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Dear Runners and Sporting Friends,

The night-time race around Prague has finally come of age. You 
may find it hard to believe, however this year we will see thou-
sands of runners flock to the capital for the eighteenth time ever 
– travelling from all over the world to take part in the O2 Prague 
Grand Prix. Compared to the other RunCzech races, the 
O2 Prague Grand Prix stands out in terms of speed due the course 
spanning a shorter distance. Having introduced a new course this 
year, we’re expecting to witness faster finishing times for runners, 
which will ultimately allow us to achieve the highest ranking award 
in the athletics world – the IAAF Gold Quality Label.

The adidas Women’s Race ranks as the largest women’s race in 
the Czech Republic leading a total of 1 200 women and girls on 
the 5 kilometre-long course. A further 5 300 competing runners 
will be taking part in the METRO 10k Race setting off just in time 
to see the sun go down. For the first time this year, this prestigious 
race, open to both men and women, will also feature a number of 
world class women runners, meaning we can look forward to see-
ing fantastic performances in both male and female categories.

We’re also delighted to welcome a new partner to the RunCzech 
running family this year in the form of Telefónica Czech Republic 
as the race title partner. We greatly value the opportunity to co-
operate with such a highly prestigious company and are looking 
forward to our first season flying the O2 flag. 

Wishing you all many great running miles ahead.
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Úvodní slovo Welcome address

Milí běžci, drazí sportovní 
přátelé,

závod večerní Prahou do-
sáhl své plnoletosti. Ano, 
již po osmnácté se na start 
O2  Grand Prix Praha postaví 
tisíce běžců z celého světa. 
Oproti ostatním závodům 
RunCzech vyniká O2 Grand 
Prix Praha svou rychlostí, 
jelikož nabízí běh na kratší 
vzdálenosti. V letošním ro-
ce představíme novou trasu, 
od  které očekáváme rychlej-
ší časy, které nám pomohou 
v  touze dosáhnout nejvyšší-
ho možného stupně ocenění 

v atletickém světě – zlaté známky kvality IAAF. 

Součástí podniku je adidas Běh pro ženy, největší ženský 
závod v České republice. Na trasu dlouhou 5 kilometrů se vydá 
1 200 žen a dívek. Západ slunce doprovodí dalších 5 300 závod-
níků na METRO Běhu na 10 km. Tento prestižní závod pro ženy 
i muže letos poprvé doplní ženské elitní startovní pole, takže se 
můžeme těšit na fantastické výkony v obou kategoriích. 

Jsme rádi, že letos do naší RunCzech běžecké rodiny přibyl nový 
partner Telefónica Czech Republic a stal se titulárním partnerem 
tohoto závodu. Této prestižní spolupráce si velice vážíme a těší-
me se na premiérový ročník pod vlajkou O2.

Přeji Vám mnoho šťastně naběhaných kilometrů.

Vážení sportovci a sportovní 
přátelé,

vítám Vás v Praze, kde jste již 
tradičními a váženými hosty. 
Jistě se shodneme na tom, že 
běh je krásná a do jisté míry 
i osvobozující sportovní dis-
ciplína. Praha pak, a to nejen 
podle neskromného názoru 
jejích obyvatel, ale také podle 
jejích mnohých návštěvní-
ků, je krásné město. Je tedy 
logické, že si v průběhu let 
k  sobě našly cestu. Možná 
to na začátku skutečně mohl 
být svazek z rozumu, ale jsem 
stoprocentně přesvědčen, že 

s léty přišla i láska – skutečná a trvalá.  

Praha hostí mnoho sportovních akcí, běhy ale patří k těm největ-
ším a město jim s potěšením otvírá svou náruč v podobě historic-
kých ulic a vltavského nábřeží. 

Každý velký běh je organizačně náročný nejen pro pořadatele, ale 
i metropoli. Chovejme se proto, prosím, v rámci fair play a buďme 
všichni sportovci nejen na trati, ale i v ulicích, abychom si spor-
tovní den mohli užít co nejlépe. To nám všem z celého srdce přeji.

Dear Sporting Fans and Friends,

Welcome to Prague, a place which boasts a longstanding tradition 
for hosting visitors. I’m sure you’ll all agree that running is not only a 
beautiful sporting discipline but a rather liberating one too. Beautiful 
is unarguably a fitting adjective to describe Prague as a city too. It is 
thus logical for the two elements to have found each other during the 
course of the years. Perhaps at the beginning it could have been con-
sidered as a rational kind of alliance; however I’m firmly convinced 
that over the years, it has transformed into a real and lasting love.
Prague hosts a range of sporting events, yet running ranks among 
the greatest of these. The city quite literally welcomes the sport 
with open arms. Just as this hospitality applies to active runners 
visiting the city, we’re also delighted to see thousands of other 
guests travel here to witness such sporting achievements and of-
fer their support as spectators.
Each large-scale run presents a number of organisational demands 
not just for those in charge but also for the city itself. So please let 
us all abide by the rules of fair play and behave like true sportsmen 
and women not just on the course but also on the streets, ensuring 
we make the very most of this sporting occasion. I truly hope you 
thoroughly enjoy yourselves both the city and the event. 
Wishing all you runners out there the best of success and every-
one else a wonderful stay in our capital city.

TOMÁŠ HUDEČEK
primátor hlavního města Prahy
City Mayor of Prague

CARLO CAPALBO
prezident organizačního výboru
President of the Organising Committee 
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Horečka sobotní noci 
v běžeckém stylu! 

Saturday night fever 
in running style!

Titulární partner:  O2

Pořadí:   18. ročník
Datum:   7. září 2013

adidas Běh pro ženy 5 km:
Čas:   18:00 hod
Start / Cíl:  ul. Na Příkopě, Praha 1
Délka trati:  5 km
Časový limit:  45 min
Kapacita závodu:  1 200

Světový rekord – ženy: 0:14:11 
Držitelka rekordu:  Tirunesh Dibaba, Ethiopie
Rekord z roku:  2008

Rekord závodu – ženy: 0:15:30 
Držitelka rekordu:  Anikó Kalóvics, Maďarsko
Rekord z roku:  2002

METRO Běh na 10 km:
Čas:   19:30 hod
Start / Cíl:  ul. Na Příkopě, Praha 1
Délka trati:  10 km
Časový limit:  1,5 hodiny
Kapacita závodu:  5 300

Světový rekord – muži: 0:26:44  
Držitel rekordu:  Leonard Patrick Komon, Keňa
Rekord z roku:  2010

Rekord závodu – muži: 0:27:34  
Držitel rekordu:  Philemon Kimeli Limo, Keňa
Rekord z roku:  2011

Title partner:  O2

Years running:  18th edition
Date:   7 September, 2013

adidas Women’s Race 5 km:
Time:   6 p.m.
Start / Finish:  Na Příkopě Street, Prague 1
Length of course:  5 km
Time limit:  45 minutes
Race capacity:  1,200

World record – women: 14:11
Record holder:  Tirunesh Dibaba, Ethiopia
Year recorded:  2008

Event record – women: 0:15:30
Record holder:  Anikó Kalóvics, Hungary
Year recorded:  2002

METRO 10k Race:
Time:   7:30 p.m.
Start / Finish:  Na Příkopě Street, Prague 1
Length of course:  10 km
Time limit:  1.5 hours
Race capacity:  5,300

World record – men: 0:26:44
Record holder:  Leonard Patrick Komon, Kenya
Year recorded:  2010

Event record – men: 0:27:34
Record holder:  Philemon Kimeli Limo, Kenya
Year recorded:  2011

O2 
Prague
Grand Prix 

O2 
Grand Prix 
Praha

Základní fakta Basic facts 
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Titulární partner / Title partner

Pondělí 2. září – sobota 7. září  Monday, Sept. 2 – Saturday, Sept. 7

Grand Prix Expo
Running Mall, na rohu Milady Horákové 
a Fr. Křížka 11, Praha 7
Pondělí 12:00 – 19:00
Úterý – Pátek 8:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 15:00

Sobota 7. 9. 2013  

16:00 Začátek programu 
 na Václavském náměstí

18:00 adidas Běh pro ženy 5 km – start

18:30 Slavnostní vyhlášení vítězek 
 adidas Běhu pro ženy 5 km

19:30 METRO Běh na 10 km – start

20:05 Slavnostní vyhlášení vítězů 
 METRO Běhu na 10 km

Grand Prix Expo

Running Mall, on the corner of Milady Horákové 

and Fr. Křížka 11, Prague 7

Monday noon – 7 p.m.

Tuesday – Friday 8 a.m. – 7 p.m.

Saturday 8 a.m. – 3 p.m.

Saturday, September 7

4 p.m.  Beginning of Programme 

  on Wenceslas square

6 p.m.  adidas Women’s Race 5 km – start

6:30 p.m. Award Ceremony 

  adidas Women’s Race 5 km

7:30 p.m. METRO 10k Race – start

8:05 p.m. Award Ceremony

  METRO 10k Race 

ProgrammeProgram

Oficiální mediální partneři / Official media partners

Hlavní partneři / Main partners

Oficiální partneři / Official partners
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Ženy a dívky 
vyrážejí do ulic 
podvečerní Prahy

Ženský běh se koná v rámci tradičního závodu O2 Grand Prix 
Praha, který již po osmnácté vypustí do ulic Prahy tisíce běžců. 
Startuje v 18 hodin a nabízí ženám, aby si vychutnaly bouřlivý pot-
lesk fanoušků podél celé trasy. Závod je určen výhradně pro ženy. 
Mužům a dětem bude tentokrát náležet pouze role diváků.

Trasa adidas Běhu pro ženy 5 km začíná v ulici Na Příkopě. Kolem 
Prašné brány a Obecního domu vklouzne dav běžkyň na náměstí 
Republiky a Revoluční třídou přiblíží závodnice až k Vltavě. Na druhý 
břeh řeky se dostanou přes Štefánikův most, odkud si mohou vy-
chutat jedinečný pohled na Pražský hrad a střechy malostranských 
budov a kostelů. Proběhnutí po nábřežích Kpt. Jaroše a Edvarda 
Beneše zajistí výhled na pravý břeh Vltavy. Stejnou cestou zpět 
zamíří běžkyně k vytouženému cíli v ulici Na Příkopě, kde na každou 
z nich čeká, kromě vítězného pocitu, také památeční medaile.

V závodu bude startovat pouze široká veřejnost, bez zahraničních 
elitních atletek. Šanci na výhru má tedy každá účastnice! Profe-
sionální vytrvalkyně uvidíme v METRO Běhu na 10 km, který star-
tuje ze stejného místa v 19:30 a je určen jak pro ženy, tak pro muže. 

Na adidas Běh pro ženy 5 km se mohou přihlásit zkušené běžkyně 
toužící prověřit rychlost trati i ty, které kouzlo běhu teprve objevují 
a chtějí si zkrátka užít tu pravou „dámskou jízdu“. Ať už jsou důvody 
postavení se na start adidas Běhu pro ženy 5 km jakékoliv, pro nás 
jsou vítězky všechny, včetně té, co doběhne do cíle jako poslední. 

