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Zajímavé tváře ozáří Hervis 1/2Maraton Praha 

Nejnabitější Hervis 1/2Maraton Praha všech dob. Tak se může už před startem pochlubit letošní 

ročník největšího českého běžeckého závodu. Zářit tu budou hvězdy všech galaxií. 

Kromě elitních afrických běžců, výborných Evropanů a špičkových Čechů se představí také řada 

zajímavých osobností, v jejichž životě se stal běh důležitou součástí bytí i radostí. 

U sportovců bývalých a současných to nepřekvapí. Už potřetí se postaví na start Pavel Nedvěd, 

držitel Zlatého míče 2003 pro nejlepšího fotbalistu Evropy a kapitán české reprezentace a Juventusu. 

Spolu s ním vyrazí i jeho tehdejší sparťanský spoluhráč a český reprezentant Tomáš Votava. Budou 

rychlejší než o téměř generaci mladší, stříbrný olympijský medailista z divoké vody Vavřinec 

Hradilek? A jak se ukáží bývalé atletky z krátkých tratí Eva Šebrlová a Andrea Změlíková, manželky 

olympijských vítězů v desetiboji? 

Pozoruhodné obsazení nabízí i umělecká scéna. Očekává se souboj klavírního virtuoza Michala Rezka 

s Františkem Táborským, kytaristou kapely Chinaski. A půlmaratonská premiéra čeká herce a 

moderátora Dalibora Gondíka. 

Ukáže se i několik významných podnikatelů v čele s Alessandrem Pasqualem, generální ředitel 

Karlovarské minerální vody, partnera závodů RunCzech běžecké ligy. 

Oblíbené tváře mediální scény reprezentují televizní moderátor ČT a ČRo Martin Veselovský, fotograf 

Ondřej Pýcha, nebo televizní editor René Kujan, který nedávno oběhl celý Island, aby získal finance 

pro vozíčkáře. 

Tradičním účastníkem velkých závodů je kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Opět běží i jeho pacient 

Aleš Tvrdý, muž s transplantovaným srdcem. Anebo běhající salesiánský farář Pavel Čáp, či 

nejznámější hasič země Lukáš Novotný, partner olympijské vítězky, oštěpařky Barbory Špotákové. 

Opomenout nelze ani politickou scénu. Možná překvapivě se na trať vydá šlechtic a bývalý ministr 

obrany Michal Lobkowitz. Spolu s ním aktuální europoslanec Edvard Kožušník. Anebo bývalá 

poslankyně Kateřina Jacques či bývalý primátor Ústí nad Labem a výborný lyžař Jan Kubata. 
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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 
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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. 


