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VOLKSWAGEN MARATONSKÝ VÍKEND 

Druhý květnový víkend je v Praze již tradičně vyhrazen vytrvalostním běžcům. Kromě královské disciplíny je na 
Volkswagen Maratonský víkend připravena  i řada dalších sportovních a kulturních akcí, na které  jste srdečně 
zváni. 

Již ve čtvrtek se otevřou brány holešovického výstaviště, které hostí již 7. ročník veletrhu sportovních potřeb a 
vybavení - Sport Expo. Návštěvníci zde naleznou desítky výrobců předních sportovních značek, v jejichž stáncích 
mohou pořídit běžecké i ostatní sportovní vybavení za exkluzivní ceny. Veletrh dále nabízí tréninkovou  
a výživovou poradnu, zdravotní vyšetření zdarma a hlavně bohatý doprovodný program. To vše  
od 9. do 11. května v Průmyslovém Paláci v Praze. Vstup na veletrh je pro všechny zdarma.  

V sobotu 11. května nabízí Volkswagen Maratonský víkend několik možností. Cestou do Sport Expa se zastavte 
před Průmyslovým palácem v Cloud 9 chill out zóně, kde si nechte od barmanského mistra Romana Uhlíře 
namíchat originál signature koktejly z  Cloud 9 sky bar & lounge či si vyzkoušejte speciální překážkovou dráhu 
pro barmany. Ve 14 hodin odstartuje Cloud 9 Barmanský běh, při kterém profesionální barmani porovnají své 
síly v překážkovém běhu s tácem v ruce. 

Od 12 hodin se ve Sport Expu koná Madeta pasta party. Přijďte ochutnat kulinářské umění kuchařů z hotelu 
Hilton Praha. Kupon, který pořídíte za velmi výhodnou cenu, vám poskytne celé menu vč. minerální vody 
Mattoni, piva Staropramen a jablka. 

Další zajímavou akcí, která se koná před Průmyslovým palácem od 16 hodin, je již tradiční Procházka se psy. Na 
trasu dlouhou 4,5 kilometru se vydají běžci spolu se svými pejsky a stráví tak ve Stromovce příjemné odpoledne. 
Každého v cíli čeká diplom a pejsci dostanou památeční psí známku. 

První den maratonského víkendu bude zakončen koncertem Pražského jara na Staroměstském náměstí, kde 
v 18 hodin zahraje kapela Žlutý pes.  

Neděle 12. května patří 9 500 běžcům z celého světa, kteří se vydají na trasu 42,195 km. Volkswagen Maraton 
Praha se koná již po devatenácté a patří k jedněm z nejkrásnějším maratonům na světě. Závod startuje v 9 hodin 
na Staroměstském náměstím a vede samým srdcem Prahy, historickým centrem Prahy 1 a městskými částmi 
Prahy 2, 4, 5, 7 a 8. Zlatým hřebem na trati je běh přes architektonickou chloubu hlavního města Karlův most.  

Součástí Volkswagen Maratonu Praha jsou tyto závody: 

 Maraton 42,195 km 

 Mistrovství ČR v maratonu 

 Štafety 3x 10 km + 1x 12,195 km 

 Týmy 4x 42,195 km 

 Univerzitní maraton – běh o pohár rektora UK 

 Johnson & Johnson Zdravotnický běh 



  

 Běh záchranných a bezpečnostních složek 

 Finále Juniorského maratonu 

Kdo si netroufá na celý maraton, může se zapojit do Volkswagen Rodinného Minimaratonu, jehož trať měří 
jednu desetinu celkové vzdálenosti, tedy 4,2 km.  Nesoutěžní Minimaraton je zde pro ty, kteří mají rádi sport a 
zároveň chtějí strávit příjemný den se svými blízkými. Trať je navržena tak, aby ji zvládl úplně každý – maminky 
s kočárky, děti, tatínkové, babičky i dědečkové. Jde zejména o to si to užít a být součástí neopakovatelné 
atmosféry mezinárodních závodů.  

„Volkswagen Maraton Praha si za 19 let svého trvání získal věhlas jak v Česku, tak v celém světě. Svědčí o tom 
nejen spoustu pozitivních ohlasů od běžců, ale i fakt, že všech 9 500 startovních čísel bylo vyprodáno více než 
měsíc před startem,“ říká předseda organizačního výboru Carlo Capalbo. 

Svou prestiž si získal Volkswagen Maraton Praha zejména díky profesionální organizaci, která byla oceněna 
nejvyšší známkou kvality IAAF Gold Road Race Label, a také nádhernému prostředí, kterým trať vede. 
Volkswagen Maraton Praha je součástí RunCzech běžecké ligy, která vlastní celkem 5 známek kvality, jako jedna 
ze dvou organizací na světě. Další závodem s nejvyšším oceněním je Hervis 1/2Maraton Praha, stříbrnou 
známkou se pak pyšní Grand Prix Praha, Mattoni 1/2Maraton Olomouc a Ústí nad Labem. 

 
 
 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
 
Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 
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Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@pim.cz 
 
 
 

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:  
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 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. 

 


