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RuNCzeCH eVeNT Guide

MiLí BěžCi, dRazí PřáTeLé,

jménem celého RunCzech týmu bych vám chtěl poděkovat za 
uplynulou sezónu. Ať už jste se RunCzech běžecké ligy 2014 zú-
častnili v roli běžce, partnera akce nebo diváka, všichni jste se 
podíleli na tom, jak byl tento rok pro nás výjimečný. 
Volkswagen Maraton Praha oslavil 20. narozeniny, na start na-
šich závodů se postavilo přes 69 tisíc běžců, všechny pražské 
závody získaly nejvyšší ocenění IAAF, elitní listiny zdobila vel-
ká jména světové atletiky. Takový výsledek je pro nás obrov-
ským zadostiučiněním. Úsměvy běžců v cíli jsou pak největší 
odměnou.
Následující stránky jsou shrnutím toho, co jsme za rok 2014 stih-
li. Kromě sedmi závodů se dočtete také o hostujícím závodě TCS 
New York City Marathonu. Navázání této exkluzivní spoluprá-
ce s jedním z nejprestižnějších běžeckých podniků světa umož-
nilo skupině 25 běžců RunCzech zažít neopakovatelnou atmo-
sféru, jaká je jen v New Yorku.
Ještě jednou děkuji, že s námi běháte, podporujete nás a sleduje-
te. Už nyní se těším, až se společně potkáme na startu některé-
ho ze závodů RunCzech v příštím roce!

deaR RuNNeRS aNd FRieNdS,

On behalf of the whole RunCzech team, I’d like to take this oppor-
tunity to thank you for the past season. Whether a runner, event 
partner or spectator, you all played an important role in mak-
ing 2014 an exceptional year for the RunCzech Running League.
Some of the highlights included celebrating the Volkswagen 
Prague Marathon’s 20th birthday, welcoming a total of 69 thou-
sand participants to our races, seeing all of the Prague races qual-
ify for the IAAF’s highest-ranking award as well as drawing in 
a range of big names from world athletics. Such a result brings us 
enormous pleasure. And the smiles of runners at the finish line 
are the biggest reward.
The following pages offer a summary of what we managed to 
achieve in 2014. Aside from seven races, you can also look forward 
to reading about our guest race, the TCS New York City Marathon. 
This exclusive form of cooperation with one of the most prestig-
ious running events in the world made it possible for a group of 
25 RunCzech runners to experience the unrivalled atmosphere 
that can be seen only in New York.
Thank you once again for running with us, for supporting and 
following us. I’m already looking forward to meeting you at the 
start line of one of the RunCzech races next year!

» CaRLO CaPaLBO

prezident organizačního výboru RunCzech

President of the RunCzech Organising Committee 

dRazí PřáTeLé,

z první listopadové neděle se stal velký běžecký svátek, kdy 
ulicemi New Yorku běželo 50 564 nadšených běžců z celého 
světa, od profesionálních atletů po závodníky všech výkon-
nostních úrovní a  věkových kategorií. Za povzbuzování mili-
onů diváků a podpory 10 000 dobrovolníků šířil největší světo-
vý maraton energii a radost z běhu pěti newyorskými čtvrtěmi.
V pestrobarevném davu maratonců byla i skupina běžců Run-
Czech, kteří si přijeli užít TCS New York City Marathon, hos-
tující závod RunCzech běžecké ligy 2014. S radostí jsme je při-
vítali v New Yorku a věříme, že si ze závodu odvezli zážitky na 
celý život, které budou sdílet s ostatními běžci a inspirovat je. 

deaR FRieNdS,

First Sunday of November has been a grand day in the world 
of running as 50,564 passionate runners from across the globe, 
from the world‘s top pros to people of all ages and abilities 
hit the streets of the New York City. Cheered on by more than 
a million New Yorkers and supported by 10,000 of volunteers 
they ran across the five boroughs that came alive with the en-
ergy and passion of the world’s greatest marathon.
In the colourful crowd you might have spotted an inspiring 
group of RunCzech runners bursting with enthusiasm to ex-
perience the TCS New York City Marathon which was a guest 
race of the RunCzech Running League 2014. We were happy 
to welcome the team of RunCzech and hope that runners took 
away memories of a lifetime that now will be shared with you 
and will inspire you.

» MaRY WiTTeNBeRG

ředitelka TCS New York City Marathonu 

CeO, New York Road Runners

Race director, TCS New York City Marathon 

 

 

 

A kde jsou tvé běžecké boty?
Zaběhni si na vánoční nákupy 
do adidas running – Prague Marathon Store

Nákup nad 1 500 Kč = adidas tričko 
Nákup nad 2 000 Kč = voucher na regionální závod RunCzech
Nákup nad 3 000 Kč = 10 vstupů do Running Mallu

/RunningMall

www.runningmall.cz

photo: Courtesy of NYRR
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TCS new york CiTy MaraThon

Jaký byl TCS New york 
CiTy MaraThoN 2014? 
how waS The TCS New york CiTy
MaraThoN 2014? 
TCS NeW YORK CiTY MaRaTHON PaTří dO SKuPiNY 
WORLd MaRaTON MajORS, SeRiáLu NejVěTšíCH 
a NejPReSTižNějšíCH MaRaTONů SVěTa. aLe 
NáLeží Mu MNOHO daLšíCH „Nej“. NejVíCe BěžCů, 
NejHezČí aTMOSFéRa, NejVíCe diVáKů KOLeM 
TRaTi, Ve STaRTOVNíM POLi NejLePší aTLeTi SVěTa. 
TeNTO záVOd PLNý SuPeRLaTiVů Se LeTOS 
STaL HOSTujíCíM záVOdeM RuNCzeCH 
BěžeCKé LiGY 2014.

Newyorský maraton se od roku 1970, kdy se běžel poprvé, 
změnil k nepoznání. Z původních 127 účastníků je dnes více 
než padesátitisícový dav, ze čtyř okruhů kolem Central Parku 
vznikla trasa vedoucí pěti newyorskými čtvrtěmi. Ze Staten 
Islandu, přes Brooklyn, Queens, Bronx až na Manhattan. Jen 
během prvního listopadového víkendu mají běžci možnost za-
žít New York bez aut a užít si naplno město, které nikdy nespí. 
50 564 účastníků dělá z TCS New York City Marathonu největ-
ší maraton světa. Přesto není zdaleka jednoduché se na něj do-
stat, letos se o startovní číslo ucházelo téměř 130 000 běžců. Na 
ty, co se jim to poštěstilo, čekalo nezapomenutelných 42,195 km 
newyorskými ulicemi. Na maratonské cestě je doprovázelo ví-
ce než 135 kapel hrající hudbu všech možných žánrů, přes mi-
lion fanoušků a 10 000 dobrovolníků.

Startovní pole tvořili běžci 130 národností, čelo však opanova-
li Keňané. Wilson Kipsang si od začátku věřil a původně chtěl 
útočit i na rekord závodu 2:05:06 v držení jeho tréninkového 
kolegy Geoffrey Mutaie. Plány mu zkřížil silný nárazový vítr, 
vítězství však vybojoval. Mezi ženami se po dvou třetích mís-
tech z vítězství radovala Mary Keitany. 
„Něco na tom New Yorku je,“ dal by se parafrázovat název slav-
ného filmu. A o maratonský víkend to platí dvojnásob. Endor-
finy vyplavované běžci a euforie diváků v ulicích činí z TCS 
New Yorku City Marathonu zážitek na celý život. Dá se o něm 
vyprávět celé hodiny, ale lepší je ho zažít.

THe TCS NeW YORK CiTY MaRaTHON RaNKS 
aMONG WORLd MaRaTHON MajORS, a SeRieS OF 
THe GReaTeST aNd MOST PReSTiGiOuS MaRaTHONS 
aROuNd THe WORLd. HOWeVeR THe SuPeRLaTiVeS 
dON’T juST STOP THeRe. iT BOaSTS THe HiGHeST 
NuMBeR OF RuNNeRS, THe BeST aTMOSPHeRe, 
THe GReaTeST NuMBeR OF SPeCTaTORS ON THe 
COuRSe, NOT TO MeNTiON THe BeST WORLd 
aTHLeTeS TaKiNG PaRT. iT WaS aLSO THiS 
YeaR’S RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue 
HOST RaCe.

RuNCzeCH eVeNT Guide TCS new york CiTy MaraThon

Since the first New York Marathon was held in 1970, the race 
has undergone so many changes that it is bares almost no re-
semblance to those humble beginnings. From a mere 127 par-
ticipants, the race has burgeoned into a mass of over fifty thou-
sand runners. And the course is different too – seeing the orig-
inal four circuits around Central Park transform into a course 
spanning five New York districts. Starting out in Staten Island, 
via Brooklyn, Queens, the Bronx and all the way to Manhat-
tan. The first weekend of November is the only opportunity 
runners have in the whole year to experience New York with-
out any car traffic and to take full advantage of the city that 
never sleeps.
50,564 participants makes the TCS New York City Marathon 
the largest marathon in the world. However, it’s not easy to 
get in, neraly 130,000 applicants desidered a start number for 
the famous race. Those happy ones who managed to get in, 
were awaiting 42.195 km through New York street and ave-
nues. They were accompanyed by more than 135 music bands 

of all genres, over a million fans and 10,000 volunteers. The 
start line comprised runners from 130 different nationalities, 
the lead pack of which was dominated by Kenyans. Wilson 
Kipsang believed in himself right from the start, planning to 
smash the race record of 2:05:06 by sticking alongside train-
ing colleague Geoffrey Mutai. Unfortunately these plans didn’t 
prove strong enough for the gusty winds on race day, though 
he did still manage to scoop first place on the podium. Follow-
ing two third place positions, Mary Keitany was delighted to 
triumph among the women.
“There’s just something about New York”. You can imagine 
that as an alternative title to a famous film. And this applies 
twice as much during marathon weekend. The endorphins 
pumping through runners’ veins and the euphoria of specta-
tors make the TCS New York City Marathon a once-in-a-life-
time adventure. We could talk about it for hours, though it’s 
better to experience first-hand.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi Na STaRTu / STaRTeRS: 50 869

BěžCi V CíLi / FiNiSHeRS: 50 564 

Mužů V CíLi / MaLe FiNiSHeRS: 30 144

žeN V CíLi / FeMaLe FiNiSHeRS: 20 420 

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 130

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 7 °C

dO CíLe dOBěHL MiLiONTý BěžeC / ONe-MiLLiONTH  
FiNiSHeR TO CROSS THe LiNe iN RaCe HiSTORY:  
kaTherine Slingluff (BROOKLYN, NY), 4:43:36

CeLeBRiTY Na STaRTu / CeLeBRiTieS iN THe STaRT FieLd: 
Caroline woZniaCki (3:26:33); Teri haTCher (5:06:42)

PRVNí šTaFeTa V HiSTORii / FiRST ReLaY  
iN RaCe HiSTORY: 24 členná šTafeTa hráčů nBa  
/ 24-leg relay of nBa PlayerS

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
wilSon kiPSang (KeN), 2:10:59

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
Mary keiTany (KeN), 2:25:07 

Muži / MeN:  
geoffrey MuTai (KeN), 2:05:06 (2011) 

žeNY / WOMeN: 
MargareT okayo (KeN), 2:22:31 (2003) 

VíTězOVé / WiNNeRS

ReKORdY záVOdu / eVeNT ReCORdS:

RuNCzeCH eVeNT Guide
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deVěTadVaCeTiLeTá LeKTORKa aNGLiČTiNY z ÚSTí 
Nad LaBeM zuzaNa HOFOVá Si VYBěHaLa ÚČaST Na 
jedNOM z NejPROSLuLejšíCH MaRaTONů SVěTa díKY 
aBSOLVOVáNí VšeCH LeTOšNíCH záVOdů RuNCzeCH 
BěžeCKé LiGY. zařadiLa Se TaK Mezi VYTRVaLCe 
HONOSíCí Se TiTuLeM RuNCzeCH STaR+. MaRaTON 
zVLádLa SKVěLe V ČaSe Tři a PůL HOdiNY a z NeW 
YORKu Si PřiVezLa SPOuSTu zážiTKů.

Závod jste zaběhla v čase 3:30:26 a vytvořila si osobní rekord. 
Jela jste tam již s tímto cílem nebo jste prostě chtěla jen 
maraton uběhnout? 
Na schůzce s organizátory z RunCzech nám řekli, že je to 
poměrně náročný závod z hlediska výběhů a seběhů mostů 
a také protivětru. Mým cílem bylo doběhnout pod čtyři hodiny. 
Už od začátku se mi však běželo velmi dobře, takže jsem věděla, 
že čas bude přibližně stejný jako v Praze. Když jsem se na 35. 
kilometru podívala na hodinky, zjistila jsem, že by bylo reálné 
běžet na 3 hodiny a 30 minut. Musela jsem však přidat. Nakonec 
se to povedlo a jsem moc ráda.

Absolvovala jste před závodem speciální maratonskou 
přípravu?
Já se na závody speciálně nepřipravuji. Prostě chodím běhat. 
Letošní rok byl výjimečný. Na jeho začátku jsem si dala 
předsevzetí, že budu sportovat každý den. No a dopadlo to tak, 
že jsem nebyla běhat asi jen patnáct dní v roce.

Když srovnáte maraton v Praze a New Yorku, čím se kromě 
počtu startujících ty závody liší? Jsou diváci v New Yorku jiní? 
Je to rozhodně atmosférou. Celý New York jako by v neděli žil jen 
tímto závodem. V ulicích jsou davy lidí, všichni fandí. Někteří 
vám dokonce podávají vodu, sušenky, banány a jiné „pochutiny“. 
Jiní drží bannery s nápisy, které vás pobaví a motivují. 
Vzpomínám si například na „Touch it to get energy boost!“ nebo 
„Your ex said that you cannot do it!“ Nikomu, jako by nevadila 
všechna ta opatření a omezení, která jsou se závodem spojena.

Jaké vzpomínky ze závodu se vám nejhlouběji uloží v paměti? 
Určitě si budu pamatovat čekání na start, které jsem strávila 
s ostatními členy RunCzech skupiny. Bylo hodně chladné časné 
ráno a foukal silný studený vítr. Každý byl oblečen ve stylu 

„co dům dal a už nepotřeboval“, protože oblečení po odložení 
před startem zůstává v koridoru. Já zvolila strategii vrstvení, 
která nejen, že patří mezi módní trendy, ale ukázala se i jako 
velice účinná. Ostatní běžci se zahřívali například starými 
lyžařskými kalhotami, zimníkem a dalšími „vysoce módními“ 
kousky. Všechny odhozené svršky putují na charitu. Největším 
módním úlovkem, který potřební občané USA mohli získat, 
byla reprezentační teplákovka značky adidas Iva Eichlera. Toto 
„maškarní“ přispělo k dobré náladě RunCzech běžců a takřka 
tříhodinové čekání na vpuštění do koridorů nám uběhlo 
poměrně rychle. Dalším, velmi silným zážitkem byl doběh do 
cíle, ale to určitě všichni znají.

Rozhodla jste se, že letos absolvujete všechny závody letošní 
RunCzech běžecké ligy. Proč? 
Vůbec jsem to neplánovala, spíš to vyplynulo ze situace. Závody 
RunCzech se mi moc líbí, a zdálo se mi, že by bylo škoda 
neběžet.“

Který ze závodů RunCzech ve vás zanechal nejhlubší 
vzpomínku?
Byl to asi letošní Volkswagen Maraton Praha. Nezapomenu na 
ty pocity po dokončení svého prvního maratonu v životě. Bylo 
to velmi zvláštní. Byla jsem dojatá a zároveň šťastná, že jsem to 
zvládla v relativně dobrém čase, tři hodiny a 40 minut, zároveň 
mě však vše strašně bolelo. Dojít z cíle do zázemí pro běžce pro 
mne bylo ohromným výkonem.

Možná budete pro další léta těžko hledat motivaci. Přesto, 
najdete ji a zůstanete RunCzechu věrná? 
Určitě ano. Jsem velmi soutěživá, takže se chci posouvat 
ve výsledkových listinách a zlepšovat své časy.

hvězda ruNCzeCh
oChuTNala 
v MaraToNkáCh
„The big apple“
ruNCzeCh STar
geTS a TaSTe 
of The 
“The big apple”

TCS new york CiTy MaraThon RuNCzeCH eVeNT Guide

TWeNTY-NiNe YeaR OLd eNGLiSH TeaCHeR FROM ÚSTí 
Nad LaBeM, zuzaNa HOFOVá eaRNed THe CHaNCe 
TO TaKe PaRT iN ONe OF THe MOST PReSTiGiOuS 
MaRaTHONS iN THe WORLd BY COMPLeTiNG aLL OF 
THiS YeaR’S RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue RaCeS. THiS 
PLaCed HeR aMONG eNduRaNCe RuNNeRS aWaRded 
THe RuNCzeCH STaR+ TiTLe. SHe COMPLeTed THe 
MaRaTHON iN a GReaT TiMe OF THRee aNd a HaLF 
HOuRS aNd ReTuRNed FROM NeW YORK BuRSTiNG 
WiTH NeW exPeRieNCeS TO SHaRe.

You managed the race in a time of 3:30:26, creating a new 
personal record for yourself. Did you go there with that aim 
in mind or was it just about completing the marathon?
At the meeting with the RunCzech Running League organisers, 
we were told that it’s a pretty difficult race in terms of the climbs 
and descents from the bridges and also in terms of the headwind. 
My aim was to complete the race in under four hours. I could tell 
from the start that I was running well, so I knew I’d end up with 
a similar time to the one I got in Prague. When I reached the 35th 
kilometre, I looked at the clock and realised it was realistic to 
run it in 3 hours and 30 minutes. I just had to push up my speed 
a notch or two. It worked out in the end and I’m really pleased. 

