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Karlovarský půlmaraton chce být českým Bostonem 

S ambicemi půjde hned do premiéry květnový 1/2Maraton Karlovy Vary, nový už sedmý podnik 

běžeckého seriálu RunCzech 2013. „Chceme se stát českým Bostonem, tedy prestižním a elitním 

závodem,“ vyhlásil Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru. 

„První ročník se poběží v sobotu 25. května, pořadatelé oznamují kapacitu 1800 startovních míst v soutěžních 

bězích a 600 v rodinném běhu na 3 km. „Za první měsíc už zmizelo 250 čísel,“ říká Zoran Bartek z organizačního 

týmu.  

Přesná podoba trati i místa startu a cíle se ještě dotahuje, aby splnila sportovní požadavky, ale zároveň co 

nejméně zatěžovala obyvatelstvo. I proto se odstartuje v 18 hodin vpodvečer, kdy je nejmenší provoz.  

„Propustnost trati ve městě je omezená, chceme ji navýšit, ale přesto do dalších let může vzrůst počet 

závodníků jen limitovaně. Podobně jako v Bostonu, kde může startovat jen určitý počet běžců, tak bude už jen 

účast velmi ceněná,“ dodal Capalbo. 

Primátor města Petr Kulhánek se těší: „Bude to nejen sportovní, ale společenská událost. Proto jsme uzavřeli 

partnerství na čtyři roky, což by mělo pomoci Karlovým Varům etablovat se na světové sportovní mapě.“ 

Podobně jako už zdejší známý City Triathlon, který dvakrát přivítal evropský šampionát a patří stabilně do 

Evropského poháru. 

Kulhánek, sám dobrý běžec, vyrazí na trať. „Rád se zúčastním, jen budu mít pouhé dva týdny po maratonu 

v Praze, takže nevím, jak zregeneruju. Když jsem se stal primátorem, věděl jsem, že při náročnosti této funkce 

se buď dám na drogy nebo na běh. Vybral jsem si to druhé, běh je úžasná kompenzace pro stresy.“  

Podobně jako v ostatních bězích ze série RunCzech se ukáží elitní světoví atleti, i stovky obyčejných běžců 

radosti. Na půlmaratonské trati mohou běžet i čtyřčlenné štafety.  

„Brzy chceme požádat také o známku kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF,“ dodal Tomáš 

Mirovský, koordinátor závodů RunCzech. Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha už mají zlatou 

známku, Olomoucký 1/2Maraton a Běh na 10 km v rámci Mattoni Grand Prix Praha stříbrnou. 

Registrace jsou spuštěny na webu RunCzech.com, startovné činí 500 Kč, pro děti 50 Kč. 
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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. Pro příští sezonu už má závod IAAF Silver Race Label ocenění kvality. 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. 

 

RunCzech.com 

Běžecký seriál RunCzech.com vznikl v roce 2012 jako společný projekt masových vytrvalostních běhů 

organizovaných v atraktivních místech Česka. Vedle tří hlavních závodů v Praze nabízí také běžecké akce v 

regionech. Ty přitahují místní běžce, ale i turisty ze zahraničí. Všichni zde mohou spojit vášeň pro běhání s 

cestovatelskými zážitky. Pořadatelé běžeckého seriálu RunCzech.com získali jako jediní na světě čtyři ocenění 

IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu.  



 

Run Czech.com 2013 tvoří tyto závody: Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna), Volkswagen Maraton Praha (12. 

května), Mattoni Grand Prix Praha (7. září), 1/2Maraton České Budějovice (8. června), 1/2Maraton Olomouc 

(22. června), 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) a nově 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května). V roce 2012 

se zúčastnilo soutěžních běhů seriálu RunCzech.com 34 346 běžců. Byl pro ně take vytvořen speciální bodovací 

systém, umožňující jim poměřit se podle dokončených závodů v kategoriích podle věku a profesí. V roce 2014 

by měl být běžecký seriál kompletní a přitáhnout vice než 81 000 běžců. 

 


