
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
27. dubna 2017 

Zajímavosti z Volkswagen Maratonu Praha 

 
Nejslavnější běžecký závod v České republice, Volkswagen Maraton Praha, se v neděli 7. května rozeběhne už 

po třiadvacáté. Na start jednoho z nejkrásnějších světových maratonů se postaví jak elitní atleti, tak tisícovky 

běžců z téměř devadesátky zemí světa. Užijte si atletický svátek ať už jako běžec, dobrovolník, fanoušek nebo 

divák přímého přenosu České televize. 

Nejdůležitější informace: 
 

● 23. ročník 

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

7. května v 8.50 

● Volkswagen Maraton Praha je druhý závod RunCzech běžecké ligy, která se skládá celkem ze sedmi 

závodů v pěti městech České republiky. Spolu s loňskou novinkou, O2 Pražskou štafetou 4x5, se všech 

akcí pod hlavičkou RunCzech v roce 2016 zúčastnilo 82 840 běžců, o osm tisíc více, než v roce 2015 

● Závod je již posedmé v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací 

IAAF. Sedm závodů RunCzech běžecké ligy má celkem sedm zlatých známek kvality, což Česko řadí do 

čela celosvětového žebříčku zemí pořádající vytrvalostní běhy. Žádná jiná země se nemůže pochlubit 

stoprocentní bilancí 

● 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 

● 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, štafetám je nyní nově vyhrazena červnová O2 Pražská 

štafeta 4x5. Kdo si netroufne na celou maratonskou vzdálenost, může se přihlásit na 2Run, kde dva lidé 

běží každý půlmaraton 

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

květnovým maratonem všech dob. Ženský rekord závodu 2:22:34 je od roku 2011 v držení Lydie 

Cheromei 

● Hlavní favorité závodu budou muži, kteří již dokázali v minulosti pokořit hranici 2 hodin a 7 minut, tedy 

trojice Keňanů ve složení Lani Rutto, Frankline Chepkwony a Stephen Chemlany a trojice etiopských 

běžců - Bazu Worku, Feyisa  Bekele a Gebretsadik Abraha 

● V kategorii žen bude pravděpodobně výrazněji dominovat Etiopie, která je zastoupena hned čtyřmi 

běžkyněmi s osobním rekordem pod 2:24, jsou jimi Feyse Tadese, Amane Beriso, Mulu Seboko a 

Tadelech Bekele. Mezi Keňankami může překvapit zejména Valary Aiyabey 



 

 

● 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 Petr 

Pechek, Vít Pavlišta nebo Radka Churáňová s Dagmar Rychnovskou a Petrou Pastorovou 

● Volkswagen Maraton Praha je tradičně i jednou z posledních příležitostí pro běžce splnit standardy 

svých atletických federací pro nadcházející mistrovství světa, to se letos v létě poběží v Londýně, a tak 

na startu uvidíme i elitní běžce z Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Brazílie, Nového Zélandu, Ekvádoru, 

Venezuely, Uruguaye či Řecka 

● Kromě elitních atletů startuje i řada známých osobností. Na start 2Runu se postaví zlatý olympijský 

medailista v desetiboji Roman Šebrle nebo herec a moderátor Dalibor Gondík, ten v páru s účastnicí 

projektu Johnson & Johnson Women's Challenge. Další dvojici v rámci 2Run pak vytvoří kytarista 

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

troufne veslař člen stříbrné párové čtyřky z olympiády v Aténách David Kopřiva, chirurg Tomáš Šebek, 

nevidomý běžec Ondřej Zmeškal, novinář Tomáš Poláček, klavírní virtuóz Michal Rezek nebo primátor 

Karlových Varů Petr Kulhánek 

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

Digital Marathon i letos startuje rovněž v neděli 7. 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 elitních atletů, beseda s Vítem Pavlištou a Petrem 

Vabrouškem, setkání elitních atletů s dětmi nebo tradiční Pasta party 

● Nesoutěžní dm rodinný minimaraton se nově přesouvá na sobotu a do Stromovky, kde se letos 

uskuteční premiérový dm rodinný den. Na 5 300 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 a malí účastníci se mohou těšit na minimaratonský 

koncert kapely Pískomil se vrací 

● V den závodu se na Maraton Music Festivalu se 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, v těch běželo 2 550 

studentů a 126 učitelů v 19 štafetách 

● Dosavadní špičková zdravotnická péče podél trati dozná několika novinek. Po trati budou letos kroužit 

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 

30 stanovišť se zdravotníky, ty budou označené coby Ibalgin Medical Point 

● RunCzech spolupracuje s padesátkou charitativních organizací. V minulém roce celkem 5 287 běžců 

vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku téměř deset milionů korun. Hlavním charitativním 

partnerem Volkswagen Maratonu Praha je Armáda spásy 

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

Slovenska, Španělska, Spojených států a Švédska 

● Oficiální hashtag závodu je #PragueMarathon 

 
 



 

 

Zajímavá čísla: 
 

● Kapacita Volkswagen Maratonu Praha je 10 600 běžců, dalších 5 300 lidí poběží dm rodinný 

minimaraton a 500 Procházku se psy. Celkem se tak Volkswagen Maratonu Praha zúčastní 16 400 lidí 

● Ve startovním poli se objeví celkem 88 národností 

● 76,5 % běžců jsou muži, 23,5 % tvoří ženy 

● Průměrný věk žen na maratonu je 39,8 let, průměrný věk mužů je 42,3 let 

● Ženy v průměru zvládnou Volkswagen Maraton Praha za 3:54:43, muži za 3:41:32 

● Narozeniny v den závodu oslaví 31 běžců a 9 běžkyň 

● Nejčastějším jménem ve startovním poli je Jan, poté následují Petr a Martin. Nejpočetnějšími jmény 

mezi ženami jsou Jana, Lenka a Petra 

● Nejstaršímu běžci je 83 let (Jiří Přidal, CZE), nejstarší běžkyni je 80 (Joyce Hodges-Hite, USA) 

● 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 1 790 dobrovolníků 

● Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu přes osmdesát tisíc návštěvníků z celého 

světa (83 260 v roce 2016) 

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

k více než čtyřem stům tisíc uživatelů (433 097 v roce 2016) 

 
Během závodu se použije: 
 

● 416 dopravních značek  

● 58 120 spínacích špendlíků  

● 386 160 kelímků  

● 106 850 houbiček na osvěžení  

● 10 600 termoizolačních fólií  

● 16 400 medailí  

● 5 418 metrů plotů  

● 233 mobilních toalet  

 
Vypije se: 
 

● 42 687 litrů vody Mattoni  

● 19 125 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

Sní se: 
 

● 5 364 kg banánů 

● 8 876 kg pomerančů  

● 1 456 baget 

● 28 kg soli  

● 22 kg cukru  



 

 

 
Rekordy : 
 

● Světový rekord – muži:    2:02:57 (2014) Dennis Limetto (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:    2:22:34 (2011), Lydia Cheromei (KEN)  

 

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

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

 
 

 

 


