
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
1. května 2018 

Zajímavosti z Volkswagen Maratonu Praha 

Už čtyřiadvacátý ročník nejslavnějšího běžeckého závodu v České republice se rozeběhne v neděli šestého 

května. Volkswagen Maraton Praha se stal neodmyslitelnou součástí světové běžecké scény. Mimořádně 

krásná trať, elitní atleti z celého světa, tisícovky nadšených běžců a zážitek na celý život, právě takový je 

pražský maraton. Užijte si atletický svátek ať už jako běžec, dobrovolník, fanoušek nebo divák přímého 

přenosu České televize! 

Nejdůležitější informace: 
● Letos se poběží již 24. ročník. 

● Volkswagen Maraton Praha bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport. Přenos startuje v neděli  

6. května v 8.50. Online přímý přenos poběží na webu www.runczech.com. 

 Volkswagen Maraton Praha je druhou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z osmi závodů v pěti 
městech České republiky. V loňském roce se všech akcí pod hlavičkou RunCzech zúčastnilo rekordních 
82 883 běžců. 

 Závod je již poosmé v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací 
IAAF.  

 Letošní Volkswagen Maraton Praha přivítá miliontého běžce v historii závodů RunCzech. 

 Závod navštíví prezident Mezinárodní asociace atletických federací IAAF Sebastian Coe. 
● Závod odstartuje v 9.00 ze Staroměstského náměstí. Poslední běžec se na stejné místo dostane o sedm 

hodin později, tedy v 16.00, a v cíli ho přivítá kompletní RunCzech tým. 

● O startovní výstřel se postará primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a prezident IAAF 

Sebastian Coe. 

● Závod si získal svůj věhlas díky krásné trati probíhající srdcem historické Prahy, která vede běžce kolem 

Vltavy a přes šest mostů včetně nejslavnějšího Karlova. Závodníci odstartují ze Staroměstského 

náměstí, poběží kolem Národního divadla, Tančícího domu, Obecního domu a dalších památek. 

● Na start závodu se postaví 10 600 maratonců. Kdo si netroufne na celou maratonskou vzdálenost, může 

se přihlásit na 2Run, kde dva lidé běží každý půlmaraton. 

● Běžci na pražském maratonu mohou využít zbrusu novou mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní 

průvodce celým závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů, živé sledování běžců online 

na trati a mnoho dalšího. Aplikace je dostupná pro Android i iOS. 

● Jednou z nejočekávanějších novinek je také přeregistrace závodníků. V praxi to znamená, že pokud se 

běžec nemůže závodu zúčastnit, může startovné převést na někoho jiného. 

● Díky rekordu závodu Eliuda Kiptanuie 2:05:39 z roku 2010 je Volkswagen Maraton Praha nejrychlejším 

květnovým maratonem všech dob. Ženský rekord závodu 2:21:57 je od loňského roku v držení Valary 

Aiyabei. 

● Mezi největší favority budou jako tradičně patřit afričtí vytrvalci v čele se  Sisayem Lemmou. Etiopský 

běžec by měl zaútočit na rekord závodu, k jeho překonání by mu měla pomoci kvalitní konkurence v 

podobě jeho krajana Bazu Worku a Stephana Chemlany z Keni a překvapit by mohli i výborní 



 

 

půlmaratonci Asefa Tefera, Belay Tilahun a Felix Kibitok, kteří v Praze zažijí maratonskou premiéru. 

● Po roce se do Prahy opět vrací také nejlepší americký maratonec Galen Rupp. 

● Také v závodě žen se poběží na rekord. Postarat by se o to měla Etiopanka Amane Goban a tradičně 

výborný výkon lze očekávat od Sary Moreiry z Portugalska. 

● Čeští fanoušci se mohou těšit na tradiční mistrovství České republiky v maratonu, které proběhne 

v rámci Volkswagen Maratonu Praha. Mimo jiné se na něm představí obhájce loňského vítězství a 

pětinásobný mistr republiky Petr Pechek, Jiří Homoláč nebo Vít Pavlišta. 

● V ženách se při neúčasti Evy Vrabcové-Nýlvtové rozhodne mezi Petrou Pastorovou – trojnásobnou 

mistryní ČR v maratonu, olympioničkou Ivanou Sekyrovou a talentovanou Terezou Ďurdiakovou. 

● Kromě rekordů budou běžci bojovat také o splnění maratonských limitů na srpnové mistrovství Evropy. 

● Kromě elitních atletů startuje i řada známých osobností. Na start 2Run se postaví kytarista skupiny 

Chinaski František Táborský a ředitel Světla pro svět Richard Schinko. Na celý maraton si troufne veslař 

a člen stříbrné párové čtyřky z olympiády v Aténách David Kopřiva, chirurg Tomáš Šebek, herečka Lenka 

Vacvalová, novináři Tomáš Poláček a Petr Honzejk, klavírní virtuóz Michal Rezek nebo primátor 

Karlových Varů Petr Kulhánek. Nevidomého běžce Ondřeje Zmeškala pak na trati povede bosonohý 

běžec Tomáš Zahálka. 

● Volkswagen Maraton Praha byl první maraton na světě, který je celý rovněž v digitální podobě. Prague 

Digital Marathon i letos startuje rovněž v neděli 6. května v 9.00. 

