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Volkswagen Maraton Praha očekává útoky na rekordy závodu 

Bohaté startovní pole nabízí i letos Volkswagen Maraton Praha, který se koná v neděli 12. 

května. Zaútočí afričtí běžci na rekordní časy závodu? „Máme kvalitní běžce, pokud vyjde 

počasí, můžeme si dovolit na to pomyslet,“ říká Jana Moberly, manažerka elitních atletů 

závodu. 

Číslem jedna a tudíž i největším favoritem bude Albert Kiplagat Matebor. 32letý keňský 

běžec dokázal zaběhnout předloni ve Frankfurtu čas 2:05:25. A Kiptanuiův rekord v Praze 

z roku 2010 má hodnotu o 14 vteřin horší. 

Matebor se vrací po pauze v plné formě. Vydělal si už na farmu a rád se věnuje poslechu 

keňské hudby. Před dvěma lety vyhrál slavný göteborský půlmaraton. 

Jen o něco pomalejší byli jeho krajani Mariko Kiplagat Kipchumba (2:06:05) a Benjamin 

Kolum Kiptoo (2:06:31). „Ti všichni si mohou vzájemně pomoci k času na hranici 2:06,“ 

předpovídá Jana Moberly.  

Chystá se i Philemon Limo, který na české půdě zaběhl řadu výborných časů při 

půlmaratónech a na Mattoni Grand Prix desítce drží stále rekord 27:34. 

Proti nim nastoupí eritrejská dvojice Yonas Kifle (2:07:34) - Amanuel Mesel. Tohoto teprve 

22letého běžce, který při nedávném Hervis 1/2Maratonu Praha odvážně prohnal světového 

rekordmana Zersenaye Tadeseho, čeká maratonská premiéra. 

Mezi ženami se pražská dlažba těší na známou 35letou keňskou atletku Lydii Cheromei 

(2:21:30 loni v Dubaji). Už ve třinácti získala titul juniorské mistryně světa v přespolním běhu, 

byla i na olympiádě v Atlantě 1996 a Sydney 2000. Předloni v Praze zaběhla traťové rekordy 

v půlmaratonu i v maratonu. A loni byla mj. čtvrtá na mistrovství světa v půlmaratonu. 

„To je záruka kvality. Letos začala trochu později a znovu si vybrala Prahu, přestože měla 

nabídky i z jiných prestižních maratonů. Určitě nepoběží sama, pět žen může útočit s ní na 

rekord,“ dodává manažerka elitních běžců. Hodnota rekordu závodu je 2:22:34. 



 

Pozornost zasluhují i další Keňanky Caroline Rotich, o čemž svědčí její výsledek 

z newyorského půlmaratonu, a Philes Ongori. Etiopský blok tvoří Koren Jelela (2:22:43) a 

Ehitu Kiros (2:23:39). 

Elitní pole doplňují běžci ze Zimbabwe, Etiopie, Estonska, Švýcarska, Velké Británie, 

Japonska, Ruska, Ukrajiny, Irska a Maďarska. 

Velmi zajímavé očekávání slibuje souboj o český titul. Chybí sice olympijský účastník Jan 

Kreisinger, který letos dává přednost kratším distancím. Nastoupí však Petr Pechek, který má 

zaběhnuto pod 2:19. Kromě silnice oba nasbírali řadu úspěchů v bězích do vrchu nebo 

trailech. 

A prohnat je mohou i půlmaratonský mistr a držitel letošního nejlepšího času Vít Pavlišta (už 

běžel maraton za 2:20:42), nebo Jiří Homoláč, který byl nejlepším tuzemským běžcem na 

dubnovém Hervis 1/2Maratonu Praha a loni běžel maraton 2:21:06.  

Poběží i česko-slovenský vytrvalec, účastník dvou olympijských her, Róbert Štefko. Dnes už 

43letý trenér Kreisingera a dalších dokázal maraton za 2:09:53, k čemuž jeho nástupci 

vzhlížejí s nedostupným obdivem. 

Mezi ženami by ráda ukázala své kvality Petra Pastorová, ostravská matka tří dětí a 

svěřenkyně legendární rekordmanky Aleny Peterkové. Zatím má zaběhnuto 2:39:42. 

Vyzyvatelkou bude také maminka a orientační běžkyně Radka Churaňová. 

TOP 10 Men: 

 
 Nat Name Surname Born PB 

1 KEN Albert Kiplagat MATEBOR 20.12.1980 2:05:25 

2 KEN Mariko Kiplagat KIPCHUMBA 1.1.1975 2:06:05 

3 ERI Amanuel MESEL 29.12.1990 debut 

4 KEN 
Benjamin 
Kolum KIPTOO 1.1.1979 2:06:31 

5 KEN Julius Ndiritu KARINGA 1.1.1976 2:08:01 

6 ETH Girmay BIRHANU 27.1.1987 2:08:11 

7 ERI Yonas KIFLE 5.11.1977 2:07:34 

8 KEN 
Philemon 
Kimeli LIMO 2.8.1985 2:09:25 

9 ETH Teshome GELANA 31.10.1985 2:07:37 

10 KEN Julius Arile LOMERINYANG 15.6.1983 2:12:13 

 



 

TOP 10 Women: 

 

 
Nat Name Surname Born PB 

1 KEN Lydia CHEROMEI 11.5.1977 2:21:30 

2 ETH Koren JELELA 18.1.1987 2:22:43 

3 KEN Caroline ROTICH 13.5.1984 2:23:22 

4 ETH Ehitu KIROS 13.1.1988 2:23:39 

5 KEN Philes ONGORI 19.6.1986 2:24:20 

6 JAP Azusa NOJIRI 6.6.1982 2:24:57 

8 ETH Selomie GETNET 10.4.1986 2:25:15 

9 RUS Tatyana ARYASOVA 2.4.1979 2:26:13 

10 UKR Yulia RUBAN 6.10.1983 2:27:10 
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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.  

 

mailto:pr@pim.cz


 

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. 

 

 