The Women’s race takes place each autumn as a part of the tradi-
tional O2 Prague Grand Prix, letting thousands of runners loose onto 
the streets of Prague for eighteen years now. It kicks off at 6 pm and 
offers women the chance to soak up the roaring applause of fans 
along the entire 5 km course. The race is exclusively designed for 
women, meaning that on this occasion men and children can partici-
pate in the role of spectators only.

The course of the adidas Women’s Race 5 km starts off on Na Příkopě 
Street leading the crowds of runners around the Powder Gate and 
Municipal House onto Republic Square and Revolution Avenue all the 
way to the riverbanks of the Vltava. From there, the competing runners 
cross the river via Štefánik Bridge where they get to take in a unique 
view of the Prague Castle and the rooftops of the impressive buildings 
and churches in Malá Strana. Running past the embankments of Cpt. 
Jaroš and Edvard Beneš, participants will then get to see a view from 
the right–hand side of the Vltava. The journey back leads the ladies 
along the same route to the much-awaited finish line on Na Příkopě 
Street, where aside from getting to soak up the feeling of victory, they 
can look forward to receiving a medal to remember the evening by.

The race is open exclusively to the general public without any for-
eign elite athletes taking part, meaning each participant has a chance 
of winning! The race will be followed by the METRO 10k Race, an 
event intended for both men and women starting off from the same 
spot at 7:30 p.m. and featuring world-class runners of both genders.

The adidas Women’s Race 5 km is open to more experienced female 
runners looking to test out the course speed as well as those who 
have only recently discovered the joys of the sport and those simply 
looking for a girl’s night out. Whatever your reasons for taking part in 
the adidas Women’s Race 5 km, you are all winners in our eyes, right 
up to the very last person to cross the finish line. 

Závod určený pouze ženám, podvečerní 
Praha bez aut a fantastická atmosféra, 
jaká je známá při všech závodech 
RunCzech – to vše je adidas Běh 
pro ženy 5 km!

The early evening  car-free race around 
Prague, intended for women only, boasts 
the same fantastic atmosphere as can 
be found at all RunCzech races – come 
along to the adidas Women’s Race 5 km 
and find out for yourself!

Women and 
girls take to the 
streets of early 
evening Prague
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Na start METRO 
Běhu na 10 km 
se poprvé postaví 
elitní pole žen

V půl osmé večer zazní výstřel ze startovní pistole a centrum Prahy 
opět zaplní dav vytrvalostních běžců. Vydají se na zcela novou trať, 
od které organizátoři očekávají rychlejší časy. Závod se v letošním 
roce poprvé otevírá také elitním běžkyním. 

Manažerka elitních atletů Jana Moberly slibuje nabitou startovní 
listinu: „Nová jednokolová 10km trať je výzvou k rychlým časům. 
Podle toho je i připraveno elitní startovní pole. U mužů očekává-
me útok na čas hluboko pod 28 minut, o což by se měli postarat 
hlavně afričtí běžci. Premiéra elitních žen v závodu na 10 km bude 
velkým soubojem Afriky s hvězdami evropské atletiky. Těšíme se 
na pokoření 32 minutové hranice.“

Organizátoři závodu oceněněného stříbrnou známkou kvality Mezi-
národní asociace atletických federací (IAAF), chtějí v letošním roce 
dosáhnout nejvyššího stupně ocenění - zlaté známky. Právě elitní 
atleti jsou jedním z kritérií, které komise IAAF hodnotí, ale jak do-
dává Václav Skřivánek z organizačního týmu, požadavků na získá-
ní zlaté známky je daleko více: „Důležitou podmínkou pro získání 
ocenění je certifikovaná trať uzavřená pro automobilovou dopravu. 
Čas je měřen na vteřiny čipovou časomírou. Samozřejmostí je péče 

The start gun will sound at half past seven in the evening, drawing 
crowds of long-distance runners to the Prague city centre once 
again. This year race organisers have put together a brand new 
course for runners which is expected to help bring about faster fin-
ishing times. For the first time this year, the race will also welcome 
a number of first-class female runners.

Manager of elite athletes, Jana Moberly promises an impressive list of 
top participating runners: “The new one-lap 10 km course opens up 
a great challenge for fast times. And the elite start line has been put 
together bearing this in mind. When it comes to the men, we’re ex-
pecting to see the course completed in well under 28 minutes, espe-
cially by the top African runners. In terms of the ladies, the debut from 
top women runners in the 10 km race is sure to involve a huge duel 
between the African crème de la crème and stars from the European 
athletics scene. We’re hoping to see the 32 barrier minute smashed”

Organisers of the Silver Quality Label race awarded by the Interna-
tional Association of Athletics Federations (IAAF) would like to see the 
race climb to the highest possible ranking – that of the Gold Label. 
The presence of elite athletes on the course forms one of the key 
criteria evaluated by the IAAF, however as Václav Skřivánek from the 
organising team points out, there’s much more to the Gold Label 
than this: “One important requirement which has to be met in order to 
qualify for the award is to ensure a certified course has been set up, 
which is closed off for vehicles. The time is measured in seconds us-
ing chip timekeeping technology. It goes without saying that runners 
have to be properly looked after – meaning healthcare services and 
refreshment stations must be made available both along the whole 
race course as well as at the finish line. Meanwhile the task of mak-
ing sure people are sufficiently informed about the race through the 
media plays an equally important role.” 
Running presents a fantastic experience in its own right for all those 

Tisíce běžců vyrazí v sobotu 7. září 
na trať METRO Běhu na 10 km a vydají 
se spolu s nejlepšími světovými atlety 
na trasu vedoucí mezi osvětlenými 
památkami hlavního města.

On Saturday September 7th thousands 
of runners will head out onto the streets 
to run the METRO 10k Race together 
with some of the world’s top class ath-
letes passing through the capital’s main 
attractions lighting up the night-time sky.

The METRO 10k 
Race welcomes 
an elite line-up of 
women runners 
for the first time

METRO Běh na 10 km / METRO 10k Race
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o běžce - podél celé trasy závodu a v cílovém prostoru musí být 
k dispozici zdravotní služba a občerstvovací stanice. Neméně důle-
žitá je také informovanost o závodě prostřednictvím médií.”

Běh sám o sobě je krásným zážitkem. Pokud jím můžete navíc ně-
komu pomoci, dobrý pocit se ještě umocní. Letošní ročník METRO 
Běhu na 10 km podporuje ve spolupráci s organizací Světlo 
pro svět operace nevidomých v Africe, a tak by se dal závod smě-
le nazvat Během proti slepotě. Na místě budou mít běžci i diváci 
možnost zakoupit svíčku, kterou společně v závěru akce zapálí 
a pošlou tak symbolicky světlo pro nevidomé do Afriky. 

involved. If however you can also use it to offer someone else a help-
ing hand, it becomes even more powerful. In conjunction with the 
Light for the World project, this year’s METRO 10k Race is proud to 
offer its support to blind people in Africa. On race day runners and 
spectators alike will be able to purchase candles to light at the end 
of the event, and as such symbolically send light to those in Africa 
afflicted by blindness. 



Zajímavosti na O2 
Grand Prix Praha

Nejdůležitější informace
•  18. ročník
•  Závod oceněný stříbrnou známkou kvality IAAF Road Race 

Label 
•  O přední příčky bude bojovat světová vytrvalecká špička včetně 

účastníku Mistrovství světa v atletice v Moskvě
•  V METRO Běhu na 10 km se představí elitní atleti z 5 zemí 

světa s časem pod 28:10, respektive 32:10 v ženské kategorii 
•  adidas Běh pro ženy na 5 km je exkluzivně pro ženy, muži mají 

vstup zakázán

Zajímavá čísla:
• METRO Běhu na 10 km se zúčastní 5 300 běžců 
• Na start adidas Běhu pro ženy se postaví 1 200 závodnic
• 107 týmů, z toho 20 týmů poběží adidas Běh pro ženy 

a 87 týmů METRO Běh na 10 km
• 1 374 (24 %) účastníků se závodu zúčastní poprvé
• 69 % běžců na METRO Běhu na 10 km jsou muži, 31 % tvoří 

ženy
• Poměr běžců z Česka je 87 % proti 13 % běžců ze zahraničí
• TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, GER, GBR, POL, FRA
• Ve startovním poli se objeví celkem 53 národností
• 18 běžců má v den závodu narozeniny

Zajímavosti ze startovního pole:
• Nejstarším mužem je 73letý Miloš Loužecký
• Nejstarší ženě je 69 let – Ivana Kohlíčková
• Při závodě bude pomáhat 620 dobrovolníků

• BĚHEM ZÁVODU SE POUŽIJE:
• 26 000 spínacích špendlíků 
• 16 500 kelímků
• 6 500 houbiček na osvěžení 
• 6 500 termoizolačních fólií
• 6 500 medailí

Highlights from O2 
Prague Grand Prix

The most important information
•  18th edition
•  The race is awarded by the IAAF Road Race Silver Label
•  Among the runners who will compete for the first positions are 

also the top athletes who participated in the World  Champion-
ships in Athletics held in Moscow this year

•  Start list for METRO 10k Race presents elite athletes from 
5 countries with personal best under 28:10, or 32:10 in women 
cathegory 

•  adidas Women’s Race 5 km is exclusively for women, no entry 
for men

Interesting numbers:
• 5,300 runners will compete in METRO 10k Race 
• 1,200 women will stand on the start for adidas Women’s Race
• 107 teams, thereof 20 teams will take part in adidas Women’s Race 

and 87 teams in METRO 10k Race
• 1,374 (24 %) participants will run in the event for the first time
• 69 % of participants in METRO 10k Race are men and 31 % women
• 87 % of runners are from the Czech Republic, 13 % from abroad
• TOP 5 foreign countries are SVK, GER, GBR, POL, FRA
• 53 nationalities in total
• 18 runners will celebrate their birthday on the race day

Interesting highlights from the start field:
• 73 years old Miloš Loužecký is the oldest man in the race 
• 69 years old Ivana Kohlíčková is the oldest woman in the race
• 620 volunteers will help the organizing team

•	 USED	DURING	THE	RACE:
• 26,000 pins 
• 16,500 cups
• 6,500 sponges 
• 6,500 thermo foils
• 6,500 medals
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• 1 853 m plotů 
• 85 mobilních toalet

• VYPIJE SE:
• 7 143  l vody Mattoni 
• 1 050 l isotonického nápoje Nutrend

• SNÍ SE:
• 1 145 kg banánů 
• 810 kg pomerančů 
• 600 ks baget
• 8 kg soli
• 5 kg cukru

• Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 
10 km udělat 8 160 kroků, 

 na 5 km je to 4 080 kroků

• 1,853 m of fences 
• 85 toilets

•	 DRINKS:
• 7,143 litres of Mattoni water 
• 1,050 litres of isotonic drink 

Nutrend

•	 FOOD:
• 1,145 kg of bananas
• 810 kg of oranges 
• 600 baguettes
• 8 kg of salt
• 5 kg of sugar

