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PRAHA ÚTOČÍ NA SVĚTOVÝ REKORD! POKUSÍ SE O NĚJ SVĚTOVÝ 

REKORDMAN TADESE NA HERVIS 1/2MARATONU PRAHA 
 

Již tři roky drží  Zersenay Tadese z africké Eritrey světový rekord na půlmaratonské trati 
v čase 58:23. Překoná tento výsledek na trase dubnového závodu Hervis 1/2Maraton Praha? 
 
Tadese dosáhl světového rekordu v Lisabonu v roce 2010. Svou rodnou zemi proslavil ale 
vícekrát. V roce 2004 získal historicky první medaili pro Eritreu na Olympijských hrách, když 
v Athénách zaběhl 10 000 m jako třetí. O dva roky později vyhrál závod na 20 km na 
světovém běžeckém šampionátu IAAF. V letech 2006 – 2009 vyhrál čtyřikrát za sebou 
světový šampionát v půlmaratonu, své vítězství zopakoval i v loňském roce v Bulharsku. 
Vynikl také v cross country, v němž získal v průběhu posledních pěti let zlatou, stříbrnou 
a dvě bronzové medaile. 
 
„Máme velkou radost, že se tento špičkový atlet zúčastní jubilejního 15. ročníku Hervis 
1/2Maratonu Praha.“ říká Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru Prague 
International Marathon. „V Praze se budou opět trhat rekordy!“ dodává s nadšením. 
 
Alfred Eichblatt,  generální ředitel Hervis Sport, říká: „Jsme velmi hrdí, že můžeme být 

součástí projektu RunCzech, především Hervis 1/2Maratonu Praha. Náš závod byl v roce 

2012 nejrychlejším půlmaratonem světa a doufám, že letošní ročník přinese světový rekord.“ 

„Zersenay Tadese, který v únoru oslaví 31. narozeniny, běhá každý rok velmi omezený počet 
závodů, které si pečlivě vybírá. Jsme opravdu rádi, že si pro letošní rok vybral právě Prahu.“ 
dodává Jana Moberly, koordinátorka elitních atletů z organizačního týmu.  
 
Na start se Tadese postaví mimo jiné vedle Philemona Lima z Keni, který v roce 2011 zaběhl 
jako první v České republice půlmaraton pod hranici jedné hodiny s časem 59:30. Který 
z těchto dvou běžeckých es přetrhne cílovou pásku v dubnovém závodě v Praze? 
 
Hervis 1/2Maraton Praha patří mezi prestižní světové závody, které se mohou pochlubit 
nejvyšší známkou kvality od Mezinárodní atletické federace IAAF Road Race Gold Label.  
A nejen to. Loňský ročník Hervis 1/2Maratonu Praha se díky skvělému výsledku etiopského 
běžce Atsedu Tsegay 58:47 stal nejrychlejším půlmaratonem roku na celém světě! Tsegay se 
díky tomuto skvělému výsledku stal čtvrtým nejrychlejším půlmaratonským běžcem na světě.  
 
Závod startuje 6. dubna 2013 na pražském Náměstí Jana Palacha ve 12 hodin. Kapacitu 
závodu navýšili organizátoři na 12 000 běžců, přesto zbývá už jen posledních 1 000 míst! 
„Myslím, že registraci na Hervis 1/2Maraton Praha uzavřeme opět víc jak dva měsíce před 
závodem.“ upozorňuje Václav Skřivánek z organizačního týmu. 
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Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague 
International Marathon a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo 
team prague, známé jako závody RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou 
republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních 
běhů, kterých bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své 
výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle pohlaví, věku a především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 

 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, 
kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali jako jediní na světě čtyři ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující 
jejich organizátorskou kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 
 
 
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 
postavilo 958 běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako 
RunCzech běžecká liga.  
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Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. 
V roce 2012 se ho zúčastnilo 9 057 závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem 
pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 1/2Maraton Praha se stal 
nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem 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, Antonio Pinto či Patrick Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na 
maratonské trati pro 10 členná družstva nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále  
v rámci Volkswagen Maratonu Praha v neděli 12. května 2013. 

 
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.  

tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu 
České Budějovice, 1/2Maratonu Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy 
Vary. 

 
 

 


