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Zajímavosti z Volkswagen Maratonského víkendu 

Dvacet let již uplynulo od chvíle, kdy dva italští přátelé, Carlo Capalbo a Gelindo Bordin, olympijský vítěz 
v maratonu ze Soulu, seděli u piva v ve známé pražské hospodě Cibulka a snili o tom, jak se Prahou poběží 
maraton. Ze snu se stala skutečnost a v neděli 11. května se Volkswagen Maraton Praha rozběhne ze 
Staroměstského náměstí již po dvacáté. 
 

Nejdůležitější informace 

 Rok 2014 se nese v duchu oslav 20. výročí Volkswagen Maratonu Praha. Za uplynulých 19 let rozběhal 
Prague International Marathon a RunCzech 711 306 lidí. 

 Díky trati probíhající srdcem historické Prahy, která vede běžce kolem Vltavy i přes slavný Karlův most 
právem patří k jedněm z nejkrásnějších maratonů světa. V průběhu celých 42,195 km se běžcům otevírá 
výhled na Pražský hrad, Národní divadlo, Tančící dům a nespočet dalších památek. 

 Běh patří mezi 3 nejrozšířenější sporty v České republice, což dokazuje i naplnění kapacity 10 000 běžců 
již začátkem tohoto roku. V roce 2013 se Volkswagen Maratonu Praha zúčastnilo 9 537 závodníků. 

 Volkswagen Maraton Praha je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem 7 závodů v 5 
městech České republiky. V roce 2013 se všech závodů zúčastnilo celkem 61 306 běžců. 

 Volkswagen Maraton Praha získal díky organizaci na světové úrovni a servisu pro běžce již čtvrtý rok 
po sobě nejvyšší ocenění od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF – zlatou známku kvality. 

 Nejrychleji zde zatím dokázal zaběhnout v roce 2010 Eliud Kiptanui. Maraton zvládl za skvělých 2:05:39, 
čímž se dostal na 8. místo světových tabulek roku 2010. Mezi ženami drží rekord s časem 2:22:34 z roku 
2011 Lydia Cheromei.  

 Letošní bohaté elitní startovní pole slibuje rychlé časy a možná i útok na rekord závodu. Moses 
Cheruiyot Mosop, muž, který zaběhl v roce 2011 na bostonském maratonu druhý nejrychlejší čas 
historie 2:03:06 a ten samý rok vyhrál i maraton v Chicagu, bude bojovat o přední pozice 11. května 
v Praze. 

 Pozornost na sebe bude přitahovat také speciální jubilejní štafeta, sestavená exkluzivně pro 20. ročník 
závodu. O maratonskou vzdálenost se podělí jedna z nejlepších běžkyň 80. let Ingrid Kristiansen legenda 
československého běhu Róbert Štefko, naděje českého vytrvalostního běhu Anežka Drahotová a Patrick 
Makau, až do loňského roku držitel světového rekordu v maratonu.  

 V jedné štafetě poběží také Iva Pazderková (herečka), Petr Koukal (badmintonista), Marcel Chládek 
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy) a Andrzej Krzyscin (v 1. ročníku maratonu v roce 1995 doběhl 
druhý ). Mezi štafetami poběží i Roman Šebrle (olympijský vítěz v desetiboji), Vojtěch Bernatský 
(sportovní komentátor), Dalibor Gondík (moderátor a herec). 

 Kromě elitních atletů se na trati objeví Jan Pirk (kardiochirurg), Michal Rezek (klavírní virtuoz), Zdeněk 
Tůma (bývalý guvernér ČNB), Michal Lobkowitz (bývalý ministr Obrany), Petr Kulhánek (primátor 
Karlových Varů), Petr Mašek (přední český horolezec, parťák Radka Jaroše) a Kateřina Jacques (bývalá 
politička). 

 Na start dm rodinného minimaratonu se postaví pravidelná účastnice Kateřina Neumannová 
(olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích) se svou dcerou Lucií.  



  

 IAAF, AIMS, ředitelů slavných zahraničních maratonů i velkých hvězd běžeckého světa. 

 Volkswagen Maraton Praha lze absolvovat hned v několika kategoriích. Závodu se zúčastní 7 500 
jednotlivců, 525 čtyřčlenných štafet a 55 týmů. 