Did you do any specific marathon training before the race? 
I don’t do any special preparation for races. I just go out and run. 
This year was exceptional for me. I made a New Year’s resolution 
to do sport every day. And I’ve only missed around 15 days in 
total over the course of the year. 

When you compare the Prague marathon with the one in New 
York, how would you say they differ aside from in terms of 
start numbers? Are the crowds different in New York? 
The difference definitely lies in the atmosphere. It was as if the 
whole of New York was living and breathing the race. There 
are crowds of people on all the streets, everyone cheers you on. 
Some even hand out water, biscuits, bananas and other ‘treats’. 
Others hold up banners with slogans to entertain you and spur 
you on. I remember one saying “Touch it to get an energy boost!” 
and another “Your ex said you cannot do it!” I got the impression 
that nobody cared about the measures and restrictions in place.

What memories stick in your mind the most? 
I’ll most definitely remember the waiting at the start which 
I spent along with other members of the RunCzech group. It was 
really chilly early in the morning and a strong cold wind was 
blowing. Everyone was dressed in old worn-out gear since any 
outer layers removed before the start of the race are left behind in 
the lane. “I adopted a strategy of layering which not only ranks 
as a fashion hit, but also proved to be highly effective. The other 
runners were dressed in old ski pants, big overcoats and other 
“highly fashionable” hits. All items left behind go to charity. 
The best fashion item the needy citizens of the USA could get 
hold of was Ivo Eichler’s adidas tracksuit. This fancy dress attire 
contributed to the good mood of RunCzech runners and made 
the three-hour wait to enter the start lane far more bearable. The 
other especially momentous occasion was crossing the finish 
line, but then that shouldn’t come as a surprise to anyone.

You decided to complete all the RunCzech Running League 
races this year. Why? 
I didn’t plan it at all, it just worked out that way. I really like the 
RunCzech races and I thought it would be a shame not to run 
them all.

Which RunCzech race left the most profound impression on 
you?
I’d say it was this year’s Volkswagen Prague Marathon. I won’t 
forget the feeling inside after completing my first ever marathon. 
It was really special. I was moved and happy at the same time to 
have finished in a relatively good time. I managed 3 hours and 
40 minutes. But at the same time everything hurt like crazy. It 
was a real feat making it from the finish line to the technical area.

Looking ahead it might be hard for you to find new motivation. 
Do you think you’ll remain loyal to RunCzech? 
Yes definitely. I’m really competitive so I want to move up the 
rankings and improve my times.

» RuNCzeCH

TCS new york CiTy MaraThonRuNCzeCH eVeNT Guide

76



„O MaRaTONu Se VLaSTNě Nedá VYPRáVěT,“ POVídá 
Na HOTeLOVéM POKOji uPROSTřed MaNHaTTaNu 
KaRdiOCHiRuRG jaN PiRK, „TeN Se MuSí zažíT.“ BRzY 
VYRazíMe Na STaRT SLaVNéHO záVOdu, KTeRý 
Bude PRO NáS OBa VýjiMeČNý.

Začněme zdánlivě nelogicky, po závodě. Dnes jsou Dušičky a já 
si lehám do horké lázně. Endorfiny se vyplavují ve velkém. Jsem 
šťastný, nechci si to kazit. Kdyby lidi víc běhali, mudruju (mám 
v nohách svůj vůbec první maraton, takže je to poměrně odváž-
né, uznávám), míň by nadávali, míň kritizovali, víc by se smáli. 
Alespoň já se usmívám. A taky cítím jistou hrdost, což se mi stá-
vá zřídka: Dneska dobrá práce − zkus se takhle někdy překonat 
i v jiných činnostech! Co že jsem to vlastně chtěl? Jasně, mrknout 
se, kolikátý jsem v New Yorku skončil. Už to vidím, z více než 
padesáti tisíc účastníků jsem proběhl cílem jako položka číslo 
12 387. Za třicet let se tím o Dušičkách budu chlubit vnoučatům.

NezájeM V židOVSKé ČTVRTi
Závodu se účastní přes padesát tisíc běžců a vy dopředu víte, že 
vyběhnete dlouho po nejlepších, přesněji o půl jedenácté. Kon-
krétně já mám startovní číslo 37891, jsem tedy v poslední čtvr-
tině startovního pole. 
V newyorském obvodu Staten Island se musíme shromáždit už 
o půl osmé, což v pět hodin ráno v hotelovém pokoji rozespalý 
kolega a běžecký sparingpartner Jan Pirk komentuje slovy: „To-
hle není normální. Normální je v klidu se vyspat, nasnídat...“ 
Zcela nenormálně kráčíme zimou k seřadišti autobusů − jedním 
z nich se po hodině jízdy dostaneme na start. Vypadá to tady ja-
ko obří tábor pro bezdomovce. Nedozírný dav lidí, z nichž každý 
má na sobě co možná nejhorší oblečení, někdo navrch pláštěnku 
nebo deku. Nic ale nepomáhá, stejně se třeseme.
Pirk říká Američanovi vedle sebe: „Hele, nevíš ty, proč vlastně 
takový blbiny děláme?“ Kluk se zašklebí a vrtí hlavou: „I don‘t 
know.“ Všichni si chodíme pro další a další čaje − nikoli proto, 
že by nám chutnaly, ale hřejí. Je pět stupňů, tuhneme.
V devět hodin se nám konečně otevře brána na start, teď začíná 
hromadné svlékání svršků. Házíme je do kontejnerů, pořadate-
lé to pak prý rozdělí mezi chudé. O půl desáté se z reprodukto-
rů ozve Sinatra a jeho New York, New York. 
Vybíháme. Tělo na tělo. Docela pomaličku, zatím se předbíhat 
nedá. Okamžitě nás čeká dlouhé stoupání na most, přes který se 

dostaneme do Brooklynu. Což o to, takhle na začátku kopec ne-
vadí, ale na mostě to vichří. Zoufale si přidržuju startovní číslo, 
nejsem sám. Komu uletí, ten bude ze závodu vyloučen.
Za mostem pochopím, čím je newyorský maraton tak výjimečný. 
Od třetího kilometru je každá brooklynská ulice obsypaná tisí-
covkami diváků, dohromady jich prý kolem trasy fandí půl třetí-
ho milionu. Na každém rohu kapela, a špičková! Občas na ně-
kterou zdvihnu palec, jak jsem nadšený. Dvacetičlenný big band, 
pak baptisté zpívající spirituály, támhle pankáči...
Na každé třetí míli si vezmu od dobrovolníků kelímek s ionto-
vým nápojem. Třetinu vypiju, druhou se omylem poliju, zbytek 
vyhodím. Silnice je mokrá jak po bouřce, papírových kelímků 
plná. Dupeme po nich.
V jinak překrásné atmosféře vynikne úsek kolem patnáctého ki-
lometru, kde běžíme židovskou čtvrtí. Ortodoxní Židé nám ab-
solutně nevěnují pozornost; mám pocit, že námi kdovíproč po-
hrdají, nestojíme jim za pohled. Jakýsi stařec, kterého jsem oti-
poval na rabína, dokonce přechází ulici, po které běžíme. Raději 
zastavujeme, abychom ho nesrazili k zemi. Nadávky polykáme 
− z toho muže vyzařuje přísnost.
O ulici dál jsme zase nadnášeni řevem. Fanoušci nabízejí papíro-
vé kapesníky nebo banány, jeden si beru. Díky. Všichni si chtě-
jí plácnout, občas tedy malým dětem udělám radost: „Give me 
five, brouku!“ Po střízlivých propočtech jsem doufal v konečný 
čas 4:40, ale když běžím kolem značky „Polovina trati“, při po-
hledu na hodinky nechápu. Jedna hodina čtyřicet osm minut. 
Cože?! Tak rychle? A nic mě nebolí! Prvně mě napadne, že mám 
na čas pod čtyři hodiny, což by mi ráno připadalo jako utopie. 
 

zaVěšeNý za PiRKeM
Na Manhattan se dostaneme přes více než kilometrový 
Queensboro Bridge. Jako na všech zdejších mostech je to nejdřív 
nepříjemné stoupání, pak zase klesání, teď už to bolí. Spousta 
běžců si dává odpočinek; čurají do řeky nebo si fotí manhattan-
ské mrakodrapy. Najednou spatřím Honzu Pirka. Chci se ho dr-
žet − co kdybych zkolaboval? Stát se to jistě může, takhle dlou-
ho a rychle jsem zatím v životě neběžel. 
Ukazuje se, že jsem přepálil start. Pirk radil od začátku, že si 
mám rovnoměrně rozvrhnout tempo, ale v tomhle nejsem ro-
zumný − dokud nic nebolí, běžím naplno. Pět kilometrů před 
cílem nechám Pirka prchnout. Ani se nerozloučíme, prostě mi 
zmizí. Později zjistím, že od této chvíle až do cíle poklušu rych-
lostí, k níž se Pirk nesníží ani za dvacet let, tedy kolem osmi mi-
nut na kilometr.

Jak uběhNouT 
TCS New york CiTy 
MaraThoN 
pod čTyři hodiNy
how To ruN The 
TCS New york CiTy
MaraThoN iN uNder 
four hourS
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SMuTeK jaKO PO MiLOVáNí 
Posledních pět kilometrů běžíme Central Parkem. Diváci na nás 
řvou, míjím i skupinku s českou vlajkou. „Ahoj,“ zpomalím a ot-
řu si slzu dojetí. „Makej, už je to jen kousek,“ plácají mě neznámí 
dobří lidé do zad. Asi se skutečně rozbulím, nebo nevím.
Jistojistě vím, že v cíli do čtyř hodin budu, a najednou se mi tam 
nechce. Tohle je jeden z nejlepších zážitků v životě, říkám si, ješ-
tě si to užij, kamaráde, ještě se kochej. Proběhnu branou − a žád-
ná euforie, naopak. Zvláštní smutek, jako po milování. Dostá-
vám medaili a o pět minut později se už zase klepu zimou. Na-
stává nejhorší část dne − špalír běžců se musí pěšky přesunout 
na druhý konec parku, další tři kilometry. O půl hodiny pozdě-
ji už ležím v oné vaně. 

PROČ TO děLáMe? 
Jsem o tři kilogramy lehčí než ráno. Mám horečku, skoro třicet 
devět stupňů, ale to je po maratonu normální. Dokonce jsem če-
tl, že prý jsou závodníci v cíli o jeden až dva centimetry menší 
než na startu, ale tohle přeměřovat nebudu.
Po závodě potkávám šéfa pražského maratonu Itala Carla Capal-
ba, který v posledních dvaceti letech pobláznil čtvrtinu Česka do 
běhání. Zmíním před ním Pirkovu řečnickou otázku: Proč vlast-
ně takový blbiny děláme? Teď už znám odpověď. „Hele, Carlo,“ 
povídám, „já jsem fakt pyšnej. Považuju se za důkaz, že mara-
ton dá každej zdravej člověk; stačí zapnout vůli, překonat bolest. 
Většina lidí se o to nikdy nepokusí, což je škoda − jejich škoda. 
Nepoznají míru vlastních možností.“
Carlo na mě mrkne pravým okem: „Vždyť proto se tak snažím,“ 
řekne. „Vytrvalostní běh učí Čechy sebedůvěře, která jim dřív 
scházela. Najednou si uvědomí, že zmůžou ledacos; že nejsou 
v ničem horší než třeba Američani. Sám cítíš, co s tebou teď dě-
lají endorfiny − jsi šťastnější. To, co jsi prožil, je vlastně oslava ži-
vota. Je to dobrá odpověď na krimizprávy; Češi nejsou takoví, ja-
ké jsou hrůzy v televizním zpravodajství. Spousta jich chce ně-
co dělat, například běhat, a takoví lidé jsou vesměs dobří, čistí. 
Proto svoji práci dělám, víš?“ Přikývnu. Nemám co dodat. Snad 
jen... že bych si už potřeboval sednout.

“iT’S iMPOSSiBLe TO TaLK aBOuT a MaRaTHON,” 
ReVeaLS CaRdiOLOGiST jaN PiRK aS He CHaTS TO uS 
iN a HOTeL ROOM iN THe HeaRT OF MaNHaTTaN. “iT 
HaS TO Be exPeRieNCed iN THe FLeSH”. SOON aFTeR 
We Head OuT TO THe STaRT OF THe RaCe WHiCH WiLL 
PROVe TO Be exCePTiONaL FOR THe BOTH OF uS.

We’ll start in what appears to be an illogical place – after the 
race. Today is All Soul’s Day and I’m soaking in a hot tub. I’m 
bursting at the seams with endorphins. I’m happy and don’t 
want to ruin it. If only people ran more, I muse (I’ve just got my 
first marathon under my belt so I have to admit it’s pretty gal-
ant of me), they’d moan less, criticise less and smile more. At 
least I’m smiling anyway. And I also feel a certain pride which 
I rarely experience: Good work today – you should try to chal-
lenge yourself like that in other areas of work some time! What 
was it I actually wanted to do? Yeah, right to check my finish-
ing number in New York. Now I know, out of more than fif-
ty thousand participants, I crossed the finish line in 12,387th 
place. Thirty years from now that’s something I can proudly 
share with my grandkids.

aPaTHY iN THe jeWiSH QuaRTeR 
You are joined by over fifty thousand runners on the course and 
you know in advance that you’ll set off far behind the best, to be 

more precise at half past ten. My specific start number is 37891 
which means I’m in the last quarter of the start line.
We have to get to the New York Staten Island circuit at half past 
eight already, which stirs a reaction from my half-awake col-
league and running sparring partner Jan Pirk at five o’clock in 
the morning: “This isn’t normal. It’s normal to get a good night’s 
sleep, eat breakfast…”Sensing the abnormality of our situation, 
we head out into the cold to the bus assembly point – we hop 
on one which takes us on the hour-long journey to the start. It 
bears the resemblance of a huge camp for homeless people. We 
join the huge crowd of people, each wearing the worst possible 
gear, some sporting a raincoat on top, others a blanket. Nothing 
helps, however. It’s still freezing cold.
Pirk turns to the American next to him and asks: “Hey, do you 
know why we bother with all this?” The boy simply grins and 
shakes his head: “I don’t know.” We all head off to collect tea af-
ter tea – not because we like the taste but because it warms us 
up. It’s five degrees and we’re getting stiff. 
Finally at nine o’clock the gate to the start finally opens and we 
all start removing our outer layers of clothing. We throw them 
into containers which the organisers apparently hand out among 
the poor. At half past nine Sinatra’s “New York, New York” starts 
being blurted out from the speakers.
We set off. Bodies are pressed up one against the other. We’re 
pretty slow at first and there’s no chance to overtake. We’re im-
mediately faced with a long climb to the bridge which leads to 
Brooklyn. The climb was child’s play compared to the bridge, 
though where it’s blowing a gale. I desperately grab hold of my 
start number and notice I’m not alone. Anyone who loses theirs 
will be disqualified from the race.
Once over the bridge, I understand what makes the New York 
marathon so special. From the third kilometre on, every street 
in Brooklyn is strewn with thousands of spectators, apparently 
a total of two and a half million fans line the course. Bands are 
playing at every corner – and all of them good! Every now and 
again I give them a thumbs up as a sign of appreciation. And 
what a variety too – ranging from a twenty-member big band, 
Baptists singing spiritual music to punk rockers…
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Tomáš Poláček na TCS New York City Marathonu běžel na 
podporu Světla pro svět / Tomáš Poláček run the TCS New 

York City Marathon to support charity Světlo pro svět
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Every third mile I grab a cup of ion energy drink from one of the 
volunteers. I drink a third, spill some and throw the rest away. 
The road is wet through and strewn with paper cups which we 
trample on.
One particular section around the fifteenth kilometre stands out 
in the otherwise wonderful atmosphere as we run through the 
Jewish Quarter. The Orthodox Jews pay no attention to us what-
soever; I get a sense of disdain from them as if we aren’t worth 
even a passing glance. An old man, who I hazard a guess is a Ra-
bi, goes as far as to walk across the street we are running on. 
We stop in our tracks so as not to knock him to the floor. We al-
so refrain from hurling insults – this man radiates a distinct 
kind of sternness. 
As we head onto the next street we are bowled over by cries of 
support. Fans hand out paper towels and bananas, I take one. 
Thanks. Everybody wants to high 5 us and occasionally I re-
turn the gesture to little kids. After somewhat toning down my 
initial estimates, I’ve settled on finishing in 4:40, but when I run 
past the “Half-way” sign, I’m baffled by the time on the clock. 
One hour and forty eight minutes. What?! So fast? And nothing 
is hurting. For the first time it dawns on me that my time is un-
der four hours; something which I considered to be utopia ear-
lier on this morning.
 
HaNGiNG ONTO PiRK 
We reach Manhattan via the more than one kilometre long 
Queensboro Bridge. As is the case for all bridges here, it first in-
volves an unpleasant climb followed by a descent, it’s hurting 
now. Lots of runners decide to take a break; some pee into the 
river, others take photos of the Manhattan skyline. I suddenly 
spot Honza Pirk. I want to keep up with him – what if I collapse? 
It could happen since I’ve never run so fast in my whole life and 
a cardiologist could come in handy.
It turns out that I overdid it at the start. Pirk had told me right 
from the beginning that I should try to spread my pace evenly 
but I’m not rational like that – as long as it doesn’t hurt, I push 
myself to the max. Five kilometres short of the finish, I let Pirk 
shoot off ahead. We don’t even say good-bye, he just disappears. 
I later realise that from that moment on I doubled my speed to 
around Pirk’s pace of eight minutes per kilometre (something 
he’s stuck to for twenty years). 

a POST-COiTaL KiNd OF MeLaNCHOLY 
The last five kilometres take us on a run around Central Park. 
Spectators shout out at us, I also spot a group holding a Czech 

flag. “Hi”, I slow down and wipe away a tear from my eye. 
“Come on, you’re almost there,” say some strangers, patting me 
on the back. Oh dear I think I’m on the verge of really blubber-
ing now. 
I now know for sure I’m going to get there within four hours 
and suddenly want to put off crossing the finish. This is one of 
the best experiences ever, I say to myself. Enjoy it while it lasts. 
Bask in the glory a while longer. I cross the finish – and there is 
a complete lack of euphoria. I experience sadness not dissimi-
lar to after making love. I’m given a medal and five minutes lat-
er I’m shaking with the cold once again. The worst time of the 
day is here again – the crowd of runners has to move to the oth-
er end of the park on foot. It’s another three kilometres. Half an 
hour later and I’m lying in that hot tub.