•	 An average runner needs 
8,160 steps to run 10 km 
and 4,080 steps to run 5 km

w
w

w
.h
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s.
cz
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Dopravní opatře-
ní po dobu konání 
závodu 
Dopravní omezení jsou platná v sobotu 
7. září 2013

“Každý sportovní svátek znamená i dočasné dílčí omezení pro své oko-
lí. Vždy je třeba dosáhnout rozumného kompromisu, což se v případě 
závodů RunCzech daří. Obyvatelé Prahy 1 budou o všech omeze-
ních včas informováni, přičemž radnice dohlédne na to, aby trvala jen 
po nezbytně dlouhou dobu. Věřím, že si tento běžecký zážitek všichni 
užijeme.” říká Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULIC 
Na Příkopě  8:00 – 22:00, náměstí Republiky 17:30 – 21:00, Re-
voluční 17:30 – 21:00, Nábřeží Edvarda Beneše 17:30 – 21:00, 
U Železné lávky 18:00 – 21:00, Kosárkovo nábřeží 18:00 – 
21:00, U Plovárny 18:00 – 21:00.
Po celou dobu závodu (tzn. cca 17:30 – 21:00) bude obousměrně 
uzavřen Letenský tunel, Štefánikův most a Čechův most.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
Nábřeží Kpt. Jaroše 17:30 – 21:00, Za Viaduktem 18:00 – 21:00, 
Argentinská 18:00 – 21:00, U Průhonu 18:00 – 21:00, Osadní 
18:00 – 21:00, Dělnická 18:00 – 21:00

ZÁKAZ ZASTAVENÍ
Zákaz zastavení ve výše zmíněných ulicích platí v sobotu 7. 9. 2013 
od 14:00 do 21:00, v ulici Na Příkopech od 8:00 do 22:00.

ZÁKAZ STÁNÍ
Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu. Prosíme, 

Transport meas-
ures in place dur-
ing the course
Transport restrictions will apply on Satur-
day 7nd September 2013   

“Every sporting event means temporary partial restrictions in your 
area. Therefore RunCzech is seeking for a reasonable compro-
mise. Residents of Prague 1 will be informed in a timely manner 
about any limitations that may affect road connections. The City 
Hall will make sure that restrictions will last only for the necessary 
period.	 I	 believe	we	will	 all	 enjoy	 this	 running	celebration“,	 said	
Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1.

STREETS TO BE CLOSED OFF 

Na	 Příkopě 8:00 – 22:00, Republiky Square 17:30 – 21:00, 
Revoluční 17:30 – 21:00, Nábřeží	Edvarda	Beneše 17:30 – 21:00, 
U	Železné	lávky 18:00 – 21:00, Kosárkovo nábřeží 18:00 – 21:00, 
U	Plovárny 18:00 – 21:00.
Letenský tunnel, Štefánikův Bridge and Čechův Bridge will be 
closed in both directions during the race.

PARTIAL	ROAD	CLOSURES		

Nábřeží	Kpt.	Jaroše	17:30 – 21:00, Za Viaduktem 18:00 – 21:00, 
Argentinská 18:00 – 21:00, U	Průhonu 18:00 – 21:00, Osadní 
18:00 – 21:00, Dělnická 18:00 – 21:00

LOCATIONS	WHERE	PARKING	RESTRICTIONS	APPLY	

•	 “No	 Stopping”	 applies	 to	 the	 streets	mentioned	 above	 (unless	
otherwise indicated) on September 7th from 14:00 to 21:00. 
In Na Příkopě Street from 8:00 to 22:00

•	 Parking	is	forbidden	along	the	entire	race	course
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přeparkujte včas své vozidlo a předejdete tak zbytečným nepří-
jemnostem spojených s odtahem.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ
NEOMEZENÝ VJEZD/VÝJEZD PO CELOU DOBU ZÁVODU Z/DO 
TĚCHTO ULIC
Hlávkův most a magistrála, Hybernská, Mánesův most, Paříž-
ská, pravé nábřeží Vltavy v celé délce (Křižovnická, Dvořákovo 
nábřeží, 17. listopadu Na Františku, nábř. L. Svobody, Těšnovský 
tunel) bez možnosti odbočení na Čechův a Štefánikův most.

OMEZENÝ POHYB VOZIDEL V CENTRU PO DOBU ZÁVODU
1. lokalita – Na Příkopě  (trasa závodu) – není možný vjezd ani 

výjezd
2. lokalita – náměstí Republiky – není možný přejezd z Celetné 

do Hybernské
3. lokalita – Revoluční 

a. ve směru nám. Republiky – po celou dobu možný 
pouze vjezd do podzemních garáží OC Palladium
b. ve směru Štefánikův most – po celou dobu možný 
pouze výjezd z podzemních garáží OC Palladium > Re-
voluční > Lannova třída > nábřeží Ludvíka Svobody > 
Na Františku

4. lokalita – Dlouhá – po celou dobu možný výjezd ulicí Hradební > 
Řásnovka > Klášterská > Dvořákovo nábřeží

5. lokalita – Čechův a Štefánikův most  – po celou dobu uzavře-
ný – možné objet přes Hlávkův či Mánesův most

VÝLUKA MHD
S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru 
města využívat zejména linek metra. Informace o změnách MHD 
naleznete na www.dpp.cz, www.runczech.com a na infolince 
Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.

Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Pra-
ha. Od 17:30 do 21:00 bude postupně po trase závodu uzavírat 
ulice a křižovatky a následně je v nejkratším možném čase otevírat.

Aktuální informacena www.runczech.com.

Od pondělí 2. 9. do soboty 7. 9. od 9:00 do 18:00 hod bude 
k dispozici bezplatná dopravně-informační linka 800 165 102.

3. locality – Revoluční 
a. in the direction of Republiky Square – only the en-
trance to the underground parking of OC Palladium is 
possible throughout the race 
b. in the direction of Štefánikův Bridge – only the exit 
from the underground parking of OC Palladium is pos-
sible throughout the race > Revoluční > Lannova > 
nábřeží Ludvíka Svobody > Na Františku 

4. locality – Dlouhá – exit through Hradební > Řásnovka > Klášterská 
> Dvořákovo nábřeží possible throughout the race

5. locality – Čechův a Štefánikův Most  – closed during the whole 
race – it is possible to go around by using Hlávkův or Mánesův 
Bridge

INTERRUPTIONS	TO	PUBLIC	TRANSPORT

In light of changes affecting over-ground transport, we recommend 
using the underground metro line services wherever possible. In-
formation regarding changes to public transport can be found on 
www.dpp.cz, www.runczech.com and on the information line 
of Transport Company of the Capital City of Prague – Tel. No. 
296 191 817.

Update information on www.runczech.com.

A free transport information telephone line 800 165 102 will be 
in operation from Monday 2. 9. until Saturday 7. 9.  from 9 a.m. 
until 6 p.m. 

OPTIONS	 FOR	 ARRIVING	 AND	 LEAVING	 THE	 RESTRICTED	
AREA 

UNRESTRICTED	ENTRANCE/EXIT,	TO/FROM	THESE	STREETS	

DURING	THE	RACE

Hlávkův Bridge and arterial road, Hybernská, Mánesův 
Bridge, Pařížská, the entire right bank of Vltava river 
(Křižovnická, Dvořákovo nábřeží, 17. listopadu, Na Františku, 
nábř. L. Svobody, Těšnovský tunnel), turning to Čechův and 
Štefánikův Bridge is not possbile.

RESTRICTIONS	 ON	 THE	 MOVEMENT	 OF	 VEHICLES	 IN	 THE	

CITY	CENTRE	DURING	THE	RACE

1.	locality	–	Na	Příkopě		(race course) – neither entrance nor exit 
possible

2.	locality	–	náměstí	Republiky – crossing from Celetná to Hy-
bernská Street is not possible, from 18:45 to 19:20 crossing 
possible only upon receiving instructions to do so by the Police 
of the Czech Republic.
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Running Mall: 
První v Praze, 
v Evropě i ve světě

Running Mall právě otevřel své brány na rohu ulic Milady Horá-
kové a Františka Křižíka na pražské Letné. Je to dům věnovaný 
běžcům. Minout jej znamená o dost přijít. Uvnitř se totiž ukrývá 
všechno, co si jen může milovník běhu přát.

Mimo jiného v něm sídlí nový PIM Běžecký klub otevřený od čas-
ného rána až do pozdních večerních hodin. Můžete si zde odložit 
své svršky do uzamykatelných skříněk a vyrazit běhat. Po trénin-
ku se pohodlně osprchujete, vybavíme vás ručníkem i sprchovým 
gelem. A než se vrátíte zpátky do koloběhu všedních povinnos-
tí, můžete si dopřát osvěžení ve Water Baru s pestrou nabídkou 
nápojů i občerstvení. Samozřejmostí je wifi připojení. Už brzy se 
můžete těšit na Sports Lounge, což nebude nic menšího než útul-
ná běžecká tělocvična s běhacími pásy, posilovacími stroji, ale 
také fotbálkem a ping-pongem. Prostě ideální místo na aktivní 
odpočinek!

Požádejte naši obsluhu a opatřete si členskou kartu. Buďte si jistí 
tím, že každý den se najde důvod ji využít. Ať už jsou to pravidel-
né tréninky ve Stromovce či na Letné pod vedením trenéra, který 
vám poradí, jak vyzrát na běžeckou techniku, či co všechno se 

RunCzech hrdě představuje nové 
třípatrové běžecké centrum, strategicky 
umístěné mezi dvěma největšími 
běžeckými parky v Praze.

Running Mall: 
New to Prague, 
New to Europe, 
New to the world!

A Running Mall completely dedicated to runners has just opened 
its doors to eager visitors on the corner of Milady Horákové and 
Františka Křižíka Streets in Prague’s Letná district. To ignore it would 
mean missing out on a whole host of benefits available for all running 
fans and inside you’ll find everything you could possibly wish for.

One special feature is the new PIM Running Club, opening from 
early in the morning to late in the evening. Take the opportunity to 
leave your belongings securely inside our lockers and use of our 
shower facilities after your training, with a towel and shower gel 
provided courtesy of PIM Running Club. And before heading back 
to your everyday duties and commitments, why not take advantage 
of our Water Bar facility to freshen up with a wide range of drinks 
and snacks, plus WiFi access. We’ll soon be introducing a Sports 
lounge featuring an intimate running Sports Lounge with treadmills, 
gym equipment and not to mention table football and table tennis. 
Simply an ideal place for active recreation!

Request the services of our staff and get yourself a membership 
card. We’re sure you’ll find a reason to take advantage of our ser-
vices every single day. Whether this involves taking part in regular 
training sessions in Stromovka or Letná under the guidance of a 
professional trainer offering advice on how to fine-tune your run-
ning technique, or just working out what you have to do to ensure 
your next race turns out better than the last one. On top of that, 
we’ll also help you discover what works best for you – running alone 
or joining other like-minded individuals.