 Maratonský víkend začíná Sport Expem, největším sportovním veletrhem u nás, kam zavítá kolem 40 
tisíc návštěvníků. Kromě sportovního vybavení si běžci budou moci pořídit jubilejní adidas kolekci nebo 
další suvenýry nebo si prohlédnout výstavu připomínající 20leté výročí. 

 Součástí Maratonského víkendu je bohatý doprovodný program. Na Sport Expu budou probíhat 
sportovně zaměřené semináře, v sobotu se koná již tradiční Procházka se psy a v neděli hned po startu 
Volkswagen Maratonu Praha vydá na 3 km dlouhou trať i 4 500 účastníků dm rodinného minimaratonu. 

 Nedílnou součástí doprovodného programu je i Marathon Music Festival, na kterém se v rámci oslav 20 
let představí 35 kapel rozmístěných podél trati závodu. Novinkou pro letošní rok bude koncert ve 
spolupráci s Pražským jarem přímo v den závodu na Staroměstském náměstí. 

 Česká televize vysílá ze závodu 4 hodinový přímý přenos. Přímý přenos se vysílá i do zahraničí, celý závod 

se vysílá ve 170 zemích světa. Maraton bude vysílat SuperSport South Africa (South Africa and Sub-

Sahara), Band Sports (BRA), ESPN Star, Fox (Asia), Nova Sports (GRE, CYP), Fox Sports (AUS), Starhub 

(SG), Direct TV LAM (America), Digisport Romania (ROM), OSNetworks (Middle East & North Africa), EBU 

(NEWS) (Europe), Slovak Sport (SVK), Sky Mexico (MEX), Zuku TV (East Africa), Madison Communications 

(CH), Fortune Style (Asia). 

 

Rekordy: 

 Světový rekord – muži: 2:03:23 (2013), Wilson Kipsang (KEN), Berlin (GER) 

 Světový rekord – ženy: 2:15:25 (2003), Paula Radcliffe (GBR), London (GB) 
 

 Rekord závodu – muži: 2:05:39 (2010), Eliud Kiptanui (KEN)  

 Rekord závodu – ženy:  2:22:34 (2011), Lydia Cheromei (KEN) 
 

 Nejrychlejší Čech na Maratonu Praha: ROBERT ŠTEFKO; 2:12:35; 2004 

 Nejrychlejší Češka na Maratonu Praha: ALENA PETERKOVÁ; 2:31:08; 2000 

 

Zajímavá čísla: 

 Při závodě pomáhá 1 300 dobrovolníků 

 Nejstarší účastník 2014: Jiří Přidal, 26.4.1934 (80 let) 

 Nejstarší účastnice 2014: Angele Incorvaia, 15.10.1942 (72 let) 

 Volkswagen Maraton Praha má velký věhlas i v zahraničí. Ve startovním poli se objeví běžci 91 různých 
národností. 

 Tradiční převahu mají muži, kteří tvoří 79 % všech účastníků, 21 % ženy. Účast žen však rok od roku 
stoupá i díky projektu adidas Women’s Challenge. 

 Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním 
jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání.  

 RunCzech spolupracuje se 14 charitativními organizacemi, kterým se v roce 2013 díky běhání podařilo 
vybrat 2,7 mil. Kč. 



  

 Průměrný běžec potřebuje ke zdolání maratonu 34 432 kroků 

 Během závodu se použije: 
o 54 300 spínacích špendlíků  
o 331 000 kelímků 
o 105 000 houbiček na osvěžení  
o 10 000 termoizolačních fólií 
o 14 400 medailí 
o 7 756 m plotů  
o 235 mobilních toalet 

 Vypije se: 
o 37 044 l vody Mattoni  
o 18 130 l isotonického nápoje Nutrend 

 Sní se: 
o 4 585 kg banánů  
o 2 264 kg pomerančů  
o 3 400 baget 
o 26 kg soli 
o 75 kg cukru 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
 
Zdenka Pecková                                                                             Tomáš Nohejl 
PR & Media                                                                                      RunCzech media 
tel: +420 777 537 981                                                                    tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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