WHY dO We dO iT? 
I’m three kilograms lighter than I was in the morning. I have a 
temperature of almost thirty nine degrees, but that’s normal af-
ter running a marathon. I even read somewhere that runners are 
between one to two centimetres shorter than at the start but I’m 
not about to measure myself to test the theory.
After the race I got to meet Carlo Capalbo, the Italian boss of the 
Prague Marathon, who for the past twenty years has dedicated 
to getting a quarter of the Czech Republic out running. I men-
tion Pirk’s question to him from the start about why we bother-
with it all. I now know the answer. “Hey Carlo, “I say, “I’m re-
ally proud. I consider myself as proof that every healthy per-
son can complete a marathon; all you need to do is apply your 
willpower and overcome the pain. Most people will never try it, 
which is a pity – a pity for them. As they’ll never recognise the 
extent of their own potential”. Carlo glances at me with his right 
eye: “That’s why we do it of course,” he says. “Endurance run-
ning offers Czechs a lesson in self-confidence; something which 
they lacked before. They suddenly realise they can do anything; 
that they’re no worse than Americans in any way. You can feel 
what the endorphins are doing to you right now – you’re hap-
pier. What you experienced is a kind of celebration of life. It’s a 
nice response to the horrors we hear about in the news; Czechs 
don’t represent these horrors as portrayed on TV. Many of them 
want to do something, such as to run and these are good, decent 
people. That’s why I do this job, you know?” I nod in agreement. 
I’ve got nothing to add. Just maybe…that I need to sit down now.

» TOMáš POLáČeK, PRO ČaSOPiS RePORTéR
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„Před startem na TCS New York City Marathonu jsem navštívil několik besed a setkání v Running Mallu s účastníky 
předchozích ročníků. To však byla pouze slova. Ve skutečnosti se z tohoto závodu stal možná nejsilnější zážitek zatím 
krátké sportovní etapy mého života. Jsem hrdý na to, že jsem se mohl s logem RunCzech na běžeckém tričku této akce 
zúčastnit.“ – Pavel Prudil
“Prior to taking part in the TCS New York City Marathon, I’d attended a number of discussions and gatherings in the 
Running Mall along with participants from previous years. But words don’t have the same impact. The event itself 
proved to be perhaps the strongest experience in my running life so far. I’m proud I was able to take part in this project 
wearing the RunCzech jacket.” – Pavel Prudil

„Z běhu i ze skupiny, se kterou jsme tam byli, mám zkrátka skvělý pocit. Po závodě už jsme brousili po webu a hledali 
maraton, který bychom stihli ještě před Prahou. Možná to bude Řím.“ – Zuzana Rakušanová
“I came back with a great feeling from both the race and the group of people we were there with. After the race finished 
we spent some time browsing the web in search of another marathon we could fit in before Prague. Maybe it’ll be 
Rome.” – Zuzana Rakušanová

„Newyorský maraton je největší na světě a tu jeho neopakovatelnou atmosféru bych přál prožít každému. Musí se to 
zažít, popsat to nejde.“ – Lukáš Kovanda
“The New York marathon is the largest in the world and the unrivalled atmosphere is something I’d recommend 
everyone experience. It has to be felt in the flesh, it’s just indescribable.” – Lukáš Kovanda

„Praha má rozhodně nejhezčí atmosféru, ale New York je něco úplně jiného. Není to o krásách města, ale hlavně 
o neskutečné energii, která celý závod provází. Je to zážitek na celý život.” – Bohuslav Komín
“Prague most definitely has the loveliest atmosphere, but New York is something completely different. It’s not about 
the beauty of the city but mainly about the incredible energy which accompanies you throughout the race. It’s a once 
in a lifetime experience.” – Bohuslav Komín

„Bylo to super. To se nedá povídat, to se musí zažít.“ – Jan Pirk
 “It was great. It’s hard to describe, you have to experience it.” – Jan Pirk

„Atmosféra, diváci i profil trati, to vše přispělo k tomu, že to byl pro mne neopakovatelný běžecký zážitek. Kromě toho 
jsme společně strávili několik skvělých nezapomenutelných dní. Přestože jsme se předtím neznali, každý vykonáváme 
jinou profesi, lišíme se věkem, místem bydliště i běžeckými výkony, spojuje nás vášeň a nadšení pro běhání. Díky tomu 
jsme od začátku utvořili skvělou partu lidí se stejnými názory i životní filozofií. Běh je fenomén a všichni, kteří se mu 
na nějaké úrovni věnují, vědí, kam v životě směřují. Bylo mi potěšením pobýt s vámi v NY a společně sdílet získané 
zážitky.“ – Simona Melezinková
“The atmosphere, spectators and the profile of the course – all these factors contributed to making this an unprecedented 
running experience. On top of that we got to enjoy several fantastic and unforgettable days. Even though we didn’t 
know each other beforehand and despite the fact that we’re all different in terms of profession, age, where we live and 
our running abilities, we were brought together by our passion and enthusiasm for running. This link meant we made 
up a great group right from the start; we all shared the same views and life philosophy. Running is a phenomenon and 
everyone who does it at some level, knows where they are headed in life. It was a pleasure spending time with you in 
NY and sharing our new experiences together.” – Simona Melezinková

TCS New york CiTy MaraThoN očiMa běžCů 
The TCS New york CiTy MaraThoN iN The
eyeS of ruNNerS
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Běžci RunCzech v ulicích New Yorku byli v oficiálních bundách RunCzech 

nepřehlédnutelní. / Spotting the RunCzech official jackets, it was impossible to miss the 

RunCzech runners on the streets of New York.

Návštěva Expa a vyzvednutí startovních čísel. Jakmile je jednou měli v ruce, 

z maratonského snu o New Yorku se stala skutečnost. / Visiting the Expo and 

collecting start numbers. As soon as they had them in their hands, the New 

York marathon dream became reality.

Česká republika byla na Parade of Nations ohlášena jako země s nejlepším pivem 

na světě a země Martiny Navrátilové. / At the Parade of Nations, the Czech 

Republic was heralded as the country with the best beer in the world and the 

country of Martina Navrátilová. 

Věhlasný kardiochirurg Jan Pirk (vlevo) a novinář z Reportéru Tomáš Poláček. 

/ The acclaimed cardiologist Jan Pirk (on the left) and a journalist from Reportér 

magazine Tomáš Poláček.

Ranní výběh s olympijským vítězem Stefanem 

Baldinim. / M
orning run with Olympic 

winner, Stefano Baldini. 

Po závodě si s běžci připil i Carlo Capalbo. / Carlo 

Capalbo also toasted the runners after the race. 

Běžci s medailemi přijímali gratulace ze všech stran. / Runners awarded with medals received words of praise from all directions. 

Pavel Prudil po doběhu. / Pavel Prudil after the finish. 

Běžci ověnčeni medailemi po návratu do Prahy. / Adorned runners 

with medals on returning to Prague. 

CeSTa Na jedeN z NejSLaVNějšíCH MaRaTONů 
SVěTa NeNí jeN O SPORTOVNíM VýKONu, 
aLe HLaVNě O zážiTKu. důKazeM TOHO 
je i 25 BěžCů, KTeří dOSTaLi šaNCi 
Si jej zaBěHNOuT záSLuHOu ÚČaSTi 
Na záVOdeCH RuNCzeCH BěžeCKé LiGY 
a TROCHY šTěSTí Při LOSOVáNí. 

Díky podmínkám slosování o startovní čísla bylo složení 
skupiny běžců dílem náhody. Od první chvíle však bylo vidět, 
že když se potkají lidé se stejnou vášní, utvoří skvělou partu. 
Společně prožívali celou tu maratonskou slávu, společně se pak 
radovali z úspěšně zvládnutého závodu a probírali nové běžecké 
zážitky. Už na zpáteční cestě se začaly rodit nové běžecké 
a cestovatelské plány v jednom. Ústředním tématem cesty 
domů byla otázka: „A kam poletíme příště?” Jednou z variant je 
Beijing Marathon, hostující závod RunCzech běžecké ligy 2015. 
„Jsme tak dobrá skupina, že bychom měli jet ve stejném složení,” 
dožadovali se na Carlovi Capalbovi běžci.

TRaVeLLiNG TO ONe OF THe MOST FaMOuS 
MaRaTHONS iN THe WORLd iSN’T juST aBOuT 
SPORTiNG aCHieVeMeNT, BuT RaTHeR THe exPeRieNCe 
iTSeLF. THe 25 RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue RuNNeRS 
WHO WON THe CHaNCe TO RuN THe TCS NeW YORK 
CiTY MaRaTHON aRe LiViNG PROOF OF THiS.

The conditions established by the prize draw to win start 
numbers meant that the make-up of runners selected was entirely 
random. It was clear right from the start, however that when you 
bring people together with the same passion, you’re guaranteed 
a fantastic group. They experienced the whole marathon glory 
together and went on to share the delight in completing the race 
and sharing their new race experiences together. And already 
on the way back, plans for new running and travel destinations 
merged into one were starting to take shape. The recurring 
question on the return journey was: “Where shall we fly to 
next?” One of the options is the Beijing Marathon, the RunCzech 
Running League host race in 2015. “We make up such a good 
group that we believe we should go together again”, said the 
runners directing their request at Carlo Capalbo.

» RuNCzeCH

TCS New york CiTy 
MaraThoN 
NeNí JeN o běhu 
The TCS New york 
CiTy MaraThoN 
iSN’T JuST abouT
 ruNNiNg 

TCS new york CiTy MaraThon RuNCzeCH eVeNT Guide TCS new york CiTy MaraThonRuNCzeCH eVeNT Guide

1312



PřeSTOže V ROCe 2014 žádNý NOVý záVOd dO 
ROdiNY RuNCzeCH NePřiBYL, zMěN a NOViNeK 
Se udáLO HOdNě. VOLKSWaGeN MaRaTON PRaHa 
OSLaViL 20. NaROzeNiNY, PRažSKé záVOdY 
zKOMPLeTOVaLY SVOu zLaTOu SBíRKu zNáMeK 
KVaLiTY iaaF, dVa z ReGiONáLNíCH záVOdů zažiLY 
POPRVé PříMý ONLiNe PřeNOS Na SezNaM.Cz. 

Sedm závodů RunCzech běžecké ligy přivítalo celkem 69 807 běž-
ců, z toho se 23 411 zúčastnilo nesoutěžních běhů. Kdybychom 
dali dohromady všechny kilometry, které při tom naběhali, mohli 
by čtyřiadvacetkrát oběhnout po rovníku celou zeměkouli.
Startovní pole ozdobili atleti světové extratřídy, výsledkem bylo 
7 nových rekordů závodu. Kromě nich se mezi účastníky objevi-
la i řada dalších zajímavých osobností známých z jiných branží, 
než je vytrvalostní běh. Mezi nimi například Táťána Kuchařo-
vá, Iva Pazderková, Jan Pirk, Dalibor Gondík, Ludmila Formano-
vá nebo Roman Šebrle. Ambasadorkou rodinných běhů se tento 
rok stala bývalá lyžařka Kateřina Neumannová se svou dcerou 
Lucií, které společně odběhly celý seriál tříkilometrových běhů.
Důvodů, proč se na závod přihlásit je nepočítaně. Jedním z nich 
může být i rozhodnutí podpořit během dobrou věc. Prostřednic-
tvím 25 spolupracujících charitativních organizací přispělo 3 867 
„dobroběžů“ na neziskový sektor 2 350 400 Kč, 871 jich adopto-
valo při registraci strom a pomohlo tak Nadaci partnerství s vý-
sadbou stromů v České republice.

eVeN THOuGH NO NeW RaCe WaS WeLCOMed iNTO 
THe RuNCzeCH FaMiLY iN 2014, NOBOdY COuLd deNY 

THe VaST RaNGe OF CHaNGeS aNd NeW FeaTuReS 
WeRe iNTROduCed, THe VOLKSWaGeN PRaGue 
MaRaTHON CeLeBRaTed iTS 20TH BiRTHdaY, THe 
PRaGue-HeLd RaCeS MaNaGed TO COMPLeTe iTS 
COLLeCTiON OF iaaF GOLd QuaLiTY LaBeLS aNd TWO 
OF THe ReGiONaL RaCeS exPeRieNCed THeiR FiRST 
eVeR LiVe ONLiNe BROadCaSTiNG ON SezNaM.Cz. 

A total of seven RunCzech Running League races held this year 
attracted a whopping 69,807 runners, 23,411 of which took part 
in non-competitive runs. If we were to add up all the kilometres 
these runners clocked up together, we would be able to encircle 
the whole globe around the equator twenty-four times.
The start lines were all bedecked with world super-class athletes 
resulting in 7 new race records. Aside from these, the races drew 
interest from a range of interesting personalities renowned from 
other industries outside of endurance running. These included 
the likes of Táťána Kuchařová, Iva Pazderková, Jan Pirk, Dalibor 
Gondík, Ludmila Formanová and Roman Šebrle. Meanwhile this 
year’s ambassador title for the family runs went to the former 
skier Kateřina Neumannová and her daughter, Lucie who com-
pleted the whole series of three-kilometre runs. 
The reasons to sign up for a race are simply endless. One of these 
however may be linked to a decision to support a good cause. 
Working in conjunction with 25 charity organisations, a total of 
3,867 runners for good cause have contributed a sum of 2,350,400 
CZK (85,470 €) to the not-for-profit sector, 871 of which adopted 
a tree on signing up, thus helping the Partnership Foundation 
plant trees in the Czech Republic. 

» RuNCzeCH

zlaTá praha, 
STříbrNé regioNy
gold prague,
Silver regioNS

runCZeCh BěžeCká liga 2014 RuNCzeCH eVeNT Guide runCZeCh  running league 2014RuNCzeCH eVeNT Guide

63 % běžců jsou muži, 
37 % tvoří ženy
63 % of runners were men, 
37 % were women

246 610 
spínacích špendlíků
safety pins

55 800 
medailí
medals

720 500 
kelímků
cups

12 908
kilogramů banánů
kilograms of bananas

44 580
litrů isotonického nápoje Nutrend
litres of Nutrend isotonic drink

671 
mobilních toalet
mobile toilets

Ve startovním poli se objevilo celkem 
108 národností
In the starting field were runners of 
108 nationalities

275 500 
houbiček na osvěžení
sponges

29 741 
metrů plotů
meters of fences

46 800
termoizolačních folií
thermo-foils insulation

106 470 
litrů vody Mattoni
litres of Mattoni water

Během závodu se použilo / vypilo / snědlo:
During the race were used / drank / eaten:
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SPorTiSiMo 1/2MaraTon Praha

v praze Se běhá
ryChle 
faST ruNNiNg 
iN prague
PRVNí Tři Muži POd HOdiNu, NOVý ReKORd 
záVOdu Mezi žeNaMi a PáTý NejLePší VýKON 
PůLMaRaTONSKé HiSTORie. SPORTiSiMO 1/2MaRaTON 
PRaHa zaHájiL NOVOu SezóNu RuNCzeCH BěžeCKé 
LiGY VíC Než VeLKOLePě.

Celý týden před startem panovaly v Praze na duben nezvyk-
le vysoké teploty. V den závodu se však běžci probudili do ide-
álního půlmaratonského počasí. Bezvětří, pod mrakem a 13 °C. 
Na startu se sešlo výjimečně silné pole, někteří tajně pomýšleli 
i na rekord závodu 58:47, který v roce 2012 stanovil Atsedu Tse-
gay. Čas vítězného Petera Kiruie zaostal za rekordem jen o 35 
vteřin a výkon 59:22 se stal sedmým nejrychlejším časem roku 
2014. „V Praze se dá běžet světový rekord, rád bych se o něj jed-
nou pokusil“, přál si po doběhu Kirui. 
Na 16. ročníku Sportisimo 1/2Maratonu Praha zazářily i ženy. 
Vítězka Joyce Chepkirui si od pátého kilometru běžela vlastní 
závod. Cílovou pásku protla s časem 1:06:19, druhým nejrych-
lejším výkonem roku, pátým nejrychlejším časem světa. Přesto 
nebyla úplně spokojená: „Chtěla jsem běžet pod 66...“ V patách 
jí byl po celou dobu závodu Jan Kreisinger, nejlepší český běžec, 
který doběhl v čase 1:06:12. 
První příčku mezi českými ženami obsadila Anežka Drahoto-
vá, osmnáctiletá atletka, která nedělá rozdíl mezi závody na ko-

le, chůzí či během. Čas 1:14:25, jenž znamenal posunutí osobní-
ho rekordu o celé čtyři minuty, předznamenal její letošní fantas-
tickou formu. O tři měsíce později se stala novou juniorskou svě-
tovou rekordmankou v chůzi na 10 000 m a mistryní světa, mezi 
seniory vybojovala bronzovou medaili na Evropě.
Zatímco elitní běžci už byli v cíli, další tisíce závodnílů ještě bě-
žely Prahou a v rámci stanoveného tříhodiného limitu postup-
ně dobíhaly do finiše. Někteří s úsměvem na tváři, jiní s bolesti-
vější grimasou. Po proběhnutí cílovou branou střídaly vyčerpá-
ní pocity štěstí a euforie. Na únavu bude čas později. 
Pro ty, co nikdy Sportsimo 1/2Maraton Praha nezažili v roli di-
váka nebo běžce, to znamená možná jen omezení dopravy. Pro 
ty, co se odvážili postavit se na start a proběhnout si jednadvacet 
kilometrů obklopeni nezaměnitelnými kulisami Prahy, to už bu-
de navždy běžecký svátek, na který se nedá jen tak zapomenout. 

