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Hervis 1/2Maraton Praha: Kapacita závodu téměř vyčerpána! 

Pokud ještě patříte k těm, kteří váhají, zda se zúčastnit tradičního závodu pražskými ulicemi 

Hervis 1/2Maratonu Praha, který se koná v sobotu 6. dubna 2013, měli byste si pospíšit. Již 

nyní je vyčerpáno 75 % kapacity všech startovních čísel! 

Vzhledem k rekordnímu počtu účastníků loňského ročníku, který se vyšplhal na 11 000 

běžců, se organizátoři rozhodli navýšit kapacitu závodu. „Běh v České republice zažívá boom. 

V loňském roce byly všechny závody, které organizujeme v rámci RunCzech běžecké ligy, 

obsazeny minimálně měsíc předem. Rozhodli jsme se proto opět rozšířit závodní pole a na 

jubilejním 15. ročníku Hervis 1/2Maratonu Praha přivítáme na startovní čáře 12 000 běžců.“ 

řekl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru Prague International Marathon. 

Zájem o účast je obrovský, v současné chvíli je kapacita 12 000 startovních čísel takřka 

naplněna. „Myslím, že registraci na Hervis 1/2Maraton Praha uzavřeme opět víc jak dva 

měsíce před závodem!“ upozorňuje Václav Skřivánek z organizačního týmu. 

Pokud se ještě rozhodujete, zda se do závodu zaregistrovat, pak neváhejte! Registrace je 

otevřena na webových stránkách organizátora www.pim.cz. 

Elitní Hervis 1/2Maraton Praha je oceněn zlatou známkou Mezinárodní atletické federace 

IAAF, čímž se může pochlubit pouze šest půlmaratonů na světě! První ročník se konal v roce 

1999 za účasti 950 běžců ve Stromovce. O dva roky později startoval z Karlova mostu. V roce 

2006 počet závodníků půlmaratonu (4 207) poprvé překročil počet maratonců v Praze. 

Během čtyř let se účast zdvojnásobila. V roce 2012 startovala rekordní sestava běžců v počtu 

11 085 a kapacita byla vyčerpána měsíc a půl před závodem. 

 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 

Veronika Honsová 
PR & Marketing Manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: honsova@pim.cz 
 
 
 

http://www.pim.cz/
mailto:honsova@pim.cz


 

Poznámky pro editory:  
 
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga vznikla 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 RunCzech běžecké ligy získali jako jediní na světě 
čtyři ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu: IAAF Road Race Silver 
Label pro METRO Běh na 10 km a 1/2Maraton Olomouc a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 
1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha. 

RunCzech běžeckou ligu 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), nově 
1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října).  

V roce 2012 se zúčastnilo závodů RunCzech 64 043 běžců. Pro účastníky soutěžních běhů, kterých 
bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen speciální bodovací systém, umožňující poměřit své 
výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle věku a profesí. V roce 2014 by měl být běžecký seriál 
kompletní a přitáhnout vice než 81 000 závodníků.  
 
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 v rámci prvního ročníku postavilo 958 běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly 
a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako RunCzech běžecká liga. V roce 2012 se závodů 
v rámci PIM Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 64 000 závodníků z celého světa. Volkswagen Maraton 
Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. PIM je rovněž 
od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.  Hervis 
1/2Maraton Praha se stal v roce 2012 nejrychlejším půlmaratonem světa! Etiopan Zersenay Tadese 
ho zaběhl v rekordním čase 58:23. 

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.  

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. 
Byla založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka 
organizace "The European Marathon Promotion Organization“. 

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 RunCzech běžecké ligy.  

V roce 2010 vytvořila společnosti tempo team speciální tým odborníků s patnáctiletými zkušenostmi 
v oblasti organizace běžeckých akcí a uspořádala první ročník závodu Volkswagen 1/2Maraton 



 

Olomouc. Jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala mimo Prahu. Sérii 
závodů doplnil v roce 2011 podzimní závod Volkswagen 1/2Maraton Ústí nad Labem,  o rok později 
červnový Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a v roce 2013 přináší premiéru závodu 1/2Maraton 
Karlovy Vary, který se bude konat 25. května. 