The PIM Running Club is about far more than “just” training. We 
also organise regular gatherings, social events and discussions with 
messages to share on the subject of running. Meanwhile the Emil 
and Dana Zátopek hall, adorned with one-off photographs of the 
couple is a space open to professional trainers, top athletes, physi-
cians, professionals and ordinary runners alike.

RunCzech proudly presents its new 
three-story running centre, strategically 
positioned between Prague’s two 
largest running parks. 

Running Mall / Running Mall
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Otevírací doba PIM Běžeckého klubu*: 

Pondělí – pátek od 6:30 do 21:30 hodin
Sobota od 9:00 do 19:00 hodin
* Platné do 31. října 2013

PIM	Running	club	opening	times*:

Monday – Friday from 6.30 a.m. to 9.30 p.m.
Saturday from 9.00 a.m. to 7.00 p.m. 
* Hours trough October 31st, 2013

sluší udělat, aby nejbližší závod dopadl o mnoho lépe než ten 
předchozí. Navíc poznáte, co je lepší. Zda běhat věčně věků je-
nom sám, nebo poznat stejně smýšlející lidi.

V PIM Běžeckém klubu zkrátka nepůjde „jenom“ o trénink. Však 
také připravujeme pravidelná setkání, společenské akce i be-
sedy s lidmi, kteří mají o běhání co říci. V sále Emila a Dany 
Zátopkových plném jejich unikátních fotografií přivítáme kromě 
profesionálních trenérů, špičkových atletů, lékařů a odborníků 
také řadové běžce.

Jediné, co vám už bude chybět k vyběhnutí, je to správné bě-
žecké vybavení. Ale i na to jsme v Running Mall mysleli. Ve spe-
cializované prodejně adidas Running najdete nejnovější kolekce 
a nejširší sortiment značky adidas, to nejnovější na trhu, co jinde 
nepořídíte. S výběrem vám poradí i díky nejnovějším diagnostic-
kým technologiím vyškolení prodejci, kteří sami jsou, jak jinak, 
rovněž běžci. 

Takže, ještě jednou a ve zkratce: Running Mall, roh ulic Milady 
Horákové a Františka Křížka 11. Šest dní v týdnu. Pro vás, běžce. 

The only thing left to discuss is the correct running gear. But don’t 
worry as we thought about that too when designing the Running 
Mall. At the specialised adidas Running, you will be able to pick up 
the latest collection and widest range of new adidas products re-
leased on the market and only available here. You may also take ad-
vantage of our latest diagnostics technology and specially trained 
sales staff, who as runners themselves, will be able to help you 
make the right choice.

To sum it up once again in brief: The Running Mall on the corner 
of Milady Horákové and Františka Křižka 11. Open for runners six 
days every week. 

RunCzech magazín / RunCzech magazine



16  I  

Rozhovor / Interview

Tisíc světel 
pro Afriku

Patrony běhu jsou bratři Karanjové z Keni. Francis v osmi letech 
oslepl následkem prodělané malárie. Začal chodit do školy pro ne-
vidomé, po třech letech ji však musel znovu opustit, protože jeho 
rodiče si nemohli dovolit platit školné. Peníze jim často nestačily 
ani na jedno teplé jídlo denně. Fracisův mladší bratr James se živil 
jako rolník a svou šanci na lepší život našel, podobně jako mnoho 
dalších lidí v Keni, v možné kariéře vrcholového běžce.

CO JE NEJTĚŽŠÍ NA SOUHŘE NEVIDOMÉHO BĚŽCE SE 
SVÝM VODIČEM? NA CO MUSÍ JAMES DÁVAT POZOR, ABY 
DOVEDL FRANCISE V POŘÁDKU DO CÍLE?    
James: Mým úkolem není jen Francise doprovázet, ale musím dá-
vat také pozor na to, aby na tréninku tvrdě pracoval, dodržoval 
tréninkový plán a byl dobře připravený na závod.

JAMESI, JE TĚŽŠÍ BRATRA VÉST VEČER NEŽ ZA DENNÍHO 
SVĚTLA?
James: Ne, večer by to nemělo být o nic složitější ani pro mě ani 
pro Francise.

Serving as patrons for the run are the Karanja brothers from Kenya. 
At eight years of age, Francis was left blinded after suffering a bout of 
Malaria. He started going to a special school for the visually impaired 
however had to leave after just three years because his parents 
couldn’t afford to pay the school fees.  They didn’t even have enough 
money to cover their daily heating costs and pay for food. Francis’ 
younger brother James earned his keep as a farmer, however like so 
many other people in Kenya, found his path to a better life in aspiring 
to become a top runner. 

WHAT IS THE HARDEST THING FOR A PACEMAKER LEAD-
ING SOMEONE WHO IS BLIND? WHAT DOES JAMES HAVE 
TO WATCH OUT FOR TO ENSURE FRANCIS CROSSES THE 
FINISH LINE SAFELY?
James: My task isn’t just about accompanying Francis but also pay-
ing attention to ensuring he works hard during training sessions, 
sticks to his training plan and starts the race well prepared.

METRO Běh na 10 km by se dal 
nazvat Během proti slepotě. Závod 
je ve spolupráci s organizací Světlo 
pro svět charitativní akcí na podporu 
léčby nevidomých v Africe. V průběhu 
závodu budou mít diváci i soutěžící 
možnost zakoupit svíčku za 20,- Kč, 
kterou společně v závěru akce zapálí 
a pošlou tak symbolicky světlo 
pro nevidomé do Afriky.

This year’s METRO 10k Race could also 
be referred to as a Run to Combat Blind-
ness. In conjunction with the Light for 
the World organisation, the race will 
double up as a charity event to help pay 
for treatment required by those afflicted 
by blindness in Africa. On race day, run-
ners and spectators alike will be able to 
purchase candles at the cost of 20 CZK, 
each to be lit at the end of the event, 
symbolically sending light to all those in 
Africa afflicted by blindness.

A Thousand Lights 
for Africa



FRANCIS THUO KARANJA a JAMES KURIA KARANJA

2011: Stříbro na 5 000 m, MS Nový Zéland / 2nd place 
in 5,000 m, WCH New Zealand (16:00)

2008: Stříbro na 5 000 m, Paralympiáda Peking / 2nd 
place in 5,000 m, Paralympic Games Beijing (15:32)

2007: Světový rekord v 1/2M nevidomých / World record 
in 1/2M for blinds, Graz Marathon

2006: Zlato na 5 000 m a 10 000 m, IAAF MS Assen / 1st 
place in 5,000 m and 10,000 m, IAAF WCH Assen 
(15:33 / 33:16)

2004: Bronz na 5 000 m, Paralympiáda Atény / 3rd place 
in 5,000 m, Paralympic Games Athens (16:05)
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JAK VYPADÁ VÁŠ TRÉNINK? DOKÁŽETE SPOČÍTAT, KOLI-
KRÁT JSTE SPOLU SPADLI?
Francis: Obvykle trénujeme dvakrát denně. Snažíme se kombino-
vat různé běhy, střídat snazší tréninky s těmi těžšími. Spadli jsme 
jen párkrát. Nebezpečné jsou zvláště špatně udržované cesty s dí-
rami, výmoly a kameny.

A CO SE TÝČE RYCHLOSTI: FRANCISI, BĚŽÍTE NA HRANICI 
SVÝCH FYZICKÝCH SIL NEBO SLEPOTA VAŠI RYCHLOST 
LIMITUJE? 
Francis: Někdy mám pocit, že mě slepota limituje, ale vždy ze sebe 
vydám to nejlepší, na co mám. Zejména na závodech.

FRANCISI, KDYBYS MOHL, PŘEDBĚHL BYS SVÉHO BRA-
TRA? NEBO MUSÍ BÝT VODIČ VŽDY RYCHLEJŠÍ NEŽ TEN, 
KOHO VEDE?
Francis: Nepředběhl bych ho, není to bezpečné. Je pro nás důle-
žité, abychom zůstali pohromadě, mohli spolu komunikovat a aby 
mě upozornil na překážky v cestě. 

ZRAK JE PRO KAŽDÉHO ATLETA DŮLEŽITÝM SMYSLEM. 
JE TĚŽKÉ ZAČÍT BĚHAT, KDYŽ JSTE NEVIDOMÝ? CO JE 
PRO VÁS PRO VÁS NEJOBTÍŽNĚJŠÍ?
Francis:  Podle mě není největší překážkou cesta, po které běžíte, 
ale Vy sám. Každý běžec potřebuje motivaci a osobní cíl. Jen ten 
nevidomý k tomu ještě musí mít partnera, který to cítí stejně.

DO PRAHY SE VRACÍTE PO TŘECH LETECH. CO SE VÁM 
VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE „ČESKÁ REPUBLIKA“? PAMATU-
JETE SI JEŠTĚ NA HERVIS 1/2MARATON PRAHA?
Francis: Za pozvání do Prahy jsme velmi rádi. Vzpomínám rád na 
atmosféru závodu a davy diváků, také trasa se mi líbila.

S JAKÝM VÝSLEDKEM BUDETE NA O2 GRAND PRIX PRAHA 
SPOKOJENÍ?
James: Na 10 km budeme rádi za čas kolem 35 minut.

NA O2 GRAND PRIX PRAHA JSTE BYLI POZVÁNI OBČAN-
SKÝM SDRUŽENÍM SVĚTLO PRO SVĚT. JAK DLOUHO UŽ 
S TOUTO MEZINÁRODNÍ NEZISKOVOU ORGANIZACÍ SPO-
LUPRACUJETE?
James: Spolupracujeme s nimi už šest let. Snažíme se být vzorem 
pro ostatní lidi se zdravotním postižením v rozvojových zemích. 
Jako patroni organizace Světlo pro svět tak běháme za všechny 
nevidomé. Chceme ukázat, že i oni to mohou dotáhnout daleko, 
stačí jim jen trochu pomoci. 

WHAT DOES A TYPICAL TRAINING SESSION LOOK LIKE? 
ARE YOU ABLE TO COUNT HOW MANY TIMES YOU’VE 
FALLEN OVER TOGETHER?
Francis:  We normally train twice a day. We try to combine a variety 
of runs, to mix easier and harder training elements. We’ve only fallen 
over a couple of times. Poorly maintained routes with pocks, pot-
holes and stones are especially dangerous.

JAMES, IS IT HARDER TO LEAD YOUR BROTHER AT NIGHT 
COMPARED TO DURING DAYLIGHT HOURS?
James: No, it shouldn’t be any harder for me or Francis running in 
the evening.

WHEN IT COMES TO SPEED: FRANCIS, DO YOU RUN TO 
THE MAXIMUM OF YOUR PHYSICAL ABILITIES OR YOU DO 
FIND THAT YOUR BLINDNESS HOLDS YOU BACK IN SOME 
WAY?
Francis: Sometimes I have the feeling that I’m limited by my blind-
ness, but I always give it my best shot. Especially at the races.

FRANCIS, IF YOU WERE ABLE TO, WOULD YOU EVER TRY 
TO OUTRUN YOUR BROTHER?  OR IS IT THE CASE THAT 
THE PACEMAKER ALWAYS HAS TO BE FASTER THAN HIS 
OR HER LEADER?
Francis: It wouldn’t be safe to try to run ahead of him. It’s important 
that we stick together, communicate with one another and that he 
draws my attention to any obstacles in the way.

