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Hvězdná štafeta ozdobí 20. ročník Volkswagen Maratonu 

Praha  

Patrick Makau, Ingrid Kristiansen, Róbert Štefko a Anežka Drahotová. Tak zní soupiska 

štafety, která ponese startovní číslo 20 na květnovém Volkswagen Maratonu Praha. Bývalí 

světoví rekordmané, legenda českého vytrvalostního běhu i jeho budoucí naděje poběží 

společně v jednom týmu, aby oslavili 20 let maratonu v Praze.  

“V tomto kvartetu se setkávají osobnosti dvou generací z rozdílných koutů světa a kultur 

a symbolizují tak hlavní myšlenku RunCzech - tedy že běh přináší radost a spojuje lidi napříč 

národy. Všechny naše závody a projekty v čele s RunCzech Racing nebo běžeckým centrem 

Running Mall vytvářejí jedinečné běžecké komunity,” vysvětluje Carlo Capalbo, prezident 

organizačního výboru. 

“Je skvělé, že RunCzech dává českým běžcům možnost porovnat se s těmi nějlepšími. Běžet 

v jedné štafetě se dvěma bývalými světovými rekordmany a Róbertem Štefkem je pro mě 

obrovskou motivací,“ těší se na závod členka Czech Marathon Hopes a nejlepší česká 

běžkyně na Sportisimo 1/2Maratonu Praha Anežka Drahotová.  

V neděli 11. května se štafeta na Volkswagen Maratonu Praha představí v tomto pořadí: 

Ingrid KRISTIANSEN (Norsko, 21.3.1956)  

Legenda ženského vytrvalostního běhu, několikanásobná světová rekordmanka na tratích 

od 5 000 metrů po maraton a vítězka slavných maratonů v New Yorku, Londýně, Bostonu, 

Chicagu, Stockholmu a Houstonu. Mezi její úspěchy se řadí také tituly mistryně světa 

na dráze, v krosu i na silnici. Se svým osobním rekordem v maratonu 2:21:06 z roku ‘85 

(Londýn) by snadno vyhrála většinu dnešních maratonů. 

Róbert ŠTEFKO (Česká republika, 28.5.1968) 

Trojnásobný účastník olympijských her a ikona československého vytrvalostního běhu Róbert 

Štefko se již atletice aktivně nevěnuje, nyní se na závodech objevuje v roli trenéra Jana 

Kreisingera a Lucie Sekanové. S osobním rekordem 1:00:29 (Malmö, 2000) na půlmaraton 

a 2:09:53 (Londýn, 1998) na maraton je stále českým rekordmanem na obou tratích 

a inspirací pro mladé běžce. Pravidelně se účastní závodů RunCzech běžecké ligy. 



 

Anežka DRAHOTOVÁ (Česká republika, 22.7.1995) 

Tato nadějná česká atletka představuje ve štafetě nastupující generaci talentovaných běžců. 

Ve svých 19 letech se již může chlubit titulem juniorské mistryně Evropy na 10 km chůze 

(2013). Na seniorské Mistrovství světa v Moskvě vloni skončila na dvojnásobné trati 

na skvělém 7. místě. Letošní výbornou formu potvrdila i na sobotním Sportisimo 

1/2Maratonu Praha, kde si mezi Češkami doběhla pro první místo v čase 1:14:25, čímž si 

vylepšila osobní rekord o 4 minuty. Jedna ze členů Czech Marathon Hopes je všestrannou 

sportovnkyní a kromě běhu a chůze se věnuje také cyklistice. 

Patrick MAKAU (Keňa, 2.3.1985) 

S časem 2:03:38 byl Patrick až do loňského roku světovým rekordmanem v maratonu. Kromě 

Berlína dokázal vyhrát maratony v Rotterdamu a Frankfurtu. Vynikající skóre má Patrick 

i na půlmaratonské trati, kterou dokázal již osmkrát zaběhnout pod hranici jedné hodiny 

s nejlepším časem 58:52 (Ras Al Khaimah, 2009). V České republice je častým návštěvníkem, 

účastní se aktivit RunCzech a v roce 2012 běžel v Praze Grand Prix. 

Jubilejní 20. ročník Volkswagen Maratonu Praha startuje již 11. května 2014. Na start se 

postaví druhý také nejrychlejší maratonec historie, Moses Mosop z Keni. Nedostanete-li se 

druhý květnový víkend do Prahy, můžete závod sledovat také v přímém přenosu na České 

televizi.   
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