THe FiRST THRee MeN PaSSSed THe FiNiSH iN 
uNdeR ONe HOuR, a NeW RaCe ReCORd FOR THe 

RuNCzeCH eVeNT Guide SPorTiSiMo Prague half MaraThon

WOMeN aNd THe FiFTH BeST PeRFORMaNCe iN 
HaLF MaRaTHON HiSTORY. THiS YeaR’S RuNCzeCH 
RuNNiNG LeaGue SeaSON GOT OFF TO a MORe THaN 
MaGNiFiCeNT STaRT aT THe SPORTiSiMO PRaGue 
HaLF MaRaTHON.

Unusually high temperatures were recorded in Prague during the 
whole week prior to the race. But on race day, runners woke up 
to nothing short of ideal half-marathon running weather. Calm, 
overcast and 13 °C. We were also blessed with an exceptionally 
impressive start line including several runners with secret aspi-
rations to smash the race record of 58:47 set by Atsedu Tsegay in 
2012. The finishing time of race winner, Peter Kirui lagged a mere 
35 seconds behind and ranked as the seventh fastest time in 2014. 
“It’s possible to run a world record in Prague, I’d like to try it one 
day,” claimed Kirui after the race.
The women stars also shone brightly at the 16th Sportisimo 
Prague Half Marathon. The winner, Joyce Chepkirui was basi-
cally off running her own show after the fifth kilometre, finish-
ing in 1:06:19 as the second fastest performance of the year and 
the fifth fastest time worldwide. Despite this, however, she still 
wasn’t totally satisfied. “I wanted to run in under 66…” The best 
male Czech runner, Jan Kreisinger was at her tail throughout. He 
finished in time of 1:06:12.

First to cross the finish line among the Czech women was eighteen 
year old athlete, Anežka Drahotová who competes in running, cy-
cling and walking races. Her time of 1:14:25 signified an improve-
ment to her personal best by a total of four minutes, foreshadow-
ing her fantastic form this year. She went on to become the world 
junior record holder and world champion in the 10,000 m walk-
ing discipline three months later, scooping up a bronze medal in 
European Championship in the seniors category. 
While the elite runners had already reached the finish line, thou-
sands of other competing runners were still making their way 
around the Prague course, crossing the finish line at their own 
pace. For some this was accompanied with a smile, for others 
more of a painful grimace. A combination of exhaustion, delight 
and euphoria could be felt over the other side of the finish. But 
we can deal with tiredness later. 
Those who have never participated in the Sportisimo Prague Half 
Marathon either as a runner or spectator primarily associate the 
day with transport restrictions. However, for those who plucked 
up the courage to make it to the start and take on the twenty-one 
kilometre circuit with Prague as its unmistakable backdrop, are 
sure to cherish the memory of the day for long to come.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 12 514

šTaFeTY / ReLaYS: 466

NáROdNOSTí / NaTiONaLiTieS: 80

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 1 044

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 48

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 13 °C

PRůMěRNý ČaS Na PůLMaRaTON  
/ aVeRaGe HaLF MaRaTHON TiMe: 1:57:12

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
PeTer kirui (KeN), 0:59:22 

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
JoyCe ChePkirui (KeN), 1:06:19 

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MaN:  
Jan kreiSinger, 1:06:12

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
anežka DrahoTová, 1:14:25

» KaPaCiTa záVOdu POPRVé NaPLNěNa již Na KONCi   
 MiNuLéHO ROKu / FOR THe FiRST TiMe, THe RaCe CaPaCiTY   
 WaS FuLL iN THe eNd OF THe LaST YeaR

» STudiO ČeSKé TeLeVize Na NáMěSTí / CzeCH TeLeViSiON   
 STudiO ON THe SQuaRe

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide

= ReKORd záVOdu / eVeNT ReCORd

„V praze se dá běžet sVětoVý 
rekord. rád bych se o něj 

jednou pokusil.“
( (
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Jak Se Slaví 
MaraToNSké dvaCeTiNy 
CelebraTiNg The MaraThoN’S 
20Th birThday 
dVaCeT LeT. KdYž je NěKOMu dVaCeT, VěTšiNOu je 
TO OBdOBí, KdY Se zaČíNá STaVěT Na VLaSTNí NOHY 
a NaROzeNiNY SLaVí Se SKLeNKOu V RuCe V PaRTě 
PřáTeL. KdYž je dVaCeT MaRaTONu,  
SLaVí Se VýHRadNě BěHeM. 

Dvacet let uplynulo od chvíle, kdy Carlo Capalbo a Gelindo Bor-
din seděli v jedné pražské hospodě a spřádali plány na uspořá-
dání maratonu. Z bláznivého snu dvou italských kamarádů vzni-
kl jeden z nejkrásnějších maratonů světa. Srdcem historické Pra-
hy od prvního ročníku proběhlo už 95 256 maratonců. A Volks-
wagen Maraton Praha byl jen začátek. S postupem času k mara-
tonu přibývaly i další závody a Prague International Marathon, 
později RunCzech, se tak významně podepsal na tom, že se Čes-
ko rozběhlo. 
Do Prahy zavítala během Volkswagen Maratonského víkendu řa-
da gratulantů. Mezi nimi významní funkcionáři světového vytr-
valostního běhu, ředitel věhlasného londýnského i bostonského 
maratonu i maratonské ikony. Startovní pole kromě elitních atle-
tů ozdobila hvězdná štafeta ve složení Ingrid Kristiansen, Róbert 
Štefko, Anežka Drahotová a Elana Meyer. 
Pomylsnou třešničkou na dortu jubilejního ročníku měly být vý-
kony elitních atletů. Rychlým časům však nepřálo proměnlivé jar-
ní počasí a poměrně silný vítr. Favoritem byl Moses Mosop, kte-

rý se však po zranění ještě nestihl vrátit do plné formy, a do cíle 
nakonec vběhl jako první Patrick Terer. Loni byl třetí a slíbil, že 
pokud ho organizátoři pozvou znovu, vyhraje. Svůj slib dodržel 
a radoval se z vítězství. 
Ženskou kategorii zcela ovládly Etiopanky. Obsadily prvních šest 
příček, z toho tu nejvyšší Firehiwot Dado, vítězka New York Ci-
ty Marathonu 2011. 
V neděli 11. května se na start postavilo rekordních 10 192 ma-
ratonců. V 9 hodin se na Staroměstkém náměstí rozhostilo ticho, 
hned po něm zazněl startovní výstřel a tóny Smetanovy Vltavy, 
která nikdy nezevšední. Stejně jako ten pocit v cíli. Pocit, že jste to 
dokázali, že jste uběhli maraton. Všem běžcům to bude připomínat 
i speciální medaile, která letos narostla do úctyhodných rozměrů. 

TWeNTY YeaRS. TuRNiNG TWeNTY iS TYPiCaLLY 
aSSOCiaTed WiTH STaRTiNG TO STaNd ON YOuR OWN 
TWO FeeT aNd CeLeBRaTiNG THe OCCaSiON OVeR 
dRiNKS WiTH a BuNCH OF FRieNdS. HOWeVeR, WHeN 

volkSwagen MaraTon Praha RuNCzeCH eVeNT Guide

a MaRaTHON TuRNS TWeNTY, THe BiRTHdaY PaRTY 
THeMe iS exCLuSiVeLY aBOuT RuNNiNG.

Twenty years have passed since Carlo Capalbo and Gelindo Bor-
din got together in a Prague pub and set about making plans to 
organise a marathon. And what was initially dubbed as a ‘crazy’ 
dream of two Italian friends has now turned into one of the most 
beautiful marathons in the world. Since the first event was held 
in 1995, a total of 95,256 marathon runners have run through the 
heart of Prague. And the Volkswagen Prague Marathon is just 
the beginning. A number of other races have gradually been in-
troduced, and it’s fair to say that Prague International Marathon, 
later named RunCzech, has really worked the whole country in-
to a running frenzy. 
A number of well-wishers flocked to Prague over the course of the 
Volkswagen Marathon Weekend - including important endurance 
race functionaries from around the world, the director of the fa-
mous London and Boston marathon and a number of marathon 
icons. Aside from elite athletes adorning the start line, we could 
also spot a star-studded relay team made up of Ingrid Kristiansen, 
Róbert Štefko, Anežka Drahotová and Elana Meyer. 
The proverbial icing on the cake at this year’s jubilee was natural-
ly meant to come in the form of excellent performances by the par-
ticipating elite athletes. Unfortunately, the unpredictable spring 

weather and fairly strong wind prevented extra fast times. De-
spite still recovering from a sustained injury, the hot favourite to 
win among the men was Moses Mosop, however in the end the top 
honours went to Patrick Terer. He finished third last year at which 
point he promised the organisers a win if he was invited again. He 
kept to his promise and was overjoyed at the result.
The women’s category was completely dominated by runners 
from Ethiopia assuming the first six places, the fastest of which 
proved to be winner of the 2011 New York City Marathon, Fire-
hiwot Dado.
A record 10,192 marathon runners made it to the start line on Sun-
day 11th May. You could have heard a pin drop on Old Town 
Square just before the gunshot sounded to mark the start accom-
panied by Smetana’s famous Vltava which never grows old here. 
Just like the feeling at the finish line. The feeling that you’ve done 
it – that you’ve run a marathon. All runners will be able to look 
back on their achievement with a special extra large medal to mark 
this year’s special event. 

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 10 192

BěžCi dM ROdiNNéHO MiNiMaRaTONu  
/ RuNNeRS OF dM FaMiLY MiNiMaRaTHON: 4 646 

šTaFeTY / ReLaYS: 525 

PROCHázKa Se PSY / WaLK WiTH dOGS: 363 Lidí / PeOPLe;  
205 PSů / dOGS

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 91

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 1 217

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 48

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 10 °C

PRůMěRNý ČaS Na MaRaTON  
/ aVeRaGe MaRaTHON TiMe: 4:06:04

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
PaTriCk Terer (KeN), 2:08:07 

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
firehiwoT DaDo (eTH), 2:23:34 

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MaN:  
PeTr PeChek, 2:21:41

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
kaTeřina krieglová, 2:51:07

» MaRaTONSKý KONCeRT BYL SOuČáSTí PROGRaMu   
 záVOdNíHO dNe / THe MaRaTHON CONCeRT WaS PaRT  
 OF THe RaCe daY PROGRaMMe 

» dVOjNáSOBNý MaRaTHON MuSiC FeSTiVaL 
 / dOuBLe MaRaTHON MuSiC FeSTiVaL

» adidaS VYTVOřiL PRO BěžCe SPeCiáLNí juBiLejNí   
 KOLeKCi / adidaS PRePaRed a SPeCiaL juBiLee  
 COLLeCTiON FOR RuNNeRS

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

volkSwagen Prague MaraThonRuNCzeCH eVeNT Guide

patrick terer 
organizátorům slíbil, 

že letos Vyhraje.
( (
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když Se Nad vary rozezNí 
MarSeillaiSa 
karlovy vary To The TuNe 
of The MarSeillaiSe 
je 20 MiNuT PO SedMé HOdiNě VeČeR, KdYž 
Na NáBřeží OSVOBOzeNí zazNí PRVNí TóNY 
FRaNCOuzSKé HYMNY. CHRiSTeLLe dauNaY PO 
dLOuHýCH LeTeCH PROLOMiLa NadVLádu BěžCů 
z aFRiCKéHO KONTiNeNTu a V NOVéM ReKORdu 
záVOdu Si dOBěHLa PRO PRVNí MíSTO Na MaTTONi 
1/2MaRaTONu KaRLOVY VaRY. 

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary byl pro Christelle posledním 
závodem před startem na mistrovství Evropy. V Curychu doká-
zala, že se jí karlovarská příprava vyplatila. Doběhla si pro titul 
mistryně Evropy v maratonu a Marseillaisa zazněla podruhé.
Mužskou kategorii ovládl etiopský běžec s finsky znějícím pří-
jmením Teshome Mekonen. Na Karlovy Vary si už bude navždy 
pamatovat jako na místo svého prvního vítěztví na velkém me-
zinárodním závodě. Dlužno dodat, že mu k vítězství mohl do-
pomoci i pes, který na něj vyběhl v jedné zatáčce. O to rychleji 
Mekonen spěchal k cíli a doběhl si pro vítězný čas 1:01:21 a no-
vý rekord závodu.
Ještě ve čtyři hodiny odpoledne před startem dm rodinného 
běhu to vypadalo na uplakaný den. Krátce po startovním vý-
střelu však hustý déšť ustal a nad Karlovými Vary se objevi-
lo slunce, které už doprovodilo do cíle první běžce tříkilome-
trové trati.

V 18 hodin odstaroval na půlmaratonskou trať dav čítající 3 034 
vytrvalců. Pestrobarevně oblečení běžci vystřídali na karlovar-
ských kolánádách lázeňské hosty, kolem Grandhotelu Pupp se 
neproháněl James Bond, nybrž půlmaratonci ze všech koutů 
České republiky i mimo ni. Podíl zahraničních účastníků je 
14 %, což je nejvíc ze všech mimopražských závodů RunCzech 
běžecké ligy.
Zatímco první ročník přivítal 1 509 běžců, druhý rok už na star-
tu stál dvojnásobný počet závodníků. Byť je Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary nejmladším členem rodiny RunCzech, už dávno 
si získal srdce běžců. K architektonickým skvostům a divákům 
podél trati, kteří dodávají běžcům síly, se pro příští rok přidá 
i stříbrné vyznamenání od Mezinárodní asociace atletických 
federací IAAF, které potvrdí organizátorskou kvalitu závodu. 

iT’S TWeNTY PaST SeVeN iN THe eVeNiNG aNd THe 
FiRST NOTeS OF THe FReNCH NaTiONaL aNTHeM 
aRe RiNGiNG OuT ON LiBeRTY eMBaNKMeNT. 
aFTeR MaNY YeaRS OF eNdeaVOuR, CHRiSTeLLe 
dauNaY MaNaGed TO BReaK THe MOuLd OF RaCe 
WiNNeRS HaiLiNG FROM THe aFRiCaN CONTiNeNT BY 
SCOOPiNG uP FiRST PLaCe aT THe MaTTONi KaRLOVY 
VaRY HaLF MaRaTHON.

RuNCzeCH eVeNT GuideMaTToni 1/2MaraTon karlovy vary

The Mattoni Karlovy Vary Half Marathon was Christelle’s last 
race before the European Championship in Zurich where she 
went on to prove that her training in Karlovy Vary had paid off. 
She secured the European Championship title in the marathon 
making for another rendition of the Marseillaise.
Snatching first place in the men’s category was Ethiopian runner 
with Finnish-sounding surname, Teshome Mekonen. He’s sure to 
always look back fondly on Karlovy Vary as the location for his 
first big international race win. It’s worth mentioning here that 
a dog who jumped out onto the course at one corner quite possi-
bly contributed to this – appearing to spur Mekonen on to rush 
even faster to the finish line, and make a new race record with 
his winning time of 1:01:21.
In terms of the weather, at four o’clock in the afternoon just before 
the dm family run got underway, you could have been excused for 
predicting a wet and drizzly rest of the day ahead. But just before 
the start gunshot sounded, the heavy rain subsided and the clouds 
over Karlovy Vary cleared to make room for the sun which escort-
ed runners right to the finish line of the 3 km course.

This was followed by the main half marathon race at 6 pm which 
attracted a whopping 3,034 endurance runners. Brightly dressed 
runners merged with spa guests taking a stroll along the Karlovy 
Vary promenades and in place of James Bond chasing around 
the Grandhotel Pupp in the famous film shot here, were half-
marathon runners from all over the Czech Republic and beyond. 
The ratio of foreign participants was 14 % which ranks the high-
est within RunCzech Running League races held out of Prague.
This year’s race boasted double the number of participants 
compared to 2013’s premiere race which welcomed 1 509 run-
ners. Although the Mattoni Karlovy Vary Half Marathon is the 
youngest member to join the RunCzech family, it has already 
managed to win over the hearts of runners. On top of the ar-
chitectural gems and great spectator support along the course 
spurring runners on, next year Karlovy Vary can look forward 
to flying the IAAF Road Race Silver Label, awarded by the In-
ternational Association of Athletics Federations (IAAF) for the 
calibre of race organisation.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 3 034

BěžCi dM ROdiNNéHO BěHu 
/ RuNNeRS OF dM FaMiLY RuN: 1 208 

šTaFeTY / ReLaYS: 50

2RuN: 140 

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 31

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 585

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 14

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 17 °C

PRůMěRNý ČaS Na PůLMaRaTON  
/ aVeRaGe HaLF MaRaTHON TiMe: 1:56:36

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
TeShoMe Mekonen (eTH), 1:01:21   

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
ChriSTelle Daunay (FRa), 1:09:17   

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MeN:  
onDřeJ feJfar, 1:08:43

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
ivana Sekyrová, 1:17:57

= ReKORd záVOdu / eVeNT ReCORd

» dVOjNáSOBNý POČeT ÚČaSTNíKů  
 / dOuBLe RaCe CaPaCiTY

» NOVá TRaSa / NeW COuRSe

» NejMeziNáROdNější záVOd RuNCzeCH BěžeCKé LiGY   
 MiMO PRaHu / THe MOST iNTeRNaTiONaL RaCe OF THe   
 RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue OuF OF PRaGue

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide MaTToni karlovy vary half MaraThon

lokální partneři / local partners

20 2120



v čeSkýCh buděJoviCíCh bylo Teplo
i pro afriCké běžCe 
čeSké buděJoviCe heaT 
Too MuCh eveN for afriCaN ruNNerS 
„POBěžíM Na MaxiMuM Bez OHLedu Na HORKO,“ 
PLáNOVaL SVěTOVý šaMPiON V PůLMaRaTONu 
GeOFFReY KaMWOROR. dO ČeSKýCH BudějOViC 
PřijeL za VíTězSTVíM, aLe HLaVNě za RYCHLýM 
ČaSeM, jeMuž PROFiL TRaTi Přeje. KaMWOROR 
TOužiL PO ReKORdu záVOdu, NOViNY dOKONCe 
SPeKuLOVaLY O ÚTOKu Na SVěTOVý ReKORd.