BEING ABLE TO SEE IS AN IMPORTANT FACTOR FOR 
EVERY ATHLETE. WAS IT INITIALLY HARD FOR YOU TO 
START RUNNING DUE TO BEING BLIND? WHAT WAS THE 
TOUGHEST THING OF ALL ABOUT IT?
Francis: The greatest obstacle for me isn’t the path on which you run 
but you yourself as a runner. Each runner needs to be motivated and 
set himself a personal goal. The only difference when you’re blind is 
that you need a partner who feels the same way.

YOU ARE RETURNING TO PRAGUE AFTER YOUR LAST 
VISIT HERE THREE YEARS AGO. WHAT COMES TO MIND 
WHEN YOU THINK OF THE CZECH REPUBLIC? CAN YOU 
STILL REMEMBER THE HERVIS PRAGUE HALF MARA-
THON RACE?
Francis: We were delighted to receive an invitation to visit Prague. 
I remember the race atmosphere and the crowds of spectators. I also 
liked the course.

WHAT TIME WILL YOU BE SATISFIED WITH AT THE O2 

PRAGUE GRAND PRIX?
James: We’ll be pleased with a finishing time of around 35 minutes 
to complete 10 km.

YOU WERE INVITED BY THE LIGHT FOR THE WORLD AL-
LIANCE TO COME AND RUN THE O2 PRAGUE GRAND PRIX 
HOW LONG HAVE YOU BEEN WORKING WITH THIS INTER-
NATIONAL NOT-FOR-PROFIT ORGANISATION?
James: We’ve been working with them for six years already. We try to 
offer a role model for other people affected by physical disabilities in 
developing countries.  As patrons of the Light for the World organisa-
tion, we see ourselves as running on behalf of all those afflicted by 
blindness. We want to prove to them that they can do it too; all they 
need is a little bit of help. 
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Česká republika 
běžeckou velmocí 
Na světě jsou pouze dvě organizace, 
které vlastní pět známek kvality od Me-
zinárodní asociace atletických federací 
(IAAF). Jednou z nich je RunCzech.

Stříbrnou známkou kvality se může pochlubit nejen METRO Běh 
na  10 km, který je součástí O2 Grand Prix Praha, ale také Mat-
toni 1/2Maraton Olomouc a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. 
Nejvyšší zlatou známku získaly dva největší závody RunCzech 
běžecké ligy, a to Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Mara-
ton Praha. Tato ocenění dokazují, že kvalita závodů RunCzech je 
na profesionální úrovni.

Letošní ročník O2 Grand Prix Praha má za cíl, kromě uspořádání 
skvělého závodu, získat na příští rok zlatou známku kvality! Krité-
ria pro dosažení tohoto vrcholu v atletickém světě popisuje Václav 
Skřivánek z organizačního týmu:

“Důležitou podmínkou pro získání ocenění je certifikovaná trať uza-
vřená pro automobilovou dopravu. Čas je měřen na vteřiny čipo-
vou časomírou. Samozřejmostí je péče o běžce – podél celé trasy 
závodu a v cílovém prostoru musí být k dispozici zdravotní služba 
a  občerstvovací stanice. Neméně důležitá je také informovanost 
o závodě prostřednictvím médií.”

Důležitým bodem hodnocení kvality organizace závodu jsou elitní 
atleti startující v závodě. Koordinátorka elitních atletů Jana Moberly 
vysvětluje, jak je vlastnictví známek důležité i pro obsazování elit-
ního pole:

„Závodníci i jejich manažeři mají díky tomuto ocenění záruku veli-
ce kvalitního závodu dle regulí IAAF. Stejně tak všechny atletické 
světové federace uznávají zde předvedený výkon pro splnění nomi-
načních kritérií na všechny světové soutěže. Nejvyšší známky IAAF 
(zlato a stříbro) navíc zaručují rovnocenné finanční podmínky pro 
kategorii mužů i žen (shodné Prize Money a bonusy za dosažení 
kvalitních časů). Na opačnou stranu znamenají pro moji práci i jasné 
vymezení rozsahu startovního pole, její kvality a minimálního počtu 
(5) zastoupených zemí takto kvalitními běžci. Jejich udělení jasně 
zvyšuje mezinárodní prestiž našich akcí.“ 

Czech Republic 
is a top running 
country 
There are only two organizations in the 
world holding 5 labels of International 
Association of Athletics Federations 
(IAAF) and one of them is RunCzech.

The METRO 10 km Run, which is part of the O2 Grand Prix Prague, 
is a proud holder of the silver label along with The Mattoni Olomouc 
Half Marathon and The Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon. Fur-
thermore, the top certification- the gold label- was granted to the 
two largest races of the RunCzech Running League, The Hervis 
Prague Half Marathon and The Volkswagen Prague Marathon. 
Such labeling proves that the quality of RunCzech races is at the 
highest level.  

This year’s target for The O2 Grand Prix Prague is to organize a 
great race and to achieve the gold label for next year’s race. The 
criteria for obtaining this highest quality label in the athletic world 
are described below by Vaclav Skrivanek from the organization 
committee:

“The main requirement for achieving the label is to have a certified 
course closed to vehicles and traffic. Furthermore, the race time 
has to be measured by chip with precision to the second, and obvi-
ously first aid, emergency services, and refreshment points need 
to be available alongside the course. Additionally, media exposure 
and awareness is nonetheless an important factor as well.”

Another important aspect for the assessment of race quality is the 
participating elite athletes. Jana Moberly, the coordinator of elite 
athletes explains the importance of having elites in the starting field 
for obtaining the labels:

“The athletes and their managers have assurance of high quality 
race under IAAF regulations due to this labeling. Furthermore, all 
athletic federations worldwide accept herein presented perfor-
mance for further qualifications and nominations for all the worlds’ 
contests. The highest IAAF labels (silver and gold) also ensure the 
same prize money and bonuses for both male and female catego-
ries. This also means particular criteria regarding the starting field 
such as having a minimum of 5 countries being represented in the 
starting field by elite athletes, which further increases the prestige 
of our events.“ 
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Grand Prix Praha 
pod vlajkou O2

Letošní ročník závodu večerní Prahou 
se uskuteční ve spolupráci se společ-
ností Telefónica Czech Republic. Jak 
říká její předseda představenstva Luis 
Malvido, běh a jeho společnost toho 
mají mnoho společného.

Under the flag 
of O2 
This year’s race in the night city of 
Prague will be held in cooperation with 
Telefónica Czech Republic. How says 
the chairman of the board Luis Malvido, 
running and his company have a lot in 
common.

Rozhovor / Interview
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VAŠE SPOLEČNOST PRÁVĚ PROPŮJČILA JMÉNO PRESTIŽ-
NÍMU BĚŽECKÉMU ZÁVODU V CENTRU PRAHY. V ČEM 
PODLE VÁS SPOČÍVÁ PŘITAŽLIVOST TOHOTO SPORTOVNÍ-
HO ODVĚTVÍ?
Na běhání je skvělé, že se při něm setkávájí různí lidé k dosažení 
společného cíle. O2 Grand Prix Praha se zúčastní 6 500 lidí, z nichž 
má každý svou vlastní historii, vlastní motivacii i strategii. Přesto chce 
každý běžec dosáhnout stejné věci, protnout cílovou pásku. Jsem 
velmi rád, že Telefónica Czech Republic může být součástí tohoto 
večerního závodu. 

MŮŽETE POROVNAT VYTRVALOSTNÍ DÁLKOVÉ BĚHY S FI-
LOZOFIÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
Samozřejmě, běh se velmi podobá naší obchodní strategii. Obojí 
spojuje dlouhodobá vize, nastavování si cílů, důslednost a vytrvalost. 
At už běháte nebo se věnujete obchodu, v obou případech to nedě-
láte pro danou chvíli, ale musíte tvrdě pracovat dlouhodobě. 

PRACOVAL JSTE V NĚKOLIKA ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ. 
MŮŽETE POROVNAT PŘÍSTUP LIDÍ KE SPORTU OBECNĚ? 
KTERÁ NÁRODNOST MÁ POHYB NEJRADĚJI?
Pracoval jsem v Argentíně, Brazílii, Venezuele a Španělsku. V Čes-
ké repulibce je zájem o vytrvalostní běh obrovský, daleko větší než 
v jiných zemích. Například v Latinské Americe lidé spíše milují tanec.

JAK DLOUHO UŽ PRACUJETE V PRAZE? STIHL JSTE SE 
UŽ PROBĚHNOUT TÍMTO KRÁSNÝM MĚSTEM?
Pracuji tu už tři roky a už jsem měl mnoho příležitostí se Prahou pro-
běhnout. Nejraději běhám přes Karlův most brzy ráno, když tam nej-
sou žádní lidé ani pouliční prodavači a vzduch je svěží a chladný. Je 
to skvělý způsob, jak začít den.

JE VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ, ŽE ZAMĚSTNANCI O2 BĚHAJÍ 
A  NEJMÉNĚ ROK UŽ SPOLEČNĚ TRÉNUJÍ. CO SI O TOM 
MYSLÍTE?
Je to skvělé, že běhá hodně našich zaměstnanců. Příští sobotu uvi-
díme více jak 35 lidí z naší společnosti na startu O2 Grand Prix Praha. 
Je to dobré pro jejich osobní pocit, ale je to také výborná příležitost 
pro ztmelování lidí v týmu.

A JAK JSTE NA TOM S BĚHEM VY? MNOHO MANAŽERŮ 
BĚHÁ A NEVYMĚNILI BY TO ZA NIC NA SVĚTĚ.
Běh miluji a běhám pouze, pokud mi to můj nabitý program umožní. 
Ve svém volném čase se věnuji především své rodině. 

YOUR	 COMPANY	 HAS	 JUST	 PROVIDED	 ITS	 NAME	 TO	
A	 PRESTIGIOUS	 RUNNING	 EVENT	 IN	 THE	 CENTER	 OF	
PRAGUE.	WHAT	DO	YOU	THINK	IS	THE	MOST	ATTRACTIVE	
SIDE	OF	THIS	SPORT?
The best part about running is seeing different people com-
ing together towards a common goal. There will be 6,500 peo-
ple running in the O2 Prague Grand Prix, each with their own 
personal history, their own motivations, and their own strate-
gies. However, each runner wants to achieve the same thing, 
to cross the finish line. I am very happy that Telefónica Czech 
Republic is involved in this year’s evening race.

IS	 IT	 POSSIBLE	 TO	 COMPARE	 ENDURANCE	 (LONG-DIS-
TANCE)	 PERFORMANCE	 TO	 THE	 PHILOSOPHY	OF	 YOUR	
COMPANY?
Yes, of course, running is a perfect analogy for our business 
strategy. Both are about a long term vision, setting goals, be-
ing consistent, and persevering. Whether running or operating 
a  business, nothing one does is only for one day, you must 
commit and work hard always.