● Volkswagen Maraton Praha nabízí divákům nejen zajímavou sportovní podívanou, ale i bohatý 

doprovodný program. Sportovní veletrh Sport Expo Praha se koná celý čtvrtek, pátek i sobotu. V rámci 

doprovodného programu proběhne autogramiáda knihy Gabriely Koukalové, setkání elitních atletů 

s běžci nebo tradiční Barilla Pasta party. 

● Nesoutěžní dm rodinný minimaraton se opět koná v sobotu ve Stromovce v rámci  dm rodinného dne. 

Na 5 400 účastníků dm rodinného minimaratonu čeká tří nebo pětikilometrová trať se startem a cílem 

na Výstavišti, chybět nebude Procházka se psy i se soutěžní canicrossovou kategorií s pěti stovkami 

účastníků. 

● Startérem dm rodinného běhu bude prezident IAAF Sebastian Coe. 

● V den závodu se na Maraton Music Festivalu představí 34 kapel. 

● Na start závodů se v rámci finále Juniorského maratonu postaví také 300 středoškolských studentů. 30 

desetičlenných týmů vzešlo z 13 semifinálových kol po celé České republice, toho se letos zúčastnilo 

rekordních 2 630 studentů. 

● O špičkovou zdravotní péči se letos mimo jiné budou starat čtyři mobilní „AED cyklohlídky“ vybavené 

automatickým externím defibrilátorem, čímž se připojí k profesionálům ze Zdravotnické záchranné 

služby hl. m. Prahy. Na trati závodu rovněž nebude chybět dostatek stanovišť se zdravotníky, ty budou 

označené coby Medical Point. 

● Hlavním charitativním partnerem Volkswagen Maratonu Praha je Světlo pro svět. 

● Nejvíce zahraničních běžců na maraton přijede z Francie, Itálie, Číny, Německa, Velké Británie, Polska, 

Španělska, Slovenska a Ruska. 

● Oficiální hashtag závodu je #PragueMarathon. 

 
Zajímavá čísla: 



 

 

● Kapacita Volkswagen Maratonu Praha je 10 600 běžců, dalších 5 400 lidí poběží dm rodinný 

minimaraton a 500 Procházku se psy. Celkem se tak Volkswagen Maratonského víkendu zúčastní 

16 500 lidí. 

● Ve startovním poli se objeví celkem 85 národností. 

● 76,6 % běžců jsou muži, 23,4 % tvoří ženy. 

● Průměrný věk žen na maratonu je 39,9 let, průměrný věk mužů je 42,7 let. 

● Ženy v průměru zvládnou Volkswagen Maraton Praha za 4:19:29, muži za 3:50:52. 

● Narozeniny v den závodu oslaví 13 běžců a 28 běžkyň. 

● Nejčastějším jménem ve startovním poli je Jan (289x), Petr (281x), Martin (273x), Pavel a Jiří (oba 

190x). Nejpočetnějšími jmény mezi ženami jsou Jana (52x), Petra (45x), Lenka (35x), Martina a Lucie 

(obě 33x). 

● Nejčastějším příjmením závodu je Novák (30x), Svoboda (24x), Wang (20x), Novotný (15x) a Marek 

(14x). U žen zase Wang (23x), Chen (15x), Novotná (6x), Smith (5x) a Urbanová (4x). 

● Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou manažeři (841x), administrativní 

pracovníci (685x), elektroinženýři nebo strojní inženýři (53x), lékaři (352x) a majitelé firem (291x). 

● Nejméně zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou radní a starostové (3x), politici (4x), 

diplomaté (6x), sládci (6x) a knihovníci nebo tiskaři (8x). 

● Nejstaršímu běžci je 84 let (Jiří Přidal, CZE), nejstarší běžkyni je 71 (Liliane Gless, FRA). 

● Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním 

jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání. 

● Při závodě pomáhá 1 320 dobrovolníků. 

● Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř devadesát tisíc návštěvníků z celého 

světa (87 787 v roce 2017). 

● Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů RunCzech 

k více než čtyřem stům čtyřiceti tisícům uživatelů (443 749 v roce 2017). 

 
 
Během závodu se použije: 

● 421 dopravních značek  

● 66 540 spínacích špendlíků  

● 374 241 kelímků  

● 107 850 houbiček na osvěžení  

● 10 600 termoizolačních fólií  

● 16 500 medailí  

● 5 621 metrů plotů Johnny Servis 

● 241 mobilních toalet Johnny Servis 

 
 
Vypije se: 

● 41 889 litrů vody Mattoni  

● 18 741 litrů hypotonického nápoje Gatorade 



 

 

Sní se: 
● 5 364 kilogramů banánů z Kauflandu 

● 3 789 kilogramů pomerančů z Kauflandu 

● 1 789 baget 

● 29 kilogramů soli  

● 24 kilogramů cukru  

 

Rekordy : 
 

● Světový rekord – muži:    2:02:57 (2014) Dennis Kimetto (KEN), Berlín 

● Světový rekord – ženy:    2:15:25 (2003) Paula Radcliffe (GBR), Londýn 

 

● Nejrychlejší Čech:    2:11:57 (1993), Karel David 

● Nejrychlejší Češka:    2:27:00 (1995), Alena Peterková  

 

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

● Rekord závodu – ženy:    2:21:57 (2017), Valary Aiyabei (KEN) 

 

● Český rekord závodu – muži:   2:12:35 (2004), Róbert Štefko  

● Český rekord závodu – ženy:   2:30:10 (2016), Eva Vrabcová-Nývltová  

 

 

 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

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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