Teploměr na startu ukazoval ještě v 19 hodin 26 stupňů. Kamworor 
se však svého snu o překonání rekordu závodu s hodnotou 59:49 
nevzdával. Vyrazil velmi rychle, v polovině půlmaratonské trati již 
běžel na čele závodu sám. Dva vodiči, kteří mu měli udávat tempo, 
odpadli už na osmém kilometru, na druhého Henryho Kiplagata 
měl náskok 24 vteřin. Osamělý šampion sváděl boj s časem i s po-
časím, které bylo příliš teplé i na keňské vytrvalce.
Magická hranice jedné hodiny odolala jen o 9 vteřin. V takových 
podmínkách podal Geoffrey Kamworor heroický výkon, soupeře 
nechal daleko za sebou. Mezi nimi i držitele rekordu závodu z ro-
ku 2012 Daniela Chebiiho, jenž skončil čtvrtý. Mezi ženami si pro 
třetí vítězství v rámci RunCzech běžecké ligy doběhla Etiopanka 
Betelhem Moges.
Tropické podmínky kupodivu svědčily českým běžcům. Jan Kre-
isinger dokonce vytvořil nejlepší český čas tříleté historie Matto-
ni 1/2Maratonu České Budějovice 1:08:52. Závod si pochvalovala 

i Petra Pastorová, pro niž znamenalo vítězství mezi českými žena-
mi slibný návrat po půlroční pauze.
Už po čtvrté hodině odpoledne se náměstí Přemysla Otakara II. za-
čalo plnit běžci. Zatímco půlmaratonci spíš vyhledávali stín, kde 
by mohli před startem ještě odpočívat, malí běžci už se chystali na 
rozcvičku před dm rodinným během. Nejrychlejší běžec tříkilome-
trové trasy byl v cíli za 12 minut, ostatní si běh spíš užívali a do cí-
le tolik nespěchali. Nejmenší účastníci v kočárcích medaili zatím 
jen okusovali, větší běžci se s ní pyšně fotili.
V sedm hodin večer odstartoval půlmaratonský závod. Na čele se 
bojovalo s časem a rekordem závodu, hlouběji ve startovním po-
li s rekordy osobními a především s horkým počasím. Obtížnější 
podmínky však byly bohatě vyvážené krásným prostředím a pře-
devším atmosférou. V tom Budějovice opět nezklamaly. Uběhnout 
půlmaraton je zážitek na celý život. Z té dobré i z té horší stránky. 
Překonáte-li ji a doběhnete do cíle, je to nepopsatelný pocit, díky 
němuž na tu negativní stránku snadno zapomenete.

“i’LL GiVe iT MY BeST SHOT ReGaRdLeSS THe HeaT,” 
WORLd HaLF MaRaTHON CHaMPiON, GeOFFReY 
KaMWOROR CLaiMed aS He PRePaRed FOR THe 
RaCe. He CaMe TO ČeSKé BudějOViCe iN SeaRCH OF 
ViCTORY aNd a FaST TiMe FROM THiS COuRSe WHiCH 

RuNCzeCH eVeNT GuideMaTToni 1/2MaraTon čeSké BuDěJoviCe

iS ReNOWNed FOR SPeed. KaMWOROR LONGed FOR 
a RaCe ReCORd, WHiLe SOMe iN THe NeWS eVeN 
SPeCuLaTed He MiGHT LauNCH aN aSSauLT ON THe 
WORLd ReCORd. 

Even at 7pm, the temperature at the thermometer stubbornly re-
fused to drop below 26 degrees. But this wasn’t enough to make 
Kamworor relinquish his hopes of breaking the event record of 
59:49. He got off to an impressively fast start and by the second half 
of the course was already at the helm of the lead pack. Intended 
to help him maintain his pace, his two pacemakers dropped off at 
the eighth kilometre, yet he had managed to gain a head start of 24 
seconds on main rival, Henry Kiplagat. The lone champion fought 
a battle both with time and adverse weather conditions, the latter 
of which was too hot even for Kenyan endurance runners to bear.
In the end he missed out on the magic one hour limit by a mere 
9 seconds. In such conditions, it has to be said that Geoffrey Kam-
woror delivered a heroic performance, leaving his rivals far behind, 
the likes of which included 2012 race record holder Daniel Chebii 
who finished fourth. When it came to the women, Ethiopian Betel-

hem Moges scooped up first place, earning her third victory as part 
of the RunCzech Running League.
Surprising as it may sound, the Czech runners fared well in the 
tropical conditions. Jan Kreisinger even managed to score the best 
Czech finishing time in the Mattoni České Budějovice Half Mar-
athon’s three-year history, 1:08:52. Securing victory among the 
Czechs and a promising comeback following a six-month break, 
Petra Pastorová also offered praise for the race course.
Whilst at the helm a battle unfolded against the clock and the event 
record, when you delved deeper into the crowd of runners, oth-
er personal battles were also being fought, not least against the 
heat. Nevertheless these challenging conditions were more than 
balanced out by the beautiful surroundings and the unrivalled race 
atmosphere. This is an area where České Budějovice never fails 
to disappoint. To run a half-marathon offers an experience to last 
a lifetime. In good and bad ways of course. If you manage to over-
come it and make it to the finish, you will be rewarded with an in-
describable feeling which will help you easily push the worse mo-
ments to the back of your mind.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 2 830

BěžCi dM ROdiNNéHO BěHu 
/ RuNNeRS OF dM FaMiLY RuN: 1 821 

šTaFeTY / ReLaYS: 60

2RuN: 115 

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 31

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 448

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 5

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 26 °C

PRůMěRNý ČaS Na PůLMaRaTON  
/ aVeRaGe HaLF MaRaTHON TiMe: 1:58:23

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
geoffrey kaMworor (KeN), 1:00:09 

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
BeTelheM MogeS (eTH), 1:12:31 

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MeN:  
Jan kreiSinger, 1:08:52

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
PeTra PaSTorová, 1:19:15

» STříBRNá zNáMKa KVaLiTY iaaF  
 / iaaF SiLVeR LaBeL ROad RaCe

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide MaTToni čeSké BuDěJoviCe half MaraThon

lokální partneři / local partners

22 2322



závod bývalýCh 
i budouCíCh SvěTovýCh rekordMaNů
a raCe of fuTure aNd forMer 
world reCord holderS

MaTToni 1/2MaraTon oloMouC RuNCzeCH eVeNT Guide

KdYž Se PTaLi VíTězů VěHLaSNéHO LONdýNSKéHO 
MaRaTONu Na jejiCH PříšTí deSTiNaCi, jejiCH 
OdPOVěď zNěLa SVORNě – MaTTONi 1/2MaRaTON 
OLOMOuC. WiLSON KiPSaNG a edNa KiPLaGaT BYLi 
HLaVNíMi FaVORiTY záVOdu, Ve STaRTOVNíM POLi 
Se VšaK SKRýVaLY ješTě dVě VYCHázejíCí HVězdY 
SVěTOVé aTLeTiKY.

Tehdejší světový rekordman v maratonu Wilson Kipsang při-
jel v doprovodu svých dvou tréninkových parťáků a kamará-
dů Geoffreyho Ronoha a Dennise Kimetta. První jmenovaný se 
postaral o senzaci, když svého slavnějšího kolegu porazil a do 
cíle doběhli v pořadí Ronoh, Kipsang, Kimetto a v novém re-
kordu závodu. Třetí muž Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, Den-
nis Kimetto, si nechal překvapení na později. V Berlíně pokořil 
bájnou hranici 2:03 a s časem 2:02:57 se stal nejrychlejším ma-
ratoncem historie.
Dvojnásobná světová šampionka v maratonu Edna Kiplagat se 
zaskočit nenechala a suverénním výkonem 1:08:53 si doběhla pro 
první místo a nový rekord závodu, který vylepšila o minutu a půl. 
V  Olomouci nepadaly jen rekordy závodu. Padalo i nepočítaně 
rekordů osobních, pro mnohé to byl vůbec první běžecký závod 
v životě. Všem výkonům tleskáme stejně jako tleskáme vítězům.  
Konalo se také první Moravia Sport Expo, jehož branami prošlo 

za celý víkend 25 600 návštěvníků. Premiéru měl i online přímý 
přenos na Seznam.cz, díky němuž sledovalo Olomouc přes 76 ti-
síc diváků z celého světa.
Těžko říct, v čem tkví to kouzlo Olomouce, které vábí nadšené 
vytrvalce i atlety světové extratřídy. Snad je to krása města, kte-
rou objevili už i tvůrci proslulého průvodce Lonely Planet a pro-
hlásili Olomouc za skrytý poklad Evropy. Snad jsou to davy fa-
noušků lemující trasu takřka v celé její délce. Snad jsou to endor-
finy, jež vyplavují běžci během závodu. 
Poslední červnový víkend zkrátka Olomouc ožívá během a my 
se tam vždy těšíme. Příští rok dvojnásob. Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc totiž převlékne svůj stříbrný šat a vymění ho za zlatý. 
Ozdobí ho nejvyšší možné ocenění Mezinárodní asociace atle-
tických federací IAAF.

WHeN THe WiNNeRS OF THe LONdON MaRaTHON 
WeRe aSKed aBOuT WHeRe THeY WeRe Headed 
NexT, THeY ReSPONded iN uNiSON – “THe MaTTONi 
OLOMOuC HaLF MaRaTHON.” aNd WHiLe WiLSON 
KiPSaNG aNd edNa KiPLaGaT WeRe THe CLeaR RaCe 
FaVOuRiTeS, TWO OTHeR RiSiNG STaRS iN WORLd 
aTHLeTiCS aLSO adORNed THiS 
YeaR’S STaRT LiNe.

RuNCzeCH eVeNT Guide MaTToni oloMouC half MaraThon

Former world record holder in the marathon, Wilson Kipsang 
came accompanied by two of his training team members and 
friends, Geoffrey Ronoh and Dennis Kimetto. The first of these 
caused a real stir on race day by beating his somewhat more re-
nowned colleague at the finish line and making a new race re-
cord. The trio crossed the finish as: Ronoh, Kipsang, Kimetto. 
In third place at the Mattoni Olomouc Half Marathon, Dennis 
Kimetto clearly wanted to save his surprise for later – going on 
to scoop up the fastest marathon runner on record title in Ber-
lin and smash the 2:03 limit with the fabulous time of 2:02:57. 
Two-time world marathon champion, Edna Kiplagat left no 
room for surprises, however, thanks to her stellar performance 
of 1:08:53, which not only secured her first place but also a new 
race record enhanced by one and a half minutes.
Yet the Olomouc race wasn’t just about breaking race records. 
Countless personal records were also broken, while a great many 
others experienced their first ever running race here. We applaud 
everyone’s performance regardless of their ranking at the finish 
line. This year the city also played host to the first ever Mora-

via Sport Expo which welcomed a total of 25,600 visitors during 
the course of the weekend. The event was also broadcasted live 
on Seznam.cz for the first time; something which allowed over 
76 thousand spectators to get a slice of the action.
It’s hard to put your finger on what makes Olomouc so enticing to 
endurance running enthusiasts and world-class athletes. It surely 
has something to do with the beauty of the city, singled out among 
others by the famous guidebook series, The Lonely Planet which 
described Olomouc as the hidden gem of Europe. But then again 
it could also have something to do with the crowds of fans lin-
ing the entire length and breadth of this course. And let’s not for-
got those all important endorphins pumping through the veins 
of runners throughout the race.
Olomouc simply comes to life during the last weekend of June and 
we’re always delighted to be part of it. And doubly so next year. 
In 2015 the Mattoni Olomouc Half Marathon will be upgrading 
from Silver to Gold class – the highest possible award presented 
by the International Association of Athletics Federations (IAAF).

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 5 005

BěžCi dM ROdiNNéHO BěHu  
/ RuNNeRS OF dM FaMiLY RuN: 2 314 

šTaFeTY / ReLaYS: 110 

2RuN: 220

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 41

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 744

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 19

diVáCi, KTeří SLedOVaLi PříMý PřeNOS Na SezNaM.Cz 
/ ON-LiNe VieWeRS: 76 181

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 18 °C

PRůMěRNý ČaS Na PůLMaRaTON  
/ aVeRaGe HaLF MaRaTHON TiMe: 1:54:24

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS
» ON-LiNe PříMý PřeNOS Na SezNaM.Cz  
 / LiVe ON-LiNe STReaMiNG ON SezNaM.Cz 

» 1. ROČNíK MORaVia SPORT exPO / 1ST ediTiON  
 OF MORaVia SPORT exPO

» NOVá jedNOKOLOVá TRaSa / NeW ONe-LaP COuRSe

VíTězOVé / WiNNeRS
VíTěz / WiNNeR – MeN: 
geoffrey ronoh (KeN), 1:00:17   

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
eDna kiPlagaT (KeN), 1:08:53 

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MaN:  
Jiří hoMoláč, 1:07:41

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
PeTra PaSTorová, 1:17:35

= ReKORd záVOdu / eVeNT ReCORd

lokální partneři / local partners

24 2524



Birell granD Prix Praha

zlaTá preMiéra 
Se dvěMa rekordy 
a gold preMiere 
aNd Two reCordS 
GeOFFReY MuTai PřijeL dO PRaHY jaKO 
NejRYCHLejší MaRaTONeC HiSTORie, BYť jeHO 
BOSTONSKý ČaS 2:03:02 BYL jeN NeOFiCiáLNíM 
SVěTOVýM ReKORdeM. BiReLL BěH Na 10 KM MěL 
BýT PRO Něj RYCHLOSTNí PROVěRKOu Na TCS NeW 
YORK CiTY MaRaTHON. V PRaze zaBěHL TřeTí 
NejRYCHLejší ČaS TOHOTO ROKu, PřeSTO Mu VšaK 
Na VíTězSTVí NeSTaČiL.

Nasvícené centrum české metropole vidělo nádherný závod 
a napínavý souboj dvou Geoffreyů. Geoffrey Mutai měl roli jas-
ného favorita, Geoffrey Ronoh byl černým koněm závodu. Už 
v Olomouci dokázal, že se velkých jmen jen tak nezalekne. Me-
zičas na 5 km ukazoval útok na světový rekord. V druhé polo-
vině závodu se tempo trochu zvolnilo, Mutai se na čele střídal 
s Ronohem, o konečném pořadí se rozhodlo až na posledním 
kilometru. Více sil měl ve finiši nakonec Geoffrey Ronoh a ra-
doval se z nového rekordu závodu a času 27:28. Třetí doběhl Ni-
colas Bor, člen týmu RunCzech Racing, ve skvělém čase 27:38, 
prvních pět mužů se vešlo pod hranici 28 minut.
Rekord závodu se přepisoval i v ženské kategorii. Takřka o mi-
nutu ho vylepšila Correti Jepkoech, pro kterou je čas 31:05 zá-
roveň novým osobním rekordem. České barvy nejlépe repreze-
tovali Milan Kocourek a Lucie Sekanová.

Zatímco na desetikilometrové trati se bojovalo o nejlepší světo-
vé časy, na poloviční vzdálenosti, adidas Běhu pro ženy 5 km, 
šlo především o zábavu. V šest večer ulice Prahy zaplavil dav 
1 552 dívek a žen, mezi nimi i nejkrásnější žena světa roku 2006 
Taťána Kuchařová nebo beachvolejbalové duo Kristýna Koloco-
vá a Markéta Sluková.
Birell Grand Prix Praha letos zažil svou zlatou premiéru. A to 
nejen díky nejvyššímu ocenění IAAF Road Race Gold Label. 
Byl to nejrychlejší závod devatenáctileté historie akce, ozdo-
bený hvězdnými jmény, skvělými výkony a hlavně skvělou at-
mosférou, kterou pomohly vytvořit tisíce běžců na trati i di-
váci kolem ní.

eVeN THOuGH HiS BOSTON TiMe OF 2:03:02 CaNNOT 
Be CONSideRed THe OFFiCiaL WORLd ReCORd, 
GeOFFReY MuTai WaS WeLCOMed iN PRaGue aS 
THe FaSTeST MaRaTHON RuNNeR ON ReCORd. 
FOR HiM THe BiReLL 10 KM RaCe WaS MeaNT TO 
Be a TeST OF SPeed iN PRePaRaTiON FOR THe TCS 
NeW YORK CiTY MaRaTHON. deSPiTe RuNNiNG THe 
THiRd FaSTeST TiMe OF THe YeaR iN PRaGue, THe 
ReSuLT WaSN’T eNOuGH TO SeCuRe HiM ViCTORY 
THiS TiMe aROuNd.