YOU	HAVE	WORKED	IN	MANY	COUNTRIES	ALL	OVER	THE	
WORLD.	 CAN	 YOU	 COMPARE	 PEOPLE’S	 ATTITUDE	 TO	
SPORT	IN	GENERAL?	WHICH	NATION	LIKES	TO	MOVE	THE	
MOST?
I worked in Argentina, Brazil, Venezuela, and Spain. In the 
Czech Republic there is a huge engagement in long distance 
running, much bigger than in other countries. We are truly lucky 
to have such a progressive and active community. In Latin 
America the people love to dance. 

FOR	HOW	LONG	HAVE	YOU	BEEN	WORKING	IN	PRAGUE?	
HAVE	YOU	MANAGED	TO	RUN	THROUGH	THIS	BEAUTIFUL	
CITY	YET?
I have been working in Prague for 3 years now and there are 
few experiences greater than a run in Prague. I especially love 
to run over the Charles Bridge in the morning when there are 
no people or vendors and the air is crisp and cool, it’s a perfect 
way to start the day.

IT’S	WELL	KNOWN	THAT	A	LOT	OF	O2	EMPLOYEES	RUN.	
THEY	 HAVE	 EVEN	 HAD	 COMMON	 TRAININGS	 FOR	 AT	
LEAST	A	YEAR.	WHAT	DO	YOU	THINK	ABOUT	THAT?
It fantastic. Many O2 employees run, next Saturday we will see 
more than 35 people from our company at the start of The O2 

Prague Grand Prix. Not only is it a good thing for each em-
ployee’s personal well-being, but it is a perfect opportunity for 
team building and to just bring people together.

WHAT	 ABOUT	 YOU?	 DO	 YOU	 CONSIDER	 YOURSELF	
A RUNNER?	A	 LOT	OF	 TOP	MANAGERS	HAVE	ALREADY	
DONE	IT	AND	NOW	THEY	WOULDN’T	CHANGE	IT	FOR	ANY-
THING	ELSE.
I love running and I run as much as my busy schedule will let 
me. However, when I am not working, I concentrate as much 
time on my family as possible. 
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Dobrovolníci – 
základní kameny 
každého závodu  
Pomůžou s přípravami, průběhem závodu 
i uklízením. Nejen že zastanou obrovské 
množství práce, ale ještě jim zbyde ener-
gie povzbuzovat závodníky a rozdávat 
úsměvy divákům. Zaslouží stejný obdiv, 
jako vítěz. Bez nich je organizace špičko-
vých závodů prakticky nemožná.

Být dobrovolníkem na akcích RunCzech je obrovský zážitek. Pro-
niknou do zákulisí prestižního mezinárodního závodu, dostanou 
se do kontaktu s elitními atlety a známými osobnostmi a sledují 
průběh závodu z naprosté blízkosti. Jsou rozdělení do skupinek, 
mají své vedoucí a jasně stanovené úkoly. Někteří mají na starosti 
občerstvovací stanice, jiní hlídají určitý úsek trasy, další rozdávají 
v cíli medaile nebo čekají na elitní atlety, aby jim ihned po doběh-
nutí mohli přehodit ručník přes záda a podat láhev s vodou. Než 

začne závod, rozvěsí podle předem připravených plánků stovky 
metrů látkových bannerů, postaví nekonečné řady přenosných 
zábradlí, nabalí tisíce startovních tašek. Po závodě pomůžou vše 
sklidit a vrátit do původního stavu. Tolik a ještě více práce se skrý-
vá za jedním závodním dnem.

Je skvělé, že se sehrané skupinky dobrovolníků schází znovu 
a znovu a my víme, že na daném úseku pracuje parta ostřílených 
profíků, na které je spolehnutí. Nováčci se mezi nimi snadno zaučí 
a stanou se platnými členy jako ostatní. Dobrovolnická pomoc je 
kromě záslužné práce také zábava, a tak během ní vznikají i nová 
přátelství.

V roce 2012 pomáhalo na závodech RunCzech celkem 3 361 dob-
rovolníků. Během jarní sezóny 2013 se stalo součástí RunCzech 
týmu 3 426 dobrovolníků. Jejich ochotné ruce, dobré srdce a vře-
lý úsměv jsou cítit na každém metru závodu. Často v cíli od zá-
vodníků slyšíme děkovná slova právě na adresu dobrovolníků, jak 
byli ochotní, milí a díky jejich povzbuzování jim ze závodu udělali 
nezapomenutelný zážitek. A poděkování je skutečně na místě. 
Bez nich by to opravdu nešlo! Patří jim náš obdiv, úcta a nesmírná 
vděčnost. DĚKUJEME! 

Volunteers – the 
building blocks of 
each race  
From helping out with preparations dur-
ing the race, to clearing up afterwards, 
and everything in between.  Not only do 
they carry out a huge amount of work, 
but they also have energy left to spur 
on competing racers, not to mention 
dish out the all-important wide smiles to 
spectators. It has to be said that these 
individuals merit our admiration just as 
much as the winners because without 
their support, it would be virtually impos-
sible to organise such top quality races.

Volunteering at RunCzech events is nothing short of amazing. Tak-
ing part not only allows you to check out what a prestigious interna-
tional race looks like from behind the scenes, but also to come into 
contact with elite athletes and well-known personalities and to see 
how the race is progressing from the inside.  Individuals are split 
into groups, each of which is assigned a leader and given specific 
tasks to complete. A number of them are put in charge of refresh-
ment stations while others are responsible for supervising a specific 
course segment, handing out medals at the finish line or waiting 
to throw a towel over the backs of elite runners and hand them a 
bottle of water. Before the race starts, they hang up hundreds of 
metres worth of banners according to previously drawn up floor 
plans, put up endless rows of portable railings and pack thousands 
of start bags. After the race, they help clear everything away and 
ensure areas are restored to how they looked beforehand. All this 
and more has to be completed for each race.

It’s a pleasure for us to see these wonderfully coordinated groups 
of volunteers coming back together time and time again, and we 
know we can rely on such seasoned pros to do a great job. The 
newcomers among them pick up what has to be done very quickly 
and soon become part of the team. Apart from carrying out worth-
while work, volunteering can also be great fun and lead to the form-
ing of new friendships in the process. 

A whopping 3,361 volunteers helped out at RunCzech races in 
2012, while during the 2013 spring season, we welcomed a grand 
total of 3,426 members to the RunCzech volunteering team. It’s 
impossible not to feel their willing hands, good hearts and wide 
smiles each step of the way.  As runners approach the finish line, 
we frequently hear their words of praise intended for the volunteers 
– referring to their willingness and kindness not to mention their and 
enthusiasm in helping to make the race an unforgettable experi-
ence. We have to say such appreciation is well and truly fitting, as 
without them we really wouldn’t be able to do it! They truly deserve 
our admiration respect, and we feel immensely indebted to them.  
THANK YOU! 

Dobrovolnická pomoc není jen práce ale také zábava a nová 
přátelství. / Volunteering assistance is not just about work but also 
having fun and forming new friendships. 

REST & FUN CENTER, TERMINAL 1 
VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

  Internet café
vstup zdarma | free entry

 Občerstvení | Refreshment

  Privátní minilounge | Private mini-lounge
Office lounge | X-box lounge | Cinema lounge 
Family lounge | Relax lounge

  Hotelové pokoje | Over-night lounge

  Sprchu ||| Shower

NABÍZÍ | OFFERS:

Terminal 1 | Tel.: +420 220 115 958 
e-mail: restandfuncenter@prg.aero | www.prg.aero

od 299 Kč
from EUR 12
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Večerní Prahou už 
párkrát běžel… 
Nový primátor Prahy Tomáš Hudeček 
je běhům metropolí nakloněn. Sám se 
chtěl postavit na start METRO Běhu 
na 10 km, ale bohužel musí z pra-
covních důvodů odjet mimo Prahu. 
Význam pro hlavní město je podle něj 
jednoznačný, jak se můžete dočíst 
v následujícím rozhovoru. 

PRIMÁTORSKÉHO KŘESLA JSTE SE UJAL DOCELA NEDÁV-
NO. MYSLÍTE, ŽE JE PRAHA SKUTEČNĚ MĚSTEM V POHYBU, 
JAK TO HLÁSÁ JEDEN ZE ZDEJŠÍCH PROJEKTŮ? 
Doba se mění a mění se i lidé a jejich smýšlení. Čím dál více lidí se 
snaží o zdravý životní styl, protože to přináší nejen radost, ale i si tím 
uvědomují, jak moc je zdraví důležité. Pokud je otázka myšlena na celé 
město, pak určitě ano. Praha je v pohybu nejen díky lidem, kteří zde 
žijí, ale i díky turistům, kteří ji k naší radosti po celý rok hojně navštěvují. 
Město se také mění díky naší práci a věřím, že k lepšímu. To, co dříve 
bylo nepředstavitelné, dnes bereme za běžný standard. K tomu je ale 
potřeba nejen chuť a odhodlání, ale také peníze. A ekonomická recese 
komplikuje i rozvoj metropole, přesto se snažíme volit vždy to nejlepší 
možné řešení.  

CO VŠECHNO MŮŽE NAPOMOCI JEŠTĚ VĚTŠÍMU ROZHÝBÁ-
NÍ PRAŽANŮ?
Vždy platilo, že nejlépe funguje příklad… dobré příklady prostě táhnou. 

He‘s already run 
through the dark 
streets of Prague
The new mayor  of the city of Prague, 
Tomáš Hudeček, is inclined towards 
the runs in the metropoly. He personal-
ly wanted to take part and join METRO 
10km run if he was not called off for 
a business trip. The importance of this 
race for the capital is obvious accord-
ing to him, as you can find out in the 
below interview.

YOU	 TOOK	 UP	 THE	 POST	 OF	 MAYOR	 RELATIVELY	 RE-
CENTLY.	DO	YOU	BELIEVE	THAT	PRAGUE	 IS	GENUINELY	
A	CITY	IN	MOTION,	AS	ANNOUNCED	BY	ONE	OF	THE	PRO-
JECTS	TAKING	PLACE	HERE?
Times are changing, as are people and their outlooks. An ever 
increasing number of people are trying to lead a healthy lifestyle, 
not only because it brings enjoyment but also because people 
are realising how important health is. If the question is meant to 
embrace the entire city, then the answer is yes, certainly. Prague 
is in motion not only thanks to the people who live here, but also 
thanks to the tourists who to our great satisfaction visit the city 
in large numbers all year round. The city is also changing thanks 
to our work, and I believe it’s changing for the better. What used 
to be unimaginable is now considered absolutely standard. How-
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To se potvrzuje i na závodu O2 Grand Prix Praha: letošního ročníku se 
zúčastní rekordních 6 500 běžců! Součástí podniku je také největší 
běžecká akce v České republice – adidas Běh pro ženy. Více než tisíc 
žen a dívek předvede svou běžeckou vášeň v ulicích podvečerní Prahy. 
To vše mne samozřejmě velmi těší.

