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Sportisimo 1/2Maraton Praha startuje za tři dny.  
Praha je běžeckým velkoměstem, uznává primátorka  

 
Už za tři dny odstartuje od Rudolfina Sportisimo 1/2Maraton Praha, největší běžecký závod v České republice. 
Na trať, která běžcům nabídne pohledy na krásy historické Prahy, se vydá celkem 11 500 závodníků.  
Ty startovním výstřelem do ulic vypustí pražská primátorka Adriana Krnáčová a mezi tisícovkami sportovců 
nebude chybět například zlatý olympijský medailista Roman Šebrle. On, dobroběžci v dresu Armády spásy  
a stovky dalších si užijí závod oceněný zlatou známkou Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF). 
Nejvyšší ocenění silničních závodů mají všechny závody RunCzech běžecké ligy a Česká republika je tak na 
světové špičce, co se organizování silničních závodů týče. 

Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, si devatenáctý ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha ujít 
rozhodně nenechá. Na startovní čáru se sice nepostaví, ale zato všech 11 500 běžců startovním výstřelem 
vypustí do pražských ulic. „Půlmaraton se v ulicích Prahy poběží už po devatenácté a každý ročník svou úrovní 
překonává ten předchozí. Já věřím, že stejně tomu bude i letos. Praha se stala běžeckým velkoměstem i ve 
světovém měřítku a vzhledem k současné popularitě tohoto sportu je to něco, na co můžeme být pyšní,“ říká 
primátorka. „Za taková slova paní primátorky jsme velmi rádi. Spolupráce s Prahou je pro nás velmi důležitá  
a těší mě, že společně šíříme dobré jméno Prahy po celém světě,“ těší prezidenta RunCzech běžecké ligy Carla 
Capalba.  

Závody RunCzeh běžecké ligy v loňském roce přilákala celkem 82 840 běžců, což je číslo, které oceňuje i ředitel 
Českého atletického svazu Tomáš Janků. Koneckonců, ČAS vyhlásil RunCzech běžeckou ligu jako největší běžecký 
seriál loňského roku. Spolupráce RunCzech a ČAS však sahá mnohem dále. „Jsem rád, že Český atletický svaz  
a RunCzech mají v mnoha ohledech společné zájmy a cíle, zejména v oblasti kvality služeb pro sportovní 
veřejnost, v bezpečnosti a unifikaci standardů při pořádání veřejných běhů. Nastartovali jsme velmi úzkou 
spolupráci v rámci projektu Českého atletického svazu s názvem Český běh, který se této oblasti intenzivně 
věnuje. Zejména bych zdůraznil certifikaci měření tratí, sledování kvality jednotlivých běhů a novinkou pro letošní 
rok je zahájení vzdělávacího kurzu pro trenéry kondičních běhů,“ vysvětluje Tomáš Janků. 

Největší běžecký závod v České republice nese už čtvrtý rok jméno Sportisimo 1/2Maraton Praha. A právě 
Sportisimo kromě vybavení na celou sezónu běžcům nabízí řadu dalšího. „Pro závodníky jsme tradičně připravili 
Sportisimo tejp zónu, časové tempo pásky a také Smilebox, aby měli ze  závodu vzpomínku ve formě fotografie.  
O tom, že neustále pracujeme na vylepšování nabídky běžecké obuvi, oblečení i doplňků, se běžci mohou 
přesvědčit ve Sportisimo stanu na náměstí Jana Palacha i v Running Expu,“ podotýká Martina Kudláčková, 
ředitelka nákupu a marketingu Sportisimo. 

RunCzech v letošním roce spolupracuje s padesátkou charitativních organizací. Na Sportisimo 1/2Maratonu 
Praha si skrze charity v rámci projektu Běž pro dobrou věc startovní číslo zakoupilo přes dva tisíce běžců.  
A nemalá část z nich přes Armádu spásy, která je již třetím rokem hrdým charitativním partnerem Sportisimo 
1/2MaratonU Praha. „Velmi nás těší zájem běžců, kteří si skrz Armádu spásy zakoupili startovní číslo, protože tak 
podpoří nízkoprahová denní centra pro lidi bez domova. V těchto zařízeních mohou lidé v nouzi pobývat během 
dne, mohou zde řešit své problémy anebo jen sbírat síly a využít pomoci sociálních pracovníků. Již tuto sobotu na 
trati závodu Sportisimo 1/2Maratonu Praha na podporu projektů Armády spásy poběží 145 běžců a 1 
dobroběžkyně - Dominika, která běží pro úsměv opuštěných seniorů. Spojila tak svůj běh Sportisimo 1/2Maraton 



  

 

Praha s dobrou věcí a vybrané finanční příspěvky poputují na podporu služeb pro seniory Armády spásy,“ 
vysvětluje Pavla Vopeláková, tisková mluvčí Armády spásy s tím, že více informací o dobroběžcích Armády spásy 
lidé najdou na armadaspasy.cz/nasi-dobrobezci/. 

Na start závodu se kromě nejlepších světových vytrvalců postaví také řada známých tváří. Běžci na trati potkají 
chirurgy Tomáše Šebka a Jana Pirka, herce a moderátora Dalibora Gondíka nebo zlatého desetibojaře z aténské 
olympiády Romana Šebrleho. „V životě jsem už jeden půlmaraton uběhl, ale to byla tak trochu náhoda. Zúčastnil 
jsem se štafety v rámci půlmaratonu Praha, běžel jsem první úsek, a protože jsem se cítil dobře, doběhnul jsem až 
do cíle. Byl jsem sice úplně vyřízený, ale bylo to super a na sobotu se už hodně těším,“ usmívá se Šebrle. 

Olympijského medailistu a další tisíce běžců na trati závodu nečeká žádné velké překvapení – trasa je úplně 
stejná (a stejně rychlá), jako v loňském roce. Ti, kteří v sobotu běžecké boty neobují, mohou závod sledovat 
v pražských ulicích nebo v přímém přenosu České televize, ten startuje v 9:50. „Přímý přenos závodu je vysílaný 
do více než 150 zemí po celém světě. Potenciální dosah tak je okolo miliardy diváků, to je prostě skvělé číslo,“ 
zmiňuje koordinátor závodu RunCzech Tomáš Mirovský. „Co se týče závodních novinek pro samotné běžce, ti se 
mohou těšit například na pozávodní afterparty, která na Výstavišti startuje v sobotu ve 14 hodin a na každého 
běžce čeká guláš a točené pivo zdarma,“ dodává Mirovský. 

Běžci, kteří se pravidelně účastní závodů RunCzech běžecké ligy, se i letos mohou těšit na velké běžecké 
dobrodružství. Třicet vylosovaných šťastlivců se totiž 19. listopadu postaví na start maratonu ve Valencii, který 
se stal hostujícím závodem RunCzech běžecké ligy pro letošní rok. „Kdo se chce zapojit do losování o startovní 
číslo, musí letos dokončit alespoň tři naše závody,“ doplňuje Mirovský. Všechny náklady spojené s účastí a cestou 
do Valencie si běžci hradí sami, RunCzech poskytuje pouze možnost účasti v závodě oceněným zlatou známkou 
IAAF. 

Devatenáctý ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha odstartuje z náměstí Jana Palacha v sobotu 1. dubna v deset 
hodin. 

 

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. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou a s uvedením 
zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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