RuNCzeCH eVeNT Guide Birell Prague granD Prix

The illuminated city centre of the Czech capital witnessed 
a wonderful race and gripping duel between two Geoffreys. 
Geoffrey Mutai was the clear favourite, while Geoffrey Ronoh 
could be more aptly described as the dark horse of the race. 
He’d already proved in Olomouc he wouldn’t be intimidated 
by other elite runners, though, no matter how big their repu-
tation. The pace of both runners at the 5 km split time pointed 
to the very real possibility of a new world record. Both slack-
ened off slightly during the second half of the race, seeing Mu-
tai and Ronoh dart back and forth in the lead right up until 
the final kilometre. In the end Geoffrey Ronoh proved to be 
the stronger man making it first over the finish line and on top 
of that making a new race record with a time of 27:28. Run-
ning in third with a great time of 27:38 was RunCzech Racing 
team member, Nicolas Bor who was followed by two other rac-
ers, all crossing the finish in under 28 minutes.
A race record was also secured in the women’s category. With 
a time of 31.05, Correti Jepkoech managed to shave practi-
cally one whole minute of the previous record in what was 

also a personal best for the runner. When it came to the 
Czechs, Milan Kocourek and Lucie Sekanová put in the best 
performances.
While the ten-kilometre course was all about racing against 
the very best world times, the theme of the adidas Women’s 
Run 5 km was mainly connected to having fun. At six o’clock 
in the evening, 1,552 girls and women flocked to the streets of 
Prague, among them winner of the most beautiful woman in 
the world in 2006, Taťána Kuchařová as well as the beach vol-
leyball duo, Kristýna Kolocová and Markéta Sluková
This year’s Birell Prague Grand Prix experienced its premiere 
as a Gold race, having qualified for the first time for the high-
ly prestigious IAAF Road Race Gold Label. But the gold didn’t 
end there – this ranked as the fastest race in the event’s nine-
teen-year history, boasting a star-studded cast, excellent per-
formances and above all an unprecedented race atmosphere 
created by the thousands of runners and spectators.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžKYNě adidaS BěHu PRO žeNY 5 KM  
/ RuNNeRS adidaS WOMeN’S RuN 5 KM: 1 552

BěžCi BiReLL BěHu Na 10 KM  
/ RuNNeRS BiReLL 10 KM RuN: 6 086 

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 54

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 604

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 14

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 23 °C

PRůMěRNý ČaS Na 5 KM  
/ aVeRaGe 5 KM TiMe: 31:02

PRůMěRNý ČaS Na 10 KM  
/ aVeRaGe 10 KM TiMe: 55:09

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
geoffrey ronoh (KeN), 27:28 

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
CorreTi JePkoeCh (KeN), 31:05 

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MeN:  
Milan koCourek, 30:26

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
luCie Sekanová, 34:58

» zLaTá zNáMKa KVaLiTY iaaF  
 / iaaF GOLd LaBeL ROad RaCe

» POPRVé V PříMéM PřeNOSu Na ČT SPORT / FiRST LiVe   
 BROadCaSTiNG ON ČT SPORT

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide

= ReKORd záVOdu / eVeNT ReCORd

patroni / patrons
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MaTToni 1/2MaraTon úSTí naD laBeM

dešTěM za NeJlepšíM 
čeSkýM výkoNeM roku
baTTliNg iT ouT iN The raiN for The 
beST CzeCh perforMaNCe of The year 
jMéNO ČTVRTéHO NejRYCHLejšíHO Muže 
HiSTORie aTSedu TSeGaYe KORuNOVaLO NaBiTýM 
STaRTOVNíM LiSTiNáM záVOdů RuNCzeCH BěžeCKé 
LiGY. MíSTO Něj VšaK V dešTi ReKORdY HONiLi 
aduGNa TaKeLe a CORReTi jePKOeCH. zaTíMCO 
aFRiČTí BěžCi BOjOVaLi S KLuzKýM POVRCHeM TRaTi, 
ČeCHůM děšTiVé POČaSí SVědČiLO. KOCOuReK Se 
POSTaRaL O NejLePší ČeSKý VýKON ROKu.

Už od rána se v závodní den nad Ústím stahují těžké mraky, krát-
ce před startem se pár kapek změnilo v hustý déšť. Atsedu Tse-
gay přijel do České republiky, aby se pokusil navázat na svůj sen-
zační výkon z půlmaratonu v Praze z roku 2012. Jeho čas 58:47 zů-
stal od té doby nepřekonán. Ústecké počasí a trať mu však nesed-
ly a do cíle doběhl až šestý. Vítězství v závodě RunCzech běžec-
ké ligy se konečně na pátý pokus dočkal Etiopan Adugna Takele. 
Rekord závodu mu unikl jen o 7 vteřin.
O druhé vítězství ve dvou týdnech se postarala suverénní Cor-
reti Jepkoech. Po triumfu na Birell Grand Prix Praha se radovala 
z prvního místa i v Ústí nad Labem.
Ač nikdo z elitních atletů na rekordy nedosáhl, jedno „nej“ 
si 4. ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem přeci jen za-
psal. Čechům déšť svědčil, nejrychlejší český muž Milan Kocou-
rek zaběhl svůj druhý půlmaraton v životě za 1:05:47, což je záro-

veň nejlepším českým výkonem roku. České prvenství mezi že-
nami získala Ivana Sekyrová a jediné, na co si v cíli postěžovala 
bylo, že nepršelo celou dobu. 
Říká se, že neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený běžec. 
V Ústí evidentně toto rčení znají a na start se v neděli v pravé po-
ledne postavilo 3 133 běžců. Odradit se nenechali ani fanoušci a je-
jich povzbuzování na běžce fungovalo lépe než energetické gely. 
Trefně to vystihl jeden z běžců. „Na startu zazněla Smetanova 
Vltava, a kdyby nelilo, řekl bych, že se lidem po tváři koulí slzy, 
taková to byla krása. V cíli jsem chvíli nevnímal, co se kolem mě 
odehrávalo. Když jsem procitl, měl jsem na krku medaili, přes ra-
mena termodeku a v srdci strašnou touhu zažívat to znova a zno-
va,“ vzpomínal na svůj druhý půlmaraton v životě jeden z běžců 
Michal Dvořák. Tak příští rok opět v Ústí nad Labem!

THe NaMe OF THe FOuRTH FaSTeST MaN iN HiSTORY 
aTSedu TSeGaYe TOPPed THe jaM-PaCKed RaNGe OF 
eLiTe RuNNeRS iN THe RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue 
2014. BuT iN THe eNd iT WaS aduGNa TaKeLe aNd 
CORReTi jePKOeCH WHO STOLe THe SHOW aS BOTH 
BaTTLed iT OuT TO MaKe a NeW ReCORd. WHiLe THe 
aFRiCaN RuNNeRS STRuGGLed WiTH THe SLiPPeRY 
SuRFaCe OF THe COuRSe, THe WeT WeaTHeR PROVed 

RuNCzeCH eVeNT Guide MaTToni úSTí naD laBeM half MaraThon

TO Be adVaNTaGeOuS FOR THe CzeCHS – SeeiNG 
KOCOuReK SCOOP uP THe BeST CzeCH PeRFORMaNCe 
OF THe YeaR.

During the race day, heavy clouds loomed over the Ústí region, 
starting off with a few drops shortly before the race got underway 
to a complete downpour. Atsedu Tsegay had come to the Czech 
Republic to attempt his great time at 58:47 from Prague’s 2012 half 
marathon. The Ústí weather and course didn’t suit him, however, 
and he only made it past the finish line in sixth place. The number 
one spot went instead to Ethiopian runner, Adugna Takele in what 
was his fifth RunCzech Running League race. He missed out on the 
race record by a mere 7 seconds.
Top honours among the women went to the magnificent Correti 
Jepkoech. After triumphing at the Birell Prague Grand Prix, she was 
delighted to scoop up another win in Ústí nad labem.
Even though the event records remained unbeaten, the 4th ever 
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon still left its mark on the sea-
son. Especially when it came to the Czechs. The fastest Czech runner 

Milan Kocourek completed his second half marathon in history with 
a time of 1:05:47 which also made the national season best. In terms 
of the ladies, Ivana Sekyrová came up trumps beating all her rivals, 
whose sole complaint was that it could have rained throughout. 
It’s believed that there is no such thing as bad weather, only a poor-
ly dressed runner. It was evident from the 3,133 runners who turned 
up to compete that the Ústí locals are familiar with that phrase. 
Meanwhile fans weren’t deterred either, and their fervent support 
clearly had an even better effect than any energy gels on the market. 
One runner summed up the atmosphere to perfection with this: 
“Smetana’s Vltava was played at the start and if it hadn’t been pour-
ing down, I’d have interpreted the drops of rain falling down peo-
ple’s faces as real tears – it was so beautiful. When I crossed the fin-
ish, I lost my sense of awareness about what was going on around 
me. All of a sudden there was a medal around my neck a thermal 
blanket around my shoulders and the burning desire inside to do 
it all again and again,” said Michal Dvořák recalling his second ev-
er half marathon. See you next year in Ústí nad Labem!

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCi / RuNNeRS: 3 133

BěžCi dM ROdiNNéHO BěHu 
/ RuNNeRS OF dM FaMiLY RuN: 1 872 

šTaFeTY / ReLaYS: 41

2RuN: 100 

NáROdNOSTi / NaTiONaLiTieS: 31

dOBROVOLNíCi / VOLuNTeeRS: 661

BěžCi, KTeří OSLaViLi V deN záVOdu NaROzeNiNY 
/ RuNNeRS THaT CeLeBRaTed THeiR BiRTHdaY  
ON THe RaCe daY: 5

TePLOTa Na STaRTu / TeMPeRaTuRe ON THe STaRT: 15 °C

PRůMěRNý ČaS Na PůLMaRaTON  
/ aVeRaGe HaLF MaRaTHON TiMe: 1:55:34

VíTěz / WiNNeR – MeN: 
aDugna Takele (eTH), 1:00:45 

VíTězKa / WiNNeR – WOMeN:  
CorreTi JePkoeCh (KeN), 1:09:35

NejRYCHLejší ČeCH / THe FaSTeST CzeCH MeN:  
Milan koCourek, 1:05:47

NejRYCHLejší ČešKa / THe FaSTeST CzeCH WOMeN: 
ivana Sekyrová, 1:19:18

» POPRVé V ONLiNe PříMéM PřeNOSu Na SezNaM.Cz  
 / FiRST ONLiNe LiVe BROadCaSTiNG ON SezNaM.Cz

» MěřeNí KVaLiTY OVzduší V aReáLu SPOLCHeMie  
 / MeaSuReMeNT OF THe aiR QuaLiTY iN THe aRea  
 OF SPOLCHeMie

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide

lokální partneři / local partners
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JuniorSký MaraTon

STředoškoláCi 
drží krok S eliTNíMi aTleTy
high SChool STudeNTS 
keep paCe wiTh eliTe ruNNerS 
V NeděLi 11. KVěTNa V 9 HOdiN RáNO zazNěL Nad 
STaROMěSTSKýM NáMěSTíM STaRTOVNí VýSTřeL 
a BěžCi VYRaziLi Na MaRaTONSKOu TRať. V ČeLe 
NejLePší VYTRVaLCi SVěTa z KeNi, eTiOPie, eRiTRei, 
jaPONSKa a daLšíCH VYTRVaLeCKýCH VeLMOCí. 
a Mezi NiMi STudeNTi STředNíCH šKOL, FiNaLiSTé 
juNiORSKéHO MaRaTONu.

Celý duben probíhala po České republice semifinálová kola Juni-
orského maratonu. Ve 13 městech bojovali studenti o účast ve fi-
nále, které se koná v rámci slavného Volkswagen Maratonu Pra-
ha. Přestože noviny a zprávy nás zásobují negativními zprávami 
o snižující se fyzické aktivitě mladých lidí a rozšiřující se obezitě, 
zájem o štafetový závod byl v roce 2014 enormní. Přes 11,5 tisíce 
studentů se zúčastnilo kvalifikačních školních kol, do semifinále 
se dostalo rekordních 205 týmů. Jen v pražském kole jich běželo 43. 
Desetičlenné týmy společně zdolávají maratonskou trať o délce 
42 km, každý její člen tedy musí uběhnout 4,2 km. Pro někoho je 
tato vzdálenost běžnou tréninkovou dávkou, pro někoho první 
běžeckou výzvou. Bez ohledu na to, jestli to byli studenti spor-
tovních škol nebo jiného zaměření, všichni tuto distanci zvlád-
li. Jednou se třeba postaví na start celého maratonu.
Dle předem daného postupového klíče se na finálové kolo sje-
lo 27 nejlepších týmů ze semifinálových kol, 2 týmy, kterým 

byla udělela divoká karta, a jedno zahraniční družstvo ze Srb-
ska. Studenti startovali z první linie spolu s elitními atlety, ti 
nejlepší se s nimi udrželi celý první úsek, tedy až do čtvrtého 
kilometru závodu. 
Letošní ročník zažil jeden z nejnapínavějších finišů osmnácti-
leté historie. O prvenství sváděly boj týmy z Jablonce a z No-
vého Města na Moravě. O vítězi museli rozhodnout až rozho-
čí a na nejvyšším stupínku nakonec stanulo Gymnázium Jab-
lonec v čase 2:35:24.
Radoval se i tým Jilemnice B, který sice ve finále skončil na 
15. místě, ale byl vylosován jako vítěz zájezdu do Bruselu. 

ON SuNdaY 11TH MaY aT 9 aM TO THe SOuNd  
OF THe STaRT GuN, RuNNeRS Headed OFF FROM 
PRaGue’S OLd TOWN SQuaRe ONTO THe MaRaTHON 
COuRSe. THe Lead PaCK iNCLuded THe CRèMe de 
La CRèMe OF THe RuNNiNG WORLd HaiLiNG FROM 
KeNYa, eTHiOPia, eRiTRea, jaPaN aNd OTHeR 
WORLd RuNNiNG SuPeRPOWeRS.  

„juniorský maraton byl  
nejlepší školní Výlet.“( (

RuNCzeCH eVeNT Guide  Junior MaraThon

STaNdiNG SHOuLdeR TO SHOuLdeR WiTH THe 
RuNNiNG eLiTe, HOWeVeR WaS a SeLeCTiON OF 
VeRY SPeCiaL HiGH SCHOOL STudeNTS – FiNaLiSTS 
OF THe juNiOR MaRaTHON.

The semi-final of the Junior Marathon was held throughout April. 
Students spanning 13 different cities battled it out to qualify for 
the final which takes place as part of the famous Volkswagen 
Prague Marathon. Despite a flurry of negative reports suggesting 
a decline in physical activity among the young generation and 
a growing obesity issue, interest in the 2014 relay race was huge. 
Over 11.5 thousand students took part in the qualifying school 
rounds, a record 205 teams from which made it to the semi-finals. 
A total of 43 teams came from the Prague round alone.
Together the ten-member teams take on the 42 km marathon 
course, whereby each member has to run 4.2 km. For some this 
distance equates to a standard training session, while for others 
it amounts to their first ever running challenge. Whether stu-
dents at sports academies or other specialist schools, all the run-

ners managed to complete the distance. And who knows, one day 
they may even take on the whole marathon.
According to a previously defined set of qualifying criteria, the 
best 27 teams made it to the semi-final rounds, including 2 teams 
awarded a wild card and one team travelling from Serbia. The 
students got to start the race in the front lane alongside the elite 
athletes. Several even managed to keep pace with them for the en-
tire first segment – until the fourth kilometre of the race.
This year’s event was characterised by one of the most gripping 
finishes in the project’s eighteen-year long history. Right till the 
very end two teams battled it out for the first place on the podium 
- one from Jablonec and the other from Nové Město na Moravě. 
So close in fact was the result that the decision had to be taken 
by a referee who hailed the Jablonec Grammar School as the win-
ners with a time of 2:35:24.
Despite finishing 15th in the final, the Jilemnice B team also 
had cause for celebration as winners of a prize draw to travel 
to Brussels.

» RuNCzeCH

zajíMaVOSTi / HiGHLiGHTS
BěžCů – CeLKeM / RuNNeRS iN TOTaL: 13 600

BěžCů Ve šKOLNíCH KOLeCH 
/ RuNNeRS QuaLiFiCaTed iN SCHOOLS: 11 550 

BěžCů SeMiFiNáLOVýCH KOL  
/ RuNNeRS iN SeMiFiNaLS: 2 050

BěžCů Ve FiNáLe / RuNNeRS iN FiNaL: 300 

NejPOČeTNější SeMiFiNáLe  
/ SeMiFiNaL WiTH MOST TeaMS: Praha, 43 TýMů / 43 TeaMS

PRůMěRNý POČeT TýMů Na SeMiFiNáLe / THe aVeRaGe 
NuMBeR OF TeaMS iN SeMiFiNaL: 15

NejRYCHLeší SeMiFiNáLe / THe FaSTeST SeMiFiNaL: 
ParDuBiCe & hraDeC králové, 2:31:51

PRůMěRNý ČaS Ve FiNáLe / THe aVeRaGe TiMe  
OF THe FiNaL: 2:40:21

VíTěz FiNáLe/ WiNNeR iN THe FiNaL: 
gyMnáZiuM JaBloneC naD niSou, 2:35:24

» NejVíCe TýMů V OSMNáCTiLeTé HiSTORie záVOdů  
 / THe MOST TeaMS PaRTiCiPaTed iN THe 18 YeaR  
 HiSTORY OF THe eVeT 

» PRVNí šTaFeTa uČiTeLů V HiSTORii (GYMNáziuM jaNa   
 NeRudY) / THe FiRST ReLaY OF TeaCHeRS iN HiSTORY 

NOViNKY 2014 / 2014 NeWS

VíTězOVé / WiNNeRS

RuNCzeCH eVeNT Guide

patroni / patrons
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runCZeCh RuNCzeCH eVeNT Guide runCZeChRuNCzeCH eVeNT Guide

dO KONCe ČaSOVéHO LiMiTu zBýVá HOdiNa Či dVě 
a PROSTOR za CíLOVOu BRaNOu Se POMaLu PLNí 
MOdRýMi a RůžOVýMi BuNdaMi. Každý z RuNCzeCH 
TýMu, KOMu SKONČiLY POViNNOSTi KOLeM záVOdu, 
SPěCHá dO CíLe, Kde TLeSKá dOBíHajíCíM BěžCůM. 
PRáVě jejiCH šťaSTNé ÚSMěVY Na TVáříCH, 
VíTězNá GeSTa a RadOST, že TO dOKázaLi, jSOu 
PRO NáS NejVěTší OdMěNOu.

