
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

30. dubna 2015 

Volkswagen Maraton Praha se těší na neděli a věří 
v nové rekordy 

Volkswagen Maraton Praha vstupuje do svého jednadvacátého ročníku. Deset tisíc 
maratonců zamíří v neděli na pražské Staroměstské náměstí. Na startu bude stát vedle 
elitních atletů převážná většina kondičních běžců, pro něž je dosažení mety maratonu 
vrcholem tréninkového snažení. Závod odstartuje pražská primátorka Adriana Krnáčová, 
silné pole elitních běžců slibuje při dobrém počasí překonání rekordů závodu. 

Jeden rekord již Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru a zakladatel závodu, drží. 
Jeho organizace je držitelem nejvíce zlatých známek udělovaných Mezinárodní asociací 
atletických federací IAAF za kvalitu organizace běžeckých závodů. 

„Je to zázrak, ale dokázali jsme to. Jsme v čele celosvětového hodnocení IAAF dle známek 
kvality. Na trati našich závodů jsme v uplynulých dvaceti letech přivítali 770 000 běžců. Půl 
milionu z České republiky a 250 000 zahraničních. Doufejme, že tento trend bude pokračovat 
i v příštích dvaceti letech. Rádi bychom, aby se Praha stala hlavním městem sportu na světě,“ 
ohlédl se Carlo Capalbo na tiskové konferenci před závodem za uplynulými dvaceti ročníky. 

„Měl jsem možnost být u zrodu maratonu. Jsem rád, že se Carlova vize naplnila. Pro mě 
maraton neznamená jen skvělé startovní pole. Důležité je i to, že jde o běžecký happening. 
Těší mě, že radost z běhání roste,“ podpořil Capalba předseda Českého atletického svazu 
Libor Varhaník. 

Volkswagen Maraton Praha má punc nejrychlejšího květnového maratonu všech dob. 
Na tiskové konferenci před závodem představili pořadatelé elitní startovní pole. „Mezi 
elitními běžci jsou vytrvalci ze 16 zemí, v kategorii mužů startuje šest běžců, kteří již dokázali 
uběhnout maraton v čase lepším než 2:08:00, čtyři z přihlášených elitních žen běžely 
maraton rychleji než 2:24:00. Při dobré konstelaci počasí by ženy mohly překonat rekord 
závodu,“ věří v překonání rekordu žena Jana Moberly. Ten drží z roku 2011 časem 2:22:34 
keňská vytrvalkyně Lydia Cheromei. 

Pozadu nechtějí zůstat ani muži. Jeden ze spolufavoritů, Deribe Robi z Etiopie, zaběhl letos 
v Dubaji výborný čas 2:06:06. 

„Cítím se silný. Dostatečně jsem si odpočinul, zdá se, že počasí bude dobré. Pokud to vydrží, 
je možné překonat i rekord závodu,“ věří si Robi. Ten má v držení časem 2:05:39 keňský 
běžec Eliud Kiptanui. Ještě větší sebedůvěru má Gilbert Yegon z Keni. „Věřím si i na čas pod 
2:05:00,” uvedl. 

Kapacita závodu byla naplněna již v prosinci loňského roku. Mezi tisícovkami amatérských 
běžců budou i takoví, kteří se vydají do neznáma 42 kilometrů a 195 metrů poprvé. Patří 
k nim i bývalý profesionální boxer Lukáš Konečný. 



 

 

„Decentně mám natrénováno. Musím běžet tak, abych neumřel, takže zvolím tempo 
12 kilometrů za hodinu. Doufám, že mě nechytí křeče. V cíli bych byl rád tři hodiny třicet 
minut od startu,“ odhaduje svou formu Konečný. 

Volkswagen Maraton Praha, to není jen nedělní maraton. „Koná se celá řada dalších akcí, 
sobotní Procházka se psy a Maratonský koncert ve spolupráci s Pražským jarem, nedělní dm 
rodinný minimaraton, představení partnerských akcí v rámci veletrhu Sport Expo na 
pražském Výstavišti. Pouze tam a v pražském běžeckém domě Running Mall si zájemci 
mohou zakoupit limitovanou edici běžeckých bot RunCzech od adidasu vyvedených 
v národních barvách,” uvedl ředitel závodu Václav Skřivánek. 

Výstřelem ze startovní pistole uvede masu běžců v neděli v 9:00 do pohybu pražská 
primátorka Adriana Krnáčová. 

„Můj maraton je v současné době na radnici. Doufám, že v příštích letech se znovu zúčastním 
i aktivně. Loni jsem běžela štafetu a bylo to úžasné. V té mase desetitisíců běžců je tolik 
energie, že vás nese sama o sobě. Je to úžasný zážitek a přeji všem běžcům, aby jej v neděli 
zažili znovu,“ uvedla Krnáčová. 

Tříhodinový přímý přenos za závodu vysílá Česká televize, na který bude navazovat online 
přímý přenos cílové rovinky. 

Mistrovství republiky 

Součástí závodu je i mistrovství České republiky v maratonu. Mezi ženami chybí loňské 
medailistky, a tak se nejvíce šancí na stupně vítězů dává zkušené Radce Churaňové, která se 
vrací po zranění achillovky, svěřence trenéra Bohdana Müllera Tereze Zuzánkové a ambice 
„na bednu“ má i Šárka Macháčková. 

Favority mistrovského závodu mužů jsou zkušený Petr Pechek, dobrou formu letos 
prokazující Vít Pavlišta, do pořadí na prvních místech bude chtít promluvit i vrchař Robert 
Krupička a pravidelný účastník závodů RunCzech běžecké ligy Jiří Homoláč. 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková      
PR & Media      
tel: +420 777 537 981      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 
 

 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou 
zprávou a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 

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