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16. ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha plný zajímavostí 

Závod českých rekordů a jeden z nejrychlejších podniků světa. To je Sportisimo 1/2Maraton Praha. 
I v roce 2014 ve svém šestnáctém ročníku slibuje velkolepou podívanou a vrcholné zážitky, násobené 
kulisami samého centra historické metropole a přeběhnutím pěti mostů přes řeku Vltavu. 
 
Nejdůležitější informace 

 16. ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha. 

 Sezónu RunCzech zahajuje největší běžecká událost ve střední Evropě. 

 Jarní půlmaraton si získal svůj věhlas díky krásné trati probíhající srdcem historické Prahy, která vede 
běžce kolem Vltavy a přes pět mostů. Běžcům se otevírá výhled na Pražský hrad, Karlův most a nespočet 
dalších památek. 

 Běh je třetím nejrozšířenějším sportem v České republice, což dokazuje i naplnění kapacity 12 500 běžců 
již na konci loňského roku. V roce 2013 se zúčastnilo 12 137 závodníků. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem 7 závodů v 5 
městech České republiky. V roce 2013 se závodů zúčastnilo celkem 61 306 běžců. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha získal díky organizaci na světové úrovni a servisu pro běžce již šestý rok 
po sobě nejvyšší ocenění od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF – zlatou známku kvality. 

 V atletickém světě patří k nejrychlejším půlmaratonským tratím. V roce 2012 to potvrdil Atsedu Tsegay, 
jenž zde zaběhl fantastický čas 58:47. Od té doby nikdo půlmaraton rychleji neběžel. Nepřekonal ho ani 
Zersenay Tadese, držitel světového rekordu v půlmaratonu, který přijel do Prahy vloni. 

 Mezi ženami byl loňský ročník čtvrtým nejrychlejším časem roku 2013 mezi ženami. Zasloužila se o něj 
Gladys Cherono s časem 1:06:48. 

 Letošní startovní pole je nesilnější v historii RunCzech běžecké ligy i v atletickém světě. Dokazuje 5 elitních 
atletů s osobním maximem pod hranicí jedné hodiny, mezi nimi i rekordman Atsedu Tsegay, a 7 atletek 
s časem pod 1:09.  

 Kromě elitních atletů se na trati pravidelně objevují známé osobnosti. Mezi účastníky minulých let patřil 
světoznámý fotbalista Pavel Nedvěd, Michal Malátný (zpěvák skupiny Chinaski), Vavřinec Hradilek 
(kanoista, divoká voda), Dalibor Gondík (herec a moderátor), Michal Viewegh (spisovatel) a mnoho 
dalších. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha lze absolvovat hned v několika kategoriích. Závodu se zúčastní 9 500 
jednotlivců, 466 čtyřčlenných štafet a 211 týmů. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha nabízí divákům nejen zajímavou sportovní podívanou, ale i bohatý 
doprovodný program. Na Maraton Music festivalu se představí 21 kapel.  

 RunCzech spolupracuje se 14 charitativními organizacemi, kterým se v roce 2012 díky běhání podařilo 
vybrat 2,7 mil. Kč. 

 Závody RunCzech se těší mezi běžci velké oblibě, 90 % běžců by doporučilo závod někomu dalšímu. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha se těší také velké oblibě běžců ze zahraničí. Celkem se ve startovním poli 
objeví 19 % cizinců 80 různých národností a 81 % českých běžců.   



  

 Tradiční převahu mají muži, kteří tvoří 69 % všech účastníků, 31 % jsou ženy. Účast žen však rok od roku 
stoupá i díky projektu adidas Women’s Challenge. 

 Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním jsou 
zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání.  

 Celá RunCzech běžecká liga dosahuje 381 hodin zahraničního i domácího TV pokrytí ve 117 zemích světa. 

 Na všech závodech pomáhá každý rok 4,5 tisíce dobrovolníků. 

Rekordy 

 Muži: 
 Světový rekord: 0:58:23 (2010), Zersenay Tadese (ERI), Lisabon (POR) 
 Rekord závodu: 0:58:47 (2012), Atsedu Tsegay (ETH) 
 Nejrychlejší Čech na 1/2Maratonu Praha: 1:03:34 (2005), Róbert Štefko 

 Ženy 
 Světový rekord: 1:05:12 (2014) Florence Kiplagat KEN), Barcelona (ESP) 
 Rekord závodu: 1:06:48 (2013), Gladys Cherono (KEN) 
 Nejrychlejší Češka na 1/2Maratonu Praha: 1:14:17 (2000), Jana Klimešová 

Zajímavosti 

 Nejstarší účastník 2014: Jiří Engliš (CZE), 76 let 

 Nejstarší účastnice 2014: Anna Maria Lomo Portela (ESP), 70 let 

 Během závodu se použije: 
 61 280 spínacích špendlíků 
 165 000 kelímků 
 60 000 houbiček na osvěžení 
 15 000 termoizolačních fólií 
 12 500 medailí 
 6 015 m plotů 
 73 mobilních toalet 

 Vypije se: 
 15 876 l vody Mattoni 
 7 560 l isotonického nápoje Nutrend 

 Sní se: 
 2 800 kg banánů 
 2 100 kg pomerančů 
 1 250 baget 
 26 kg soli 
 99 kg cukru 