Často slýcháme otázku: „A co v tom maratonu celý rok vlastně 
děláte?“ Každému závodu předcházejí dlouhé měsíce příprav. 
O to spíš, když je těch závodů sedm. Staráme se o to, aby závo-
dy RunCzech běžecké ligy odpovídaly nejvyšším světovým stan-
dardům, aby si běžci svůj závod užili a byl to pro ně zážitek na 
celý život. Přípravy jsou náročné, často v závodní den „naběhá-
me“ skoro víc kilometrů než maratonci. Všechny nás to ale na-
vzdory tomu nebo právě proto baví a děláme to rádi. Jinak by to 
ani nešlo. A doufáme, že je to na našich akcích vidět. 

ONe OR TWO HOuRS ReMaiN BeFORe THe eNd OF 
THe OFFiCiaL TiMe LiMiT aNd THe aRea BeHiNd 
THe FiNiSH LiNe iS GRaduaLLY STaRTiNG TO FiLL uP 
WiTH PeOPLe SPORTiNG BLue aNd PiNK jaCKeTS. 
THeY aRe MeMBeRS OF THe RuNCzeCH TeaM WHOSe 
ReSPeCTiVe RaCe-ReLaTed TaSKS HaVe COMe TO aN 
eNd aNd WHO RuSH TO OFFeR SuPPORT TO RuNNeRS 
aS THeiR aPPROaCH THe FiNiSH. THe exPReSSiONS 
ON RuNNeRS’ FaCeS aT THiS POiNT PaiNT a PiCTuRe 
OF jOY aNd HaPPiNeSS. WHaT GReaTeR ReWaRd 
FOR OuR eFFORTS COuLd We aSK FOR THaN THiS? 

We frequently get asked the question: “What is it that actual-
ly keeps you busy at the marathon all year round?” Each race is 
preceded by long months of preparations. Especially when you 
have a total of seven races to organise. We are in charge of en-
suring RunCzech Running League races adhere to the highest 
international standards and to ensure runners come away with 
a positive, once-in-a-lifetime kind of experience of their race. 
Getting ready for the races is a demanding job, and on race day 
we almost clock up the same amount of kilometres as those run-
ning the marathon. But despite this or perhaps indeed because 
of this, we all love our jobs and wouldn’t change it for the world. 
It can’t be any other way. And we hope that this passion and en-
thusiasm shows at our events.

» RuNCzeCH

Na OBČeRSTVOVaCíCH STaNiCíCH POdáVají BěžCůM 
VOdu, V CíLi jiM Věší Na KRK MedaiLe, dLOuHé 
HOdiNY PřiPeVňují STOVKY MeTRů LáTKOVýCH 
BaNNeRů. OKOLO záVOdu je SPOuSTa ČiNNOSTí, 
u NiCHž Se MuSíMe SPOLeHNOuT Na OCHOTNé RuCe 
dOBROVOLNíKů a jejiCH POMOC. Bez NiCH BY TO 
zKRáTKa NešLO.

Současná doba dobrým skutkům nepřeje, našich závodů se to 
však naštěstí netýká. Věříme, že role dobrovolníka není jen o prá-
ci, ale i zábavě, příležitosti vytvořit si nové přátele a být hrdý na 
to, že je součástí velké sportovní události. Jen letos nám na zá-
vodech RunCzech pomáhalo 5 333 dobrovolníků a všem patří 
obrovské díky! A to nejen za jejich pomoc, ale i za nadšení, kte-
ré kolem sebe šíří.

Takže ještě jednou: Dobrovolníci, děkujeme!

THeY HaNd OuT WaTeR aT ReFReSHMeNT STaNdS, 
PLaCe MedaLS aROuNd RuNNeRS’ NeCKS aT THe 
FiNiSH aNd SPeNd HOuRS FixiNG HuNdRedS OF 
MeTReS WORTH OF BaNNeRS aLONG THe COuRSe.
TO MaKe THe RaCe HaPPeN iNVOLVeS a GReaT MaNY 
TaSKS ReQuiRiNG THe HeLPiNG HaNdS OF WiLLiNG 
VOLuNTeeRS. We SiMPLY WOuLdN’T Be aBLe TO dO 
iT WiTHOuT THeM.

The current market environment doesn’t exactly lend itself to the 
notion of carrying out good deeds – but fortunately none of this 
affects our races. We believe that working as a volunteer isn’t just 
about work, but also having fun, the chance to make new friends 
and be proud of being part of a major sporting event. A total of 
5,333 volunteers helped out at RunCzech races this year alone 
and we are massively grateful to each and every one of them! 
Not only for their help, but also the enthusiasm they spread to 
those around them.

So once again: Thank you so much, volunteers! 
» RuNCzeCH

za opoNou
ruNCzeCh 
ruNCzeCh behiNd
The SCeNe 

bez dobrovolNíků
by To Nešlo 
iT wouldN’T work
wiThouT The 
voluNTeerS 
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Od OdeSLáNí PřiHLášKY dO PROjeKTu adidaS 
WOMeN’S CHaLLeNGe ušLa aLeNa MaňáKOVá 
dLOuHOu CeSTu. VLaSTNě uBěHLa. z PůVOdNí 
TOuHY zBaViT Se NadBYTeČNýCH KiL a VYLePšiT Si 
OSOBNí ČaS Na PůLMaRaTON Se BěH STaL NedíLNOu 
SOuČáSTí jejíHO žiVOTa. KROMě SeBe ROzBěHaLa 
TaKé SVOu dCeRu a POziTiVNí BěžeCKOu eNeRGii 
šíří i dO SVéHO OKOLí. PROTO ji POROTa zVOLiLa 
VíTězKOu LeTOšNíHO ROČNíKu. 

„Má sportovní minulost neměla s běháním vůbec nic společné-
ho a navíc mne od ní dělily snad světelné roky a velké množství 
kilogramů.“ Navzdory postavě, která v tu dobu zdaleka neod-
povídala parametrům běžce vytrvalce, již měla za sebou první 
půlmaraton v čase 2:24. Cítila však, že má na víc, jen potřebo-
vala trochu pomoct. 
V den narozenin ji místo dárku čekala na e-mailu zpráva, že by-
la s dalšími 11 ženami přijata do soutěže. Události pak následo-
valy v rychlém sledu – tréninkový plán od trenéra, společná se-
tkání s dalšími účastnicemi, Cooperův test a prohlídka v Institu-
tu sportovního lékařství. Oblečené a obuté do sportovního vyba-
vení adidas vyrazila každá za svým běžeckým snem. 
Otřepané klišé o tom, že začátky nebývají jednoduché, si vy-
zkoušela i Alena. „Vybíhala jsem z prakticky nulové fyzické kon-

dice s vysokou nadváhou. Najednou se mi každý cíl zdál pří-
liš ambiciózní. Své pochyby jsem završila únavovým zraněním, 
které mě vyřadilo z běhu na více jak tři týdny. V průběhu břez-
na se mi naštěstí začalo dařit tréninkové plány plnit.“ Z ostat-
ních účastnic projektu se rychle stávaly kamarádky a vzájem-
ně si pomáhaly. 
Brzy se u Aleny objevily první příznaky běžecké závislosti, kte-
rá má však na rozdíl od těch ostatních závislostí veskrze pozi-

tivní vliv. Na tréninky se začala těšit. Když z nějakého důvodu 
musela vynechat, bylo jí najednou hůře na duši. Endorfiny zví-
tězily nad fyzickým vyčerpáním a běhání si získalo své pevné 
místo v Alenině denním režimu. Svým nadšením brzy nakazila 
i okolí a odměnou jí byla otázka její patnáctileté dcery, jestli s ní 
také může běžet nějaký závod. 
Své působení v projektu adidas Women’s Challenge završila 
Mattoni 1/2Maratonem Ústí nad Labem, kde navzdory dešti po-
kořila svou vysněnou hranici 2 hodin a 15 minut a doběhla do 
cíle v osobním rekordu 2:13:46.
„Účast v projektu mi však nepomohla pouze shodit nějaká ta 
kila navíc a uběhnout půlmaraton ve snesitelném čase, ale po-
mohla mi vůbec otevřít dveře do běžeckého světa, který pro mne 
byl vždy takovým tajuplným lákadlem.“ Z šestatřicetileté účet-
ní, jež během bojovala hlavně s nadbytečnými kily, se stala ví-
tězkou adidas Women’s Challenge, která nejen že běhá s rados-
tí, ale už také pomáhá ostatním při sestavování prvních trénin-
ků a dává rady.

aLeNa MaňáKOVá HaS COMe a LONG WaY SiNCe 
FiRST SeNdiNG OFF HeR aPPLiCaTiON TO jOiN THe 
adidaS WOMeN’S CHaLLeNGe. YOu COuLd SaY 
iT’S BeeN aN uPHiLL RuN aLL THe WaY. FROM HeR 
ORiGiNaL LONGiNG TO SHed a FeW KiLOS aNd 
iMPROVe HeR PeRSONaL HaLF MaRaTHON TiMe, 
RuNNiNG HaS BeCOMe aN iNTeGRaL PaRT OF HeR 
LiFe. aNd SHe’S PaSSed ON THe RuNNiNG FeVeR 
TO HeR dauGHTeR TOO - SPReadiNG HeR POSiTiVe 
RuNNiNG eNeRGY TO SeVeRaL PeOPLe aROuNd 
HeR. WHiCH exPLaiNS WHY THe juRY SeLeCTed HeR 
aS THiS YeaR’S  WiNNeR. 

“My running past had nothing to do with running - I felt light 
years away from it, not least because of the huge amount of extra 
weight I was carrying.” Despite her figure which was a far cry 
from the standard parameters of an endurance runner, she al-
ready had her first half marathon under her belt with a respect-
able time of 2:24. Even so, she felt she had much more to offer 
than that – she just needed a bit of a helping hand.
Instead of presents on her birthday this year, she woke up to 
an e-mail notifying her that she had been selected to take part 
in the competition along with 11 other women. This signalled 
the start of a rollercoaster ride starting off with a training plan 
from her trainer, joint meeting with other participants, a Coop-
er test and check-up at the Institute of Sports Medicine. Suited 
and booted in adidas sports gear, each of the ladies then headed 
out in search of their running dreams.
Alena decided to test out the somewhat trite cliché that starts are 
never easy. “I started out in almost non-existent physical shape 
and was significantly overweight. I suddenly started to feel that 
every goal was too ambitious. My doubts came to a head when 
I sustained an injury related to my tiredness which put me out 
of action for more than three weeks. Fortunately during March 
I began having more success at keeping to my training plans.” 
She soon developed friendships with the other women taking 
part and they all helped each other out. 
It didn’t take long before Alena started to show the first signs of 
a running addiction. Unlike other addictions, however, the ef-
fects of this addiction were solely positive. She started looking 
forward to training sessions. When she had to miss one for some 
reason, she suddenly felt worse mentally. Endorphins had tri-
umphed over physical exhaustion and running now held a firm 
place in Alena’s day-to-day life. Her enthusiasm soon started in-

fecting others including her fifteen year old daughter who asked 
if they could run a race together one day. 
The highlight of her involvement as part of the adidas Women’s 
Challenge came at the Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 
where despite the rain, Alena managed to beat her dream time 
of 2 hours and 15 minutes, running a personal best of 2:13:46. 
“The chance to take part in the project not only helped me shed 
a few kilos and run a half marathon in a fairly decent time, but 
also helped open up the doors to a life of running which had al-
ways secretly appealed to me.” The thirty-six year old account-
ant who struggled above all with weight issues, was crowned 
the winner of this year’s adidas Women’s Challenge. She not on-
ly runs for her own pleasure but also helps out others in compil-
ing their initial training plans and offers advice.

» RuNCzeCH

MaMi, Můžu běhaT S Tebou?
MuMMy, CaN i ruN wiTh you? 
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je PůL SedMé RáNO a STROMOVKOu Běží 
SKuPiNKa BěžCů. řeKLO BY Se KLaSiCKý OBRázeK 
z PRažSKéHO PaRKu. TiTO Se VšaK VYMYKají. jejiCH 
TeMPu BY STaČiL jeN MáLOKdO, OSTaTNí NeCHáVají 
daLeKO za SeBOu. aBY TaKé Ne, z PRaHY VYRážejí 
Na MaRaTONY a PůLMaRaTONY dO CeLéHO SVěTa, 
Kde BěHají za TýM RuNCzeCH RaCiNG.

Z vize vytvořit mezi běžci profesionální tým, který by se podo-
bal těm, které známe z cyklistických závodů, vznikl RunCzech 
Racing čítající v současné době okolo 15 běžců převážně z Ke-
ni a Etiopie. Svou základnu mají na Letné v běžeckém centru 
Running Mall. Odtud jezdí na světové soutěže, zde se připravu-
jí na závody, využívají zázemí a hlavně mají možnost potkat se 
s ostatními „normálními“ běžci. 
Na závodech startují elitní atleti z první linie, po zaznění star-
tovního výstřelu rychle zmizí z dohledu a po doběhu už zase po-
spíchají na vyhlášení, tiskovou konferenci nebo do hotelu. Čas-
to tak přicházejí o to, co je na běžeckých závodech nejzajíma-
vější. Setkávání se s ostatními běžci a sdělování si zážitků z bě-
hu. Running Mall jim poskytuje jedinečnou šanci se vzájemně 
poznat. Třeba na společných trénincích, kde si řadoví běžci vy-
zkoušejí, jak vypadá elitní závodní tempo, nebo si nad šálkem 
čaje povídají nejen o běhu. 
Běžci RunCzech Racing jsou atleti většinou na začátku své bě-
žecké kariéry. Díky tomuto projektu dostanou šanci startovat na 
závodech RunCzech běžecké ligy, což jim následně otevírá dveře 
na další prestižní mezinárodní závody. Za necelý rok už se atleti 
začínají prosazovat a závodní dres s nápisem RunCzech Racing 
na hrudi se stále častěji objevuje na čele světových závodů. K nej-
úspěšnějším atletům patří i stále usměvavý Nicolas Bor. Po skvě-
lém osmém místě na Sportisimo 1/2Maratonu Praha (1:01:25) za-
zářil na zářijovém Birell Grand Prix Praha. Na desetikilometro-
vé trati doběhl hned za Geoffrey Ronohem a Geoffrey Mutaiem 
v pátém nejrychlejším světovém čase sezóny 27:38. 
Přáním Carla Capalba, který za myšlenkou projektu stojí, je, aby 
se do týmu brzy dostali také atleti z Evropy. „Kdo ví, třeba se 
mezi nimi jednou najde nový Zátopek…“

iT’S HaLF PaST SeVeN iN THe MORNiNG aNd 
a GROuP OF RuNNeRS iS MaKiNG iTS WaY aROuNd 
STROMOVKa. iT LOOKS LiKe a CLaSSiC SCeNe FROM 
a PaRK iN PRaGue. BuT THeSe RuNNeRS STaNd OuT 
aS SOMeTHiNG SPeCiaL. FeW RuNNeRS WOuLd Be 
aBLe TO MaTCH THeiR PaCe, aNd SO OTHeRS aRe 
LeFT FaR BeHiNd. iT’S NO SuRPRiSe; THe GROuP 
TRaVeLS TO MaRaTHONS aNd HaLF MaRaTHONS 
aROuNd THe WORLd WHeRe THeY RuN FOR THe 
RuNCzeCH RaCiNG TeaM.

The RunCzech Racing concept was born out of a vision to create 
a professional team among the running world on a par with tho-
se we know from the cycling world. Right now, 15 runners form 
the RunCzech Racing team, the majority of which hail from Ke-
nya and Ethiopia. They are based at the Running Mall running 
centre in Prague’s Letná district which serves as their launch 
pad to attend international competitions. They train for races 
here, use the centre’s facilities, plus get the chance to meet other 
“normal” runners.
They participate at races as elite athletes in pole positions, da-
shing of at the sound of the gunshot and rushing off once again 
as they cross the finish to attend award ceremonies, press con-
ferences or just to get back to the hotel. This means they often 
miss out on the most interesting aspects of races: meeting other 
runners and sharing running experiences. The Running Mall 
provides them with the chance to get to know each other. To go 
training together, and give less skilled runners the chance to try 
out an elite race pace or just to sit down together and chat about 
running over a cup of tea.
RunCzech Racing runners are athletes, most of whom are just 
launching their running careers. The project gives them the op-
portunity to take part in RunCzech Running League races which 
subsequently opens up opportunities to take part in other presti-
gious international races. After almost one year of training, the 
athletes are starting to gain ground and are appearing ever mo-
re frequently at the helm of international races. One of the most 

successful athletes among them is happy-go-lucky character, Ni-
colas Bor. Following a fantastic eighth place at the Sportisimo 
Prague Half Marathon (1:05:25), he went on to deliver another 
stellar performance at September’s Birell Prague Grand Prix – 
running the third fastest world time of the season and finishing 
right behind Geoffrey Ronoh and Geoffrey Mutai.

