejrychleji běžel 1:02:58. Nejstarším účastníkem závodu bude také 
Japonec, 81letý Hiroši Ogami. 

 
O pozici nejlepšího Čecha si to rozdají nejspíš Jiří Homoláč, Pavel Brýdl a Vít Pavlišta, mezi ženami 

olympionička Ivana Sekyrová, nebo 38násobná mistryně země na nejrůznějších tratích Petra Kamínková. 

 
V Mattoni Rodinném běhu na 3 km poběží třeba profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný, 

s manželkou i všemi třemi dcerami. Sám boxer se chystá stejně jako loni na 10 km, tehdy byl druhý 



 

v nečekaném čase pod 40 minut. „Před tím ještě běžel s nejstarší dcerou. A teď chtějí běžet i mladší holky, 
dvojčata, ale oni by jim utekli. Takže já musím s nimi,“ říkala s úsměvem šampionova manželka Jaromíra 

Konečná.  
 

Na trati se objeví i muž s transplantovaným srdcem, 51letý Aleš Tvrdý, jeho lékař, věhlasný kardiochirurg 

Jan Pirk, nebo prezidentský kandidát a přední ekonom Vladimnír Dlouhý. 
 

Více informací na www.pim.cz 
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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 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 a v roce 
2012 červnový Mattoni Budějovický 1/2Maraton. 
 
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. 
 
 


