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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Hervis 1/2Maraton Praha má ženský rekord závodu a překonal účastnické 

maximum 
Ani chladné počasí nezabránilo skvělým výkonům na Hervis 1/2Maratonu Praha. Keňská běžkyně 

Gladys Cherono vytvořila nový rekord závodu časem 1:06:48. Mezi muži vyhrál Zersenay Tadese  

z Eritrey za 1:00:10, což je třetí nejlepší vítězný čas v historii. 

 

Dvanáct elitních běžců z celého světa zde překonalo své osobní rekordy. A také počet registrovaných 

účastníků k 12 500 běžcům nemá mezi českými běhy obdoby. Také nejlepší z domácích běžců Jiří 

Homoláč zaběhl svůj dosud životní výkon (1:05:41 na 19. místě). Mezi ženami se ukázala nejvýrazněji 

olympionička Ivana Sekyrová (s 1:15:58 byla 17.). 

 

Tadese vyhlásil před startem útok na vlastní světový rekord 58:23 z Lisabonu 2010. Pomoci mu měla  

i startérka, držitelka nejstaršího světového rekordu, Jarmila Kratochvílová. Ta poslala do ulic pole 

běžců společně s náměstkem primátora hl. m. Prahy Pavlem Richterem, který poté sám vyrazil na 

trať. 

 

Mezičasy vedoucí skupinky však ve druhé půli závodu ztrácely naději. „Už včera mi nebylo úplně 

dobře, cítil jsem nějaké nachlazení. Navíc byla zima, proto si moc cením vítězství,“ uvedl 31letý 

Zersenay Tadese, který rozhodl až v cílové rovině před svým tréninkovým partnerem Amanuelem 

Meselem. Ten dostal české vízum na káhirské ambasádě až tři dny před startem! 

 

„Chtěl jsem co nejdéle zůstat ve skupině a v závěru vyrazit,“ pokračoval vítěz. „Nedá se říct, o kolik 

bych běžel rychleji, kdyby bylo tepleji. Možná pod hodinu, to ano,“ dodal. „Ale moc se mi tady líbilo, 

město i organizace. A doufám, že budu moci přijet příště běžet ještě lépe.“ 

 

Třetí v cíli John Kipsang z Keni řekl: „Byla to obrovská motivace běžet s rekordmanem Tadesem. Cítil 

jsem se dobře a trať mi moc vyhovovala.“ 

 

Ženská vítězka si svůj běh doslova vysnila. „Viděla jsem v noci v hlavě celý závod kromě finiše, takže 

jsem nevěděla, jak dopadnu,“ usmívala se 29letá atletka, loňská vítězka afrického mistrovství na  

5 000 i 10 000 metrů. „Nečekala jsem nejlepší čas, jsem opravdu ráda, že se mi to povedlo. Ani jsem 

nesledovala po trati informace, viděla jsem to až v cíli.“ 

 

Druhá favoritka, mladičká Worknesh Degefa z Etiopie pravila: „S umístěním jsem spokojená, s časem 

ne. Byla zima a my neměli teplejší dresy.“ 

 

Oba nejlepší Češi byli velmi spokojeni. „Ještě ve středu jsem se bál, zda vůbec doběhnu. Ale věřil 

jsem, že si odpočinu a půjde to,“ povídal Jiří Homoláč, který většinu závodu běžel sám. „Atmosféra 



 

podél trati byla vynikající, hlavně na mostech, lidi mi pomohli k výkonu,“ chválil publikum a pak 

splněný A-limit na Univerziádu. 

 

Ivana Sekyrová začala s běžeckou přípravou po zimě později, hodně času strávila na běžkách. „Tohle 

byl pro mě spíš trénink, ale ukazuje se, že jdeme dobrým směrem. Trenéři po mně chtěli, abych do 

toho moc nedupala. Šla jsem podle tepů a stihla i zamávat divákům. Až v posledních šesti stech 

metrech jsem si vzpomněla na své sprinterské časy. Za dva týdny na půlmaratonu v Pardubicích chci 

být ještě o minutu a půl rychlejší,“ vykládala. 

 

Z množství dalších zajímavých tváří na startu zaujal při svém třetím půlmaratonském vystoupení 

bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 2003. „Byla to 

větší dřina než minule, protože teď hodně času trávím na hřišti a nemám čas na trénink. Ale zvládli 

jsme to,“ říkal jeden z ředitelů turínského Juventusu. 

 

Běžel i pilot formule Josef Král, stříbrný olympijský medailista z Londýna na divoké vodě Vavřinec 

Hradilek, bývalý ministr obrany a člen věhlasné šlechtické rodiny Michal Lobkowitz, nebo herec  

a moderátor Dalibor Gondík. 

 

Kompletní výsledky najdete na www.runczech.com 
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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 

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


 

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. 