 Brainchild behind the project, Carlo Capalbo hopes to see Euro-
pean athletes soon join the team. “Who knows it may even lead 
to a new Zátopek…”

» RuNCzeCH

runCZeCh  raCing RuNCzeCH eVeNT Guide iaaf roaD raCe laBelSRuNCzeCH eVeNT Guide

hledáNí Nového záTopka 
oN a queST for aNoTher záTopek

zNáMKa KVaLiTY Od MeziNáROdNí aSOCiaCe 
aTLeTiCKýCH FedeRaCí iaaF je NejVYššíM 
OCeNěNíM, jaKé Může ORGaNizáTOR SiLNiČNíCH 
BěHů OBdRžeT. PRáVě zNáMKY jSOu NašiM 
NejLePšíM VYSVědČeNíM a uKázKOu, jaK 
SVěT OCeňuje KVaLiTu POřadaTeLSKé PRáCe 
ORGaNizáTORů RuNCzeCH.

Známky se udělují na jeden rok, a tak organizátoři závodů 
musí každoročně obhajovat, že na ně mají nárok. I proto Run-
Czech tým vždy netrpělivě očekává, až budou oficiálně ozná-
meny. Zatím je známá první polovina roku 2015 a výsledek 
zní – čtyřikrát zlato a třikrát stříbro. Poprvé se mezi zlaté zá-
vody dostala kromě Prahy i Olomouc, což z ní činí zdaleka 
nejmenší město s takovým oceněním na světě a posunuje ji 
mezi světové běžecké velmoci. A to ještě není vše. Na začát-
ku roku 2015 oznámíme zbytek.

THe iaaF ROad RaCe LaBeL aWaRd iS THe HiGHeST 
aCCOLade aN ORGaNizeR OF ROad RaCeS CaN 
ReCeiVe. THiS iS HOW THe WORK OF RuNCzeCH 
ORGaNizeRS iS ReCOGNiSed iN THe RuNNiNG WORLd. 

Labels are awarded for one year, meaning race organisers are requi-
red to defend the respective race titles each year. The RunCzech te-
am thus always awaits details about the official results with great 
anticipation. So far the results have been published for the first half 
of 2015 - four Golds and three Silvers. In addition to the Prague ra-
ces, Olomouc has been awarded the Gold Label for the first time 
ever, placing it as the only Gold race outside of the capital and by 
far the world’s smallest city to boast status as a world running su-
perpower. And this is only part of the picture. We will be revealing 
the remainder of the races at the start of 2015.

» RuNCzeCH

kvaliTa závodů ruNCzeCh z pohledu iaaf
qualiTy of ruNCzeCh raCeS iN The eyeS
of iaaf

Praha 3
Lisboa 3
Roma 2
Bogotá 2
Ottawa 1 1
Olomouc 1
Newcastle 1
Manchester 1
Portsmouth 1
London 1
Glasgow 1
Tokyo 1
Otsu-City 1
Nagoya 1
Fukuoka 1
Yangzhou 1
xiamen 1
Beijing 1
Shanghai 1
Boston 1
New York 1
Chicago, iL 1
Vienna 1

amsterdam 1
Rotterdam 1
Paris 1
Berlin 1
Frankfurt 1
Seoul 1
Singapore 1

istanbul 1
dubai 1
San juan 1
Gold Coast 1
Madrid 2
Valencia 1 1
České Bud. 1
Ústí n. L. 1
Karlovy Vary 1
Birmingham 1
Kita-Kyushu 1
Yokohama 1
Marugame 1
Gifu 1
Osaka 1
dongying 1
New York 1
Venezia 1
Houilles 1
Marseille 1
Hannover 1

daegu 1
Toronto 1
Sydney 1
Warsaw 1
Lodz 1
dublin 1
amsterdam 1
Hong Kong 1
edinburgh 1

Great Britain 5 1 2 8
japan 4 5 1 10
Czech Republic 4 3 7
China 4 1 1 6
uSa 3 1 1 5
Portugal 3 3
France 2 2 2 6
italy 2 1 1 4
austria 2 2
Columbia 2 2
Germany 2 1 3
Canada 1 2 3
South Korea 1 1 2
australia 1 1 2
Singapore 1 1
Turkey 1 1
uae 1 1
Puerto Rico 1 1
Spain 3 2 5
Poland 2 2
ireland 1 1
Netherlands 1 1
Hong Kong 1 1
Nigeria 1 1
Chile 1 1
Latvia 1 1

North Korea 1 1
Taiwan 1 1
Russia 1 1
Lebanon 1 1

Dle měst /
By Cities

Dle zemí /By 
Countries TOT

Brighton 1
Nagano 1
zhuhai 1
Houston 1
Milano 1
Nice 1
Langueux 1
Okpekpe 1
Sevilla 1
Santiago 1
Riga 1
Pyongyang 1
New Tapei 1
Omsk 1
Beirut 1

PřehLeD známeK KVaLiTy Ve sVěTě / OVeRView Of LaBeLs in The wORLD 07/14 – 06/15
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zVLádNOuT SedM záVOdů BěHeM PůL ROKu 
NeNí jedNOduCHý ÚKOL. zVLášť KdYž Se jedNá 
O VzdáLeNOSTi Od 5 KM až PO MaRaTON. TaKOVý 
VýKON Si zaSLOuží uzNáNí a VšiCHNi, KdO TO 
dOKázaLi, jSOu PRO NáS OPRaVdOVé HVězdY.

I proto jim každý rok udělujeme tituly RunCzech Star. Loni by-
lo takových borců 22, letos už jich je víc než dvojnásobek. 56 vy-
trvalců se proběhlo Prahou, Karlovými Vary, Českými Budějo-
vicemi, Olomoucí i Ústím nad Labem. Sedmkrát jim na startu 
hrála Smetanova Vltava, sedmkrát se radovali v cíli. Pět z nich 
dokonce absolvovalo i osmý hostující závod TCS New York Ci-
ty Marathon.

iT’S NO eaSY FeaT TaKiNG ON SeVeN RaCeS duRiNG 
THe COuRSe OF HaLF a YeaR. eSPeCiaLLY WHeN 
THe diSTaNCeS iNVOLVed RaNGe FROM 5 KM TO THe 
FuLL MaRaTHON. THiS KiNd OF aCHieVeMeNT MeRiTS 
ReCOGNiTiON aNd aLL OF THeSe PeOPLe aRe TRue 
STaRS TO uS.

Because we value such a commitment, each year these runners 
are awarded the RunCzech Star title. Last year the honour went 
to 22 athletes, however in 2014 that number more than doubled. 
56 endurance runners took on Prague, Karlovy Vary, České Bu-
dějovice, Olomouc as well as Ústí nad Labem. This meant hea-
ring Smetana’s Vltava a total of seven times plus celebrating se-
ven finishes too. Five of the runners also completed the eighth 
host race, the TCS New York City Marathon.

RuNCzeCH STaRS +

BěžCů je HOdNě. je jiCH ČíM dáL VíC a MY z TOHO 
MáMe VeLKOu RadOST. Každý z NiCH, KdO 
PROBěHNe CíLeM je PRO NáS VíTěz. VíTe aLe, KdO 
je NejRYCHLejší adVOKáT, záCHRaNář NeBO 
PROGRaMáTOR? STaČí Se POdíVaT Na žeBříČeK 
RuNCzeCH BěžeCKé LiGY. 

Pocit soutěživosti dodává vytrvalostním běhům nový náboj. Při 
registraci stačí vyplnit kolonku povolání, dokončit alespoň tři ze 
sedmi závodů RunCzech běžecké ligy a jste zařazeni do bodová-
ní a můžete se porovnávat se svými kolegy z branže. 
Každým odběhnutým závodem si běžec na své konto zapisuje 
body, na konci sezóny se sečtou tři nejlepší zaběhnuté výsled-
ky a sestavuje se žebříček a vyhodnoceni dle 68 různých profesí, 
pohlaví a věku. Letošní celkový žebříček opanovala žena Kateři-
na Krieglová, běhající právnička, která svými výkony zaskočila 
i české elitní atletky a stala se mimo jiné mistryní ČR v maratonu. 
Systém bodování se letos osvědčil, a tak se nebude výrazně mě-
nit. Několik novinek se však přeci jen chystá, vylepšení se do-
čká hlavně běžecký profil Runners ID. Dosud sloužil takřka vý-
hradně k registraci na závody, od příští sezóny na něm běžci na-
jdou i přehled výsledků ze závodů, osobní rekordy, průměrnou 
rychlost a počet naběhaných závodních kilometrů. Všechny úda-
je bude možné porovnávat s kolegy a přáteli a snadno tak uvidí-
te, kdo je na tom tuto sezónu lépe.

RuNNeRS aRe eVeRYWHeRe. aNd eVeR MOuNTiNG 
iNTeReST iN THe SPORT iS SOMeTHiNG THaT MaKeS uS 
VeRY HaPPY iNdeed. eVeRYONe WHO CROSSeS THe 
FiNiSH LiNe iS a WiNNeR FOR uS. BuT dO YOu KNOW 
WHO THe FaSTeST LaWYeR, ReSCue SeRViCe WORKeR 
OR PROGRaMMeR iS? YOu CaN FiNd aLL THe aNSWeRS 
ON THe RuNCzeCH RuNNiNG LeaGue RaNKiNGS.

The sense of competitiveness runners get from this injects the 
races with a new kind of energy. When signing up, all you ne-
ed to do is complete the column where it asks about your pro-
fession, and complete at least three of the seven RunCzech Run-
ning League races. You will then be included in the points sys-
tem and compare your scores with colleagues working in the 
same industry. 
Runners collect points on their account for each race completed. 
At the end of the season the three best results are added toge-
ther to form a ranking. Runners are evaluated according to 68 
listed professions as well as according to gender and age. This 
year’s overall winner was running lawyer, Kateřina Krieglová 
who even managed to overtake Czech elite female athletes and 
scoop up the Czech Marathon Championship title.
The points system proved to be a success this year and will re-
main relatively unchanged as we move forward. We are however 
planning a few new enhancements especially concerning the 
Runners ID profile. Until now this has been used exclusively for 
signing up for races, however starting from next season, runners 
will also be able to access an overview of their race results, per-
sonal bests as well as their average and the number of race ki-
lometres completed. It will be possible for runners to compare 
their details with colleagues and friends, meaning you can see 
who is faring better in the given season.

» RuNCzeCH

BěžeCKá SezNaMKa

RuNCzeCH STaRS

ruNCzeCh běžeCká liga zNá Své hvězdy
STarS of The ruNCzeCh ruNNiNg league

běheJTe, SouTěžTe a pozNeJTe čeSko JiNak
ruN, CoMpeTe aNd diSCover The CzeCh
 republiC froM a ruNNiNg perSpeCTive 

Milan Baloun 
Jiří Bartoň 
Miroslav Beneš 
David Berka 
Jaroslav Bíza 
Tomáš Bláha 
František Bučil 
Ludmila Cerovská 
Rostislav Dušek 
Enrico Fiala 
Otto Forman
Petr Friesinger 
Marika Hlaváčková Rídlová 
Martin Hruška 
Martin Chudo 
Marek Jeník 
Roman Kalina 
Petr Kašparec 
David Klečka 
Pavel Koloc 
Miroslav Kratochvíl 
Jirka Kysel 
Martin Marek 
Marek Rudolf
Tomáš Martínek 
Vít Meloun

Tomáš Mikulecký 
Petr Naar 
Roman Novotný 
David Odnoha 
Jan Pacovský 
Jiří Pak 
Tomáš Plešek 
Vlastislav Pokorný
Jaroslav Potocek 
Miroslav Pullman 
Pavel Rakyta 
Stanislav Rimkevič 
Lenka Rosůlková 
Maksim Shatsko
Petra Sklenářová 
Tomáš Sklenář 
Mario Stegmann 
Alica Stegmannová 
Zdeněk Šmerda 
Jaroslav Štěpánek 
Vladimír Vacarda 
Jan Vavrek 
Ivana Vávrů 
Michal Vítů 
Jana Vlkovská 
.

* Ondřej Doležal 
* Ivo Eichler 
* Zuzana Hofová 

* Radka Hromadová Sabatková 
* Pavel Prudil 
.

maTTOni
1/2 maRaTOn 
OLOmOuC
20. června 2015

maTTOni
1/2 maRaTOn 
ÚsTí naD LaBem 
12. září 2015

maTTOni
1/2 maRaTOn 
KaRLOVy VaRy
23. května 2015

sPORTisimO  
1/2 maRaTOn PRaha
28. března 2015

VOLKswaGen  
maRaTOn PRaha 
3. května 2015

BiReLL 
GRanD PRix PRaha 
5. září 2015

maTTOni
1/2 maRaTOn
ČesKé BuDějOViCe 
6. června 2015

runCZeCh BěžeCká liga 2014 runCZeCh  running league 2014

Najděte si parťáka do štafety, běhu 2Run či týmových závo-
dů na spolubezci.runczech.com! Stačí zadat inzerát nebo pro-
běhnout nabídku a vybírat.

Find a team member for your relay, the 2Run or team races 
on spoluběžci.runczech.com! All you need to do is submit 
your advert or check out the offer and take your pick.

» SPOLuBezCi.RuNCzeCH.COM
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„Uspořádáme v Praze maraton jako v New Yorku,“ zazní po-
prvé z úst dvou italských kamarádů, Carla Capalba a olym-
pijského vítěze v maratonu Gelindo Bordina, v pražské hos-
podě Cibulka. O pivo později už volají legendárnímu Emi-
lu Zátopkovi.
„We will organize a race in Prague like it is in New York,“ say 
two Italian friends, Carlo Capalbo and Olympic gold medal-
ist Gelindo Bordin, in Prague‘s pub Cibulka. After the third 
beer they call legendary Emil Zátopek.

Rok po zaběhnutí světového rekordu 2:06:05 míří poprvé do 
Prahy elitní brazilský maratonec Ronaldo Da Costa. Poráží 
ho však Keňan Simon Chemoiywo.
A year after breaking a world record in 2:06:05, Brazilian elite 
marathon runner Ronaldo Da Costa heads to Prague where he 
is outrun by Kenyan Simon Chemoiywo.

Běžecká legenda Haile Gebrselassie vyhrává Grand Prix. Ital-
ská běžkyně Maura Viceconte stanoví nový ženský rekord 
v maratonu 2:26:33.
Running legend Haile Gebrselassie wins the Grand Prix. The 
new women’s marathon record is set by Maura Viceceonte from 
Italy (2:26:33).

V předvečer maratonu se koná závod na in-linech, účastní 
se ho 530 bruslařů.
The first in-line skate race takes place in the evening before the 
marathon and is attended by 530 skaters.

Prezident republiky Václav Klaus se poprvé ujímá role star-
téra maratonu. Grand Prix se otevírá veřejnosti.
The Prague Marathon is started by Václav Klaus, the president 
of the Czech Republic. The Grand prix is open to the public.

Róbert Štefko dobíhá v maratonu na 3. místě a časem 2:12:33 
si zajišťuje kvalifikaci na olympiádu v Aténách.
Róbert’s Štefko’s third place in the marathon in 2:12:33 secures 
him a nomination to the Olympic Games in Athens. 

Hlavní hvězdou Grand Prix je Stefano Baldini, olympijský 
vítěz z Atén.
The biggest star of the Grand prix is Stefano Baldini, Olympic 
champion from Athens.

Centrem Prahy se poprvé rozbíhá maraton. Na startu 958 
odvážných, doprovodných akcí se účastní přes 15 000 lidí! 
The first marathon runs through the streets of Prague. 958 
runners gathered at the start line, another 15,000 joined in 
accompanying events! 

K maratonu přibývá další závod – Zlatá desítka pro 
elitní běžce.
Prague marathon is growing by adding a new race – Golden 
Ten for Elite runners.

Poprvé se běží studentské štafety Juniorského maratonu, Zla-
tá desítka dostává nové jméno Grand Prix. Počet účastníků 
roste na dvojnásobek, na startu je 1 848 běžců. 
The Junior Marathon students relay kicks off for the first time. 
The Golden Ten is renamed Grand Prix. The number of mara-
thon participants doubles to 1,848 runners.

Trasa se od Zbraslavi přesouvá více do centra, poprvé se běží 
přes Karlův most.
The course towards Zbraslav moves more to the city centre, for 
the first time the Prague Marathon crosses the Charles Bridge.

K maratonu a Grand Prix přibývá také půlmaraton. Atmo-
sféru závodu poprvé pomáhá dotvářet také Marathon Mu-
sic Festival. 
The Prague half marathon supplements the Marathon and 
Grand Prix. The debut of the Marathon Music Festival sets the 
atmosphere of the race day.

dvaCeT leT běžeCkýCh rekordů
TweNTy yearS of ruNNiNg reCordS
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Počet účastníků půlmaratonu poprvé převyšuje počet ma-
ratonských běžců.
The number of participants in the Prague Marathon is excee-
ded by the Half Marathon field.

Z maratonského Sport Expa na Výstavišti Holešovice se 
s 30 000 návštěvníky stává největším sportovním veletrhem 
v zemi.
The Marathon Sport Expo with over 30,000 visitors becomes the 
largest sports trade event in the country.

Po Olomouci přibývá k mimopražským závodům i Ústí nad 
Labem. Lydia Cheromei vytváří nový maratonský rekord 
2:22:34. Jmenují se první zlatí PIM Kingové, kteří odběhli 
všech 15 ročníků.
After olomouc, Ústí nad Labem is added as a second half mar-
athon out of Prague. Lydia Cheromei beats the women’s re-
cord in 2:22:34. The first Gold PIM Kings, who ran all 15 edi-
tions, are announced.

Atsedu Tsegay se časem 