METROPOLE SE PROPŮJČUJE NEJMÉNĚ TŘIKRÁT ROČNĚ 
VELKÉ BĚŽECKÉ OSLAVĚ. ČÍM PRO VÁS OSOBNĚ ZÁVODY 
V CENTRU HLAVNÍHO MĚSTA JSOU?
Pro mne jako primátora města jsou tyto akce propagací metropole 
a stimulem k rozvoji turistiky. Propagací velmi vítanou a velmi efektivní. 
Nejen sami běžci, ale i jejich rodiny, diváci u televizí a čtenáři novin si 
při sledování závodu prostě musí všimnout toho, jak je Praha krásná. 
Osobně potom je pro mne běh sportovní disciplínou, kterou mám rád, 
i když se přiznám, že sám dávám přednost klasickému tanci. 

JE PRAVDA, ŽE JSTE VÝBORNÝM TANEČNÍKEM?
Slovo výborný asi člověk nemá nikdy používat sám o sobě … řeknu 
to proto jinak, rád tančím a tanci se nadále věnuji, ačkoliv být v úplné 
špičce vyžaduje čas, kterého mi nyní na mimopracovní aktivity mnoho 
nezbývá. 

SPOUSTA LIDÍ TVRDÍ, ŽE PRAHA JE V DEN VELKÝCH ZÁVODŮ 
JINÁ. A TEĎ VŮBEC NEJDE O UZAVŘENÉ SILNICE. SOUHLA-
SÍTE?
Praha má mnoho tváří a atmosféra při závodu je opravdu jedinečná. 
Soutěživost ve sportu má sklon se přenášet i mimo trať a pocit určité 
sounáležitosti k masovým akcím prostě patří. Nepochybuji o tom, že 
i letos pražská atmosféra okouzlí nejen samotné běžce, ale i diváky, 
kteří se na závod centrem města vypraví.

CO POVAŽUJETE V CÍLI ZA DŮLEŽITĚJŠÍ: ÚDAJ NA ČASOMÍ-
ŘE, NEBO POCIT SÁM O SOBĚ? 
Soutěživost v sobě v různé míře máme všichni, proto výsledný čas 
je určitě důležitý. Jste-li špičkovým běžcem, bojujete o přední místa 
a právě čas je to, co řešíte nejvíce. Ale dobrý pocit ze závodu nic ne-
nahradí. Můžete mít špatný čas, přesto být vítězem. Protože ne vždy 
jsou nám okolnosti nakloněny a člověk bojuje mnohdy sám se sebou, 
což je jedním z nejtěžších bojů, co znám.
 
To nejdůležitější rozhodnutí, vůbec začít běhat, již ale všichni účastníci 
běhu udělali a rozhodli se správně – věřím, že sobotní závod to jen 
potvrdí.  

POBĚŽÍ SE TRADIČNĚ ZA SETMĚNÍ. PODAŘILO SE VÁM TAKÉ 
PROBĚHNOUT SI UŽ NĚKDY NOČNÍ PRAHU?
Setmělými ulicemi Prahy už jsem párkrát běžel – šlo ale o krátkou trať, 
…ale i takový běh na tramvaj někdy stojí za to. 

ever, this requires not only willingness and commitment, but also 
money. The economic recession is complicating also the devel-
opment of the metropolis, nevertheless we always attempt to 
choose the best possible solution.

WHAT	ELSE	CAN	BE	DONE	TO	HELP	GET	PRAGUE	IN	MOTION?
It’s always been the case that an example works best … so good 
examples will lead the way. This can also be seen in the case of 
the O2 Prague Grand Prix – a record number of 6,500 people 
takes part in the event this year! One part of the O2 Prague Grand 
Prix is adidas Women’s race, the biggest women’s running race 
in the Czech Republic. I’m happy to see more than one thousand 
of girls and women enjoying the atmosphere of early-evening 
Prague.
 
AT	 LEAST	 THREE	 LARGE	 RUNNING	 FESTIVALS	 TAKE	
PLACE	IN	THE	CITY	EACH	YEAR.	WHAT	DO	THESE	RACES	
IN	THE	CENTRE	OF	THE	CAPITAL	REPRESENT	FOR	YOU	
PERSONALLY?
For me as the mayor, these events represent a way to promote 
the capital and a stimulus for the development of tourism. This is 
a highly welcome and very effective means of promotion. Not only 
to the runners themselves but also their families, TV viewers and 
newspaper readers can’t fail to notice the beauty of Prague when 
watching the race.
For me personally, although I enjoy running as a sporting disci-
pline, I myself prefer classic ballroom dancing.

IS	IT	TRUE	THAT	YOU’RE	AN	EXCELLENT	DANCER?
Nobody should ever use the word excellent with reference to 
themselves … I’ll put it another way, I enjoy dancing and still 
dance when I can, although to be a top level dancer needs time, 
and I don’t have so much of that left for out of work activities.

A	LOT	OF	PEOPLE	SAY	THAT	PRAGUE	IS	DIFFERENT	ON	
THE	DAY	OF	LARGE	SPORTING	EVENTS.	AND	NOT	MEAN-
ING	THAT	THE	ROADS	ARE	CLOSED.	DO	YOU	AGREE?
Prague has many faces, and the atmosphere during a race is 
truly unique. The competitive element of sport has a tendency 
to spread beyond the track, and a certain feeling of belonging is 
simply a part of mass events. I have no doubt that this year too 
the atmosphere of Prague will enchant not only the runners but 
also the spectators who come to the centre for the race.

WHAT	DO	YOU	CONSIDER	THE	MOST	IMPORTANT	GOAL:	
THE	TIME	ON	THE	CLOCK,	OR	THE	FEELING	ITSELF?	
We all have our competitive side to varying degrees, and so the 
final time is undoubtedly important. If you’re a top level runner, 
you battle for the leading places and so you’re focused primarily 
on having the best time. But there’s no substitute for the feeling 
you get from the race. You might not have a good running time, 
but you’re a winner anyway. The circumstances aren’t always in 
our favour and often our battle is within ourselves, which is one of 
the toughest battles I know.
The most important decision of all is to start running in the first place, 
which is a decision that all the competitors have taken, and it’s the 
right one – I’m confident that Saturday’s race will confirm this.

THE	RACE	TRADITIONALLY	TAKES	PLACE	AT	DUSK.	HAVE	
YOU	EVER	RUN	THROUGH	PRAGUE	AT	NIGHT	YOURSELF?
I’ve run through the dark streets of Prague a couple of times – but 
it was a shorter route …still, even running for a tram can some-
times be stunning. 
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Vítejte v Praze
Trasa závodů O2 Grand Prix Praha 
vede z velké části podél řeky Vltavy, 
jejíž břehy zaplavila červnová povodeň. 
Po povodni, která postihla celou Českou 
republiku a také Prahu, dnes už naštěstí 
není ani památky. Díky protipovodňo-
vým opatřením nezpůsobila rozvodněná 
Vltava žádné katastrofální škody, přesto 
však voda poničila některé komunikace 
a další infrastrukturu v hodnotě několi-
ka miliard korun. Zastavila také provoz 
na cyklostezkách podél řeky a omezi-
la konání celé řady plánovaných akcí 
v metropoli. 

Červnovou povodní bylo ovlivněno například konání stého ročníku 
veslařského závodu Primátorky, který byl z tohoto důvodu přeložen 
a uskuteční se v náhradním termínu 20. – 22. září. Velká voda také 
ohrozila konání Mistrovství světa ve vodním slalomu pro rok 2013, když 
pouhé tři měsíce před začátkem akce slalomářskou dráhu i celkové 
vybavení areálu v Troji zdemolovalo rozvodněné koryto řeky Vltavy a re-
álně hrozilo, že akce bude muset být zrušena. 

Welcome to 
Prague 
The O2 Prague Grand Prix race course 
leads in large part along the river Vlta-
va, the banks of which were flooded by 
June’s floods. Thankfully today there 
is no sign of the floods, which affected 
the entire Czech Republic, including 
Prague. Thanks to the flood measures 
taken, the water level of the Vltava did 
not cause any catastrophic damage 
from bursting its banks, although the 
water did cause several billion crowns’ 
worth of damage to a number of com-
munication routes and other infrastruc-
tures. The cycle paths along the river 
were also closed, and a range of events 
planned in the metro area had to be 
limited or cancelled.

For example, June’s floods affected the 100th annual Prague 
Mayor Eight regatta, which was postponed due to unsafe water 
levels and shall take place instead on the dates of September 
20th – 22nd. The floods also jeopardised the 2013 Canoe Slalom 
World Championship, when the swollen Vltava river destroyed the 
slalom course and the entire furnishings of the complex in the 
Troja district of Prague only three months before the event was 
due to take place. There was a real danger that the event would 
have to be cancelled.

Floods and other natural disasters are and have always been a 
clash between humanity and nature. There is no sense in pre-
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Povodně i jiné přírodní katastrofy vždy byly a jsou střetnutím přírody 
a člověka. Nemá smysl si nalhávat, že člověk může v tomto boji zvítě-
zit, příroda je jednoznačně silnější. Pokud jsme tentokrát v Praze z vel-
ké části vyhráli, vděčíme za to jednak minulým vedením města, která 
začala budovat protipovodňový systém a po roce 2002 se do těchto 
projektů vložily nemalé prostředky, a jednak tisícům lidí, kteří dokázali 
tyto prostředky efektivně využít za cenu nesmírného osobního nasaze-
ní a často i rizika. To vše se letos zúročilo. 

Díky obrovskému úsilí vodáckých nadšenců a finanční podpoře hlavní-
ho města Prahy byly opraveny také kanál i loděnice v Troji a mistrovství 
se pojede v plánovaném termínu 11. – 15. září, kdy se do Troji opět 
představí špičkoví kanoisté. O nejvyšší tituly zde bude bojovat zhruba 
360 závodníků z 55 zemí světa.

Letos se v Praze uskuteční ještě mnoho dalších významných 
sportovních akcí, za které lze mimo jiné uvést:

9. září 2013 – 45. memoriál Luboše Tomíčka – závody na ploché dráze 
na Stadionu Na Markétě

14. září 2013 – Tradiční mezinárodní cyklistický závod Praha – Karlovy 
Vary – Praha 

21. září 2013 – Cyklistický závod Bohemia Tour 2013 

22. září 2013 – 35. Velká cena hl. m. Prahy, vrcholný dostihový den, 
závodiště Velká Chuchle 

29. září 2013 – 117. ročník Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice 
– Praha 

5. – 10. prosince 2013 – Mistrovství světa žen ve florbale 

tending that humanity can win this battle, nature is clearly strong-
er. If we’ve mostly triumphed this time around in Prague, then we 
can thank past administrations of the City of Prague, which built 
up the anti-flood system and invested considerable resources in 
these projects following the floods of 2002.  We must also men-
tion the thousands of people who managed to make effective use 
of these resources, at the cost of an immense personal sacrifice 
and risk. This year, all of these efforts paid off. 

Thanks to the enormous efforts of water sports enthusiasts and 
financial support from the Capital City of Prague, the channel and 
boat yard in Troja have been repaired, and the championship will 
take place within the planned dates of September 11st – 15th, 
when world leading canoeists will once again demonstrate their 
skills in Troja. Approximately 360 competitors from 55 countries 
will battle here for the most coveted titles.

