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Zajímavosti ze Sportisimo 1/2Maratonu Praha 
 

Již devatenáctý ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha hlásí velmi silné startovní pole. Atleti světových 
kvalit slibují útoky na rekordní časy a stranou nechtějí zůstat ani tuzemští atleti, i ti by se rádi zapsali do 
historických tabulek závodu a podle předpokladů nás čeká velmi napínavá událost. Celkem se na start 
Sportisimo 1/2Maratonu Praha postaví 11 500 běžců a běžkyň, kteří se těší na rychlou trať i každoročně 
fantastickou atmosféru. Nenechte si ujít největší běžecký závod v České republice, ať už coby běžec, 
dobrovolník, fanoušek u trati nebo divák přímého přenosu České televize.  
 

Nejdůležitější informace 
 19. ročník 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport. Přenos startuje v sobotu  
1. dubna v 9.50. Online přímý přenos poběží také v zahraničí, v USA na platformě Flotrack.com 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha je první 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, téměř o osm tisíc více, než v roce 
2015 

 Závod je již poosmé 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 

 Půlmaraton odstartuje v 10 hodin z náměstí Jana Palacha. Závod si získal svůj věhlas díky krásné trati 
probíhající srdcem historické Prahy, která vede běžce kolem Vltavy a přes pět pražských mostů. 
Vytrvalcům se otevírá výhled na Pražský hrad, Karlův most a nespočet dalších památek 

 Závod odtsrtuje primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová 

 Trasa Sportisimo 1/2Maratonu Praha je velmi rychlá, v loňském roce ji pod hodinu zaběhlo pět mužů 

 O rychlosti trasy svědčí i to, že rekord závodu 58:47, který v roce 2012 zaběhl Atsedu Tsegay, se od té 
doby na celém světě podařilo pokořit pouze jednou. Čas Tsegaye je rovněž šestý nejrychlejší 
půlmaraton světa všech dob 

 Na start závodu se postaví 11 500 půlmaratonců, štafetám je opět vyhrazena O2 Pražská štafeta 4x5 

 Letošní ročník hlásí velmi silné startovní pole – diváci se mohou těšit na loňskou vítězku Violah 
Jepchumba, ta loni časem 1:05:51 zvítězila v rekordu závodu. Své si bude chtít říct také vycházející 
hvězda RunCzech Racing týmu Joyciline Jepkosgei, Gladys Chesir nebo Američanka Jordan Hasay. 

 Mezi muži se v Praze představí světový rekordman na 10 kilometrů Leonard Komon a pod hodinu umí 
běžet rovněž Barselius Kipyego, Geoffrey Yegon a Vincent Yator. Své si určitě budou chtít říct také 
olympijští medailisté z loňského Ria, Etiopan Tamirat Tola a Američan Galen Rupp 

 Čeští fanoušci budou bedlivě sledovat, jak dopadne tuzemská jednička Eva Vrabcová a elitní muži, kde 
se můžeme těšit na souboje Jiřího Homoláče, Víta Pavlišty nebo Jana Kreisingera 

 Kromě elitních atletů startuje i řada známých osobností. Na start půlmaratonu se postaví zlatý 
olympijský medailista v desetiboji Roman Šebrle, kardiochirurg Jan Pirk, herec a moderátor Dalibor 
Gondík (coby vodič skupiny Johnson & Johnson Women’s Challenge), chirurg Tomáš Šebek, moderátor 
Vojtěch Bernatský, novinář Tomáš Poláček, ekonom a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, primátor 



  

 

Karlových Varů Petr Kulhánek, bývalá politička Kateřina Jacques, klavírní virtuóz Michal Rezek, mentální 
kouč Jiří Kastner, běžecký trenér Miloš Škorpil nebo nevidomí běžci Ondřej Zmeškal a Jan Hegr 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha nabízí divákům nejen zajímavou sportovní podívanou, ale i bohatý 
doprovodný program. Sportovní veletrh Running Expo Praha se koná celý čtvrtek, pátek a nově i celou 
sobotu! Na běžce pak po závodě na Výstavišti během Pozávodní párty čeká vyhlášení nejlepších Čechů a 
především koncert kapely Prague Conspiracy 

 V rámci doprovodného programu Running Expo Praha budou elitní atleti běžcům vydávat startovní čísla 
(ve čtvrtek v 16.30) a besedovat s dětmi (v pátek v 10.30), Jiří Homoláč převypráví svoje zážitky z Keni, 
představí se vodiči a mnoho dalšího. Se svou STK pro chlapy se na Expu představí rovněž bývalý 
badmintonista Petr Koukal 

 Běžce bude podél trati v rámci Maraton Music Festivalu popohánět 25 kapel a DJ 

 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 
126 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 Sportisimo 1/2Maratonu Praha je Armáda spásy 

 Nejvíce zahraničních běžců na půlmaraton přijede ze Slovenska, Itálie, Německa, Švédska, Velké 
Británie, Francie, Španělska, Nizozemska, Ruska, Spojených států a Polska 

 Oficiální hashtag závodu je #PragueHalf 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Zajímavá čísla  
 Kapacita Sportisimo 1/2Maratonu Praha je 11 500 běžců 

 Ve startovním poli se objeví celkem 57 národností 

 67 % běžců jsou muži, 33 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na půlmaratonu je 37 let, průměrný věk mužů je 40 let 

 Ženy v průměru zvládnou Sportisimo 1/2Maraton Praha za 2:05:22, muži za 1:49:12 

 Narozeniny v den závodu oslaví 25 běžců a 13 běžkyň 

 Nejčastějším jménem ve startovním poli je Jan, poté následují Petr a Martin. Nejpočetnějšími jmény 
mezi ženami jsou Jana, Petra a Lucie 

 Nejstaršímu běžci je 79 let (Jiří Engliš, CZE), nejstarší běžkyni je 68 (Sigrid Korte, GER) 

 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 1 210 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu přes šedesát tisíc návštěvníků z celého 
světa (64 713 v roce 2016) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů RunCzech 
k více než třem stům tisíc uživatelů (322 894 v roce 2016) 
 

 

Během závodu se použije 
 382 dopravních značek  

 46 240 spínacích špendlíků  

 120 000 kelímků  

 60 000 houbiček na osvěžení  

 12 500 termoizolačních fólií  

 11 500 medailí  

 2 917 metrů plotů  

 217 mobilních toalet  
 
Vypije se:  

 28 724 l vody Mattoni  

 6 125 litrů hypotonického nápoje  
 
Sní se:  

 2 914 kg banánů 

 1 876 kg pomerančů  

 1356 baget 

 21 kg soli  

 17 kg cukru  
 
 
 
 

 

 



  

 

Rekordy  
 Světový rekord – muži:   0:58:23 (2010) Zersenay Tadese (ERI), Lisabon 

 Světový rekord – ženy:   1:05:06 (2017) Peres Jepchirchir (KEN), Ras Al Khaimah 

 

 Rekord závodu – muži:   0:58:47 (2012), Atsedu Tsegay (ETH)  

 Rekord závodu – ženy:   1:05:51 (2016), Violah Jepchumba (KEN)  

 

 Nejrychlejší Čech:   1:03:34 (2005), Róbert Štefko  

 Nejrychlejší Češka:   1:11:06 (2016), Eva Vrabcová  

 

 
 
 
 
 
 
 


