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Hervis 1/2Maraton Praha:  

Světový půlmaratonský rekordman Tadese se pražské zimy nebojí 

Hervis 1/2Maraton Praha hlásí útok na světový rekord! A to již tuto sobotu. Uchazečem 

číslo jedna je úřadující světový rekordman Zersenay Tadese z Eritrey. „Počasí nebude až tak 

limitující,“ řekl dnes po příletu do Prahy. „Cítím se silný,“ dodal vzápětí sebevědomě. 

Patnáctý ročník největšího českého běžeckého závodu už jeden rekord překonal, a to v účasti. Letos 

stane na startu 12 500 běžců z 82 zemí, počet účastníků se tedy oproti loňsku zvýšil o patnáct set. 

Kapacita byla vyčerpaná dva měsíce před závodem. Startovní výstřel zazní v sobotu v pravé poledne u 

Rudolfina na náměstí Jana Palacha. 

„Máme tady šest až osm běžců, co mohou běžet pod hodinu a také velmi kvalitní pole žen. Dá se říct, 

že jde o nejsilnější startovní pole v historii,“ říká manažerka elitních atletů Jana Moberly. 

31letý Tadese je původem cyklista, který se začal věnovat běhu ve škole až před třinácti lety. Brzy se 

dostal do reprezentačního výběru v přespolním běhu a pak získal bronz v běhu na 10 000 metrů na 

olympiádě v Aténách 2004. Světový rekord v půlmaratonu zaběhl před čtyřmi lety v Lisabonu časem 

58:23. „Tehdy bylo tepleji,“ usmál se při vzpomínce velký fanoušek Realu Madrid. Tamní hráči ho 

tenkrát za odměnu pozvali na trénink a věnovali mu podepsaný dres. V Madridu také trénuje, jen 

posledních pět týdnů strávil v nadmořské výšce 2300 metrů v Africe. 

„Chci běžet co nejlíp, cítím se ve skvělé formě. Neleží na mě žádný tlak a Tadeseho dobře znám,“ 

prohlašuje také Philemon Limo z Keni, předchozí rekordman pražského závodu. „Je to inspirující 

běžet se světovým rekordmanem. Už jsem to zažil na mistrovství světa v Kavarně, tam jsem ale 

jenom šel. Teď budu silnější.“ 

Závod přitahuje pozornost celého atletického světa. „Už roky drží vysokou kvalitu. Je to jeden z 

nejlepších závodů na světě, ne-li ten úplně nejlepší. Těším se, jak si ho užiju jako divák. Přivezl jsem i 

několik pořadatelů závodů z celého světa, aby se tady přiučili,“ uvedl Paco Borao, prezident 

Mezinárodní asociace maratonů a vytrvalostních běhů AIMS. 

Tato povrzuje i Sean Wallace-Jones z Mezinárodní atletické federace IAAF, který dodává: "Ve světě 

jsou pouze dvě organizace, které mají pět známek kvality od IAAF. Česká republika tak stojí na špičce 

světové atletiky." 

 

 



 

„Na ta slova i samotný závod jsme pyšní. Stále se drží na špici, kde fouká. My doufáme, že foukat 

nebude v sobotu,“ podkoval za přízeň Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. 

„Praha si půlmaratonu váží, jeho kvalita je skutečně vysoká,“ dodal náměstek primátora Pavel 

Richter, který se sám postaví na start a bude útočit na hranici 1:30 hodiny. 

Dlouholetou spolupráci si pochvaluje i titulární partner závodu - Hervis. „Na startu máme dvě štafety 

a osm dalších běžců,“ řekl Luděk Semrád, jednatel společnosti Hervis, a potvrdil tak, že jeho podpora 

není jen formální, ale součástí celé firemní kultury. 

Ředitel závodu Václav Skřivánek upozorňuje i na zajímavou novinku, známou třeba z newyorského 

maratonu. „Do poslední chvíle si můžete nechat na startu na sobě nějaké starší oblečení, které pak 

po odhození posbíráme a věnujeme Armádě spásy. Na trati bude k dispozici více teplého čaje i 

termoizolačních přikrývek.“ Trasa se oproti loňsku téměř nemění, jen v Holešovicích se vrací do 

Jateční ulice. 

„Celý náš organizační tým je odhodlaný a nabitý pozitivní energií. Stejně tak jako naši běžci. Vždy 

může nastat chvíle, kdy jste unavení a chcete to vzdát. Jestliže se vám podaří tento pocit překonat, 

odnesete si ze závodu ještě silnější zážitek. Radost ve tvářích dobíhajících běžců je pro nás tou 

největší odměnou. Těšíme se na krásné pocity prvního, ale i posledního běžce v cíli. Protože i ten je 

pro nás stejně důležitý,“ dodal Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru. 
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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 pět 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 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - 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.  

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. 

 

 

 