Many more prestigious sporting events shall take place in 
Prague this year, amongst which we can mention the fol-
lowing:

9 September 2013 – 45th Luboš Tomíček memorial – motorcycle 
speedway races at Na Markétě Stadium

14 September 2013 – Traditional international cycle race Prague 
– Karlovy Vary – Prague

21 September 2013 – Cycle race Bohemia Tour 2013

22 September 2013 – 35th Prague Grand Prize horserace, Velká 
Chuchle racecourse

29 September 2013 – 117th annual Czech Road Running Open 
Championship Běchovice – Prague

5 – 10 December 2013 – Women’s Floorball World Champion-
ships 
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Přihlaste se již 
teď na závody 
RunCzech v roce 
2014!
RunCzech odstartoval registrace na zá-
vody RunCzech běžecké ligy pro rok 
2014. Přihlašovat se můžete ve zbrusu 
novém registračním systému, kte-
rý celý proces usnadní. Jsou pro vás 
připraveny závody první poloviny roku 
včetně jubilejního 20. Volkswagen Ma-
ratonu Praha. Pokud se stihnete při-
hlásit do 30. září, můžete se navíc těšit 
na zvýhodněné startovné!

Největší novinkou je tzv. Runners ID, které má podobu Vaší e-mai-
lové adresy. Díky Runners ID je přihlášení na závod jednodušší 
a hlavně rychlejší. Vaše přihlašovací údaje vyplníte pouze jednou 
a při každé další registraci už stačí zadat pouze Runners ID. Na va-
šem běžeckém profilu se vám zobrazí registrace na závody, usku-
tečněné platby, účasti v RunCzech běžecké lize, uběhnuté časy 
i  jednotlivá umístění. Přehled o vašich výkonech tak budete mít 
hezky pohromadě na jednom místě. Runners ID oceníte zejména 
při registraci týmu nebo štafety. Stačí vyplnit Runners ID a přihláška 
je hotová.
V novém systému se mohou zatím registrovat pouze jednotlivci 
pro závody nadcházející sezóny 2014. Štafety a týmy ho mohou 
využít od poloviny září. 
Do konce září je pro běžce nachystaná také speciální ceno-
vá nabídka. Na regionální závody můžete pořídit startovní číslo 
od  400  Kč, na  Volkswagen Maraton Praha od 700 Kč a Hervis 
1/2Maraton Praha od 600 Kč. Uvedené ceny jsou spojené s přihlá-
šením do Českého maratonského klubu. Členství vás nic nestojí, 
naopak přináší samé výhody. Staňte se členy naší „běžecké rodiny“ 
a získejte slevy u partnerů RunCzech a zvýhodněné startovné!
Od této chvíle bude přihlašování na závod doslova hračka a vy mů-
žete ušetřený čas využít třeba k běhání! Zároveň už teď můžeme 
prozradit, že tento nový systém je pouze prvním krokem. V blízké 
době na vás čeká spoustu dalších nových funkcí i vůbec první bě-
žecká sociální síť v České republice. 

Sign up now for 
RunCzech races 
in 2014!
RunCzech has launched registrations 
for RunCzech Running League races 
in 2014.  Sign up now in this brand new 
registration system making the entire 
sign-up process much easier. Once 
registered, you can look forward to 
checking out the list of races we’ve put 
together for the first half of the year 
including the 20th jubilee of the Volks-
wagen Prague Marathon. And providing 
you manage to sign up by 30th Septem-
ber, you’ll also qualify for a discount on 
your start fee!

The latest feature, called Runners ID, is created using your e-mail 
address. Using the Runners ID will make signing up far easier and 
most importantly it will make the whole process faster. It is only 
necessary to enter your information once, and in the future you will 
only enter your Runners ID to access all of your information. Your 
running profile will display all the races you have signed up for, 
transactions completed, your participation in RunCzech Running 
League races so far, your finishing times, and your individual rank-
ings.  Runners will be able to view all of their performances in one 
single place. The Runners ID will also come in handy when signing 
up a team or relay as all you have to do is enter your Runners IDs 
and your registration is complete.
So far the new system is only open to those individuals signing up 
for races taking place in the forthcoming 2014 season. Relays and 
teams may use it starting in mid ofSeptember.
A special price offer has been put together for runners which is 
up for grabs until September. Pick up your start fee for regional 
races for as little as 400 CZK, with fees starting from 700 CZK for 
the Volkswagen Prague Marathon and from 600 CZK for the Hervis 
Prague Half Marathon. The prices indicated are available for those 
registering for the Czech Marathon Club. Membership is complete-
ly free of charge, offering runners a whole host of great benefits. 
Become a member of our “Running Family” and pick up discounts 
from RunCzech partners as well as discounts on your start fees!
Starting from now on, signing up for races will be a walk in the park 
allowing you to use the time you save on registering to head out for 
a run!  We’re also pleased to tell you that this new system is only 
the first of many steps. You can look forward to benefiting from a 
whole range of new functions and the first running social network 
in the Czech Republic. 
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We wish 
everybody from 
around the world 
a SEJF & easy 
travelling with 
Prague public 
transport.

Welcome 
to Prague!

That’s why we created 
a SEJF app for you. 
Just download it to 
your smartphone, 
charge it with some 
money and then 
easily buy the public 
transport tickets 
you need.

+420 296 19 18 17
www.dpp.cz

for iphone

for android

for iphone

for android

SEJF_eng_student_100x135.indd   1 24.07.13   13:07

jaké poklady skrývá
tato země, už si je 
vychutnáváte.

Pálava

Kdybyste věděli,

0411_13_CzT_inz 105x148mm_Palava CZ EN.indd   1 11.3.2013   14:20:54
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V našem areálu Perucká 10 
provozujeme SBĚRNÝ DVŮR 

hl. m. Prahy, který mohou 
občané Prahy využít zdarma.

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše    zanáška popelnic

KONTEJNERY
  sutě    odpady z obcí    vynáška, vyklízení  
  kontejnery od 1 do 40 m3    prodej a dovoz písku

ČIŠTĚNÍ
  chodníky, ulice    zimní údržba, posypy  
  samosběry, mytí    ruční metení    odstraňování graffiti

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 
tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003 

komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

https://www.facebook.com/komwagas

wag_inz_105x148mm_07-2013.indd   1 25.7.2013   9:40:29
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Přidejte se a běžte Českem i v roce 2014
Come and run the Czech Republic in 2014

5. 4. 2014 21. 6. 2014

24. 5. 2014 14. 9. 2014

11. 5. 2014 6. 9. 2014

7. 6. 2014

Hervis 1/2Maraton Praha  
Hervis Prague Half Marathon  

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
Hervis Prague Half Marathon  

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary  
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

Volkswagen Maraton Praha
Volkswagen Prague Marathon  

O2 Grand Prix Praha  
O2 Prague Grand Prix  

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
Mattoni České Budějovice Half Marathon  

Kalendář akcí 2014 / Calendar 2014



České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

Jezděte o víkendech 
a svátcích levněji

Skupinová víkendová jízdenka 

platí v sobotu nebo v neděli a ve svátky

jednodenní jízdenka bez omezení kilometrů

lze zakoupit pro konkrétní region nebo pro celou ČR

platí pro skupinu max. 2 dospělých a 3 dětí

Více na www.cd.cz

kendovaSkupinovaJizdenka_105x148_v01.indd   1 3/12/13   3:04 PM
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Miloš Zeman
Prezident České republiky 
/ President of the Czech Republic

Tomáš Hudeček
Primátor hl. m. Prahy 
/ City Mayor of Prague

Dalibor Štys
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
/ Minister of Education, Youth and Sport

Martin Holcát
Ministr zdravotnictví / Minister of Health

Jiří Kejval
Předseda Českého olympijského výboru
/ Chairman of the Czech Olympic Committee

Libor Varhaník
Předseda Českého atletického svazu
/ Chairman of the Czech Athletic Federation

Oldřich Lomecký 
Starosta MČ Praha 1
/ Mayor of Prague 1 District Council

Jana Černochová
Starostka MČ Praha 2
/ Mayor of Prague 2 District Council

Miroslav Zelený
Starosta MČ Praha 5
/ Mayor of Prague 5 District Council

Marek Ječmének
Starosta MČ Praha 7
/ Mayor of Prague 7 District Council

Jiří Janků
Starosta MČ Praha 8
/ Mayor of Prague 8 District Council

Lukáš Manhart
radní hl. m. Prahy pro sport a tělovýchovu
/ Councillor of Prague for Sport

Jan Michal 
Vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
/ Head of Representation of the European 
Commission in the Czech Republic

Rostislav Vondruška
Generální ředitel CzechTourism
/ Director of CzechTourism

Zdeněk Schwarz 
Ředitel Zdravotnické záchanné služby 
hlavního města Prahy / Director of Prague 
Emergency Medical Service

Martin Vondrášek
Ředitel Policie Praha / Director Police Prague

Eduard Šuster
Ředitel městské policie Praha
/ Director Municipal Police of Prague

Carlo Capalbo
president of organizing 
committee

Václav Skřivánek
race director

Tomáš Mirovský
race coordinator

Zoran Bartek
project manager regions

Tomáš Fencl
technical & logistic 
manager

Ondřej Brouček
technical & operation 
manager

Vladimír Drábek
race / other projects

Petr Homoláč
advisory board

Flavio Serughetti
advisory board

Zdeněk Bříza
board member & director 
of finance

Viera Křivohlavá
finance & hr manager

Petra Kovaříková
accountant & finance

Michaela Novotná
accountant & control

Roberto Franzoni
finance & control

Václav Karpíšek
assistance and support 
to the Board

Jarmila Krauskopfová
office management

Martina Kozáková
project manager 
/ community projects

Markéta Balcarová
race / entries

František Dostál
race & IT assistant

Michal Vávra
technical & logistic

Tomáš Eisner
technical & logistic

Jan Dopita
technical & logistic

Antonin Bolina
race & refreshment

Tomáš Hubený
course coordinator

Roberto de Blasio
hospitality & incoming

Veronika Honsová
PR & media manager

Katie Anderson
brand manager

Zdeňka Pecková
PR & marketing

Mirek Jiřík
marketing & project 
consultant

Diana Rybachenko
international promotion 
manager

Ieva Razbadauskyte
race promotion

Jim Moberly
international PR & media

Jaroslav Medřický
production & DTP

Antonín Pátek
graphics design & DTP

Dario Monti
graphic design

Sašo Belovski
partners relation 
manager

Robert Mifka
partners relation

Marek Vaculčík
partners relation
Lenka Tulachová
partners relation

Martina Voříšková
marketing & regional 
events support

Jana Moberly
elite athletes & race 
hospitality coordinator

Kateřina Wich
marathon music festival

Monika Řezníčková
front desk & office 
support

Michal Vítů
PIM running club 
manager

Čestný výbor / Honorary committee 

Organizační výbor / Organizing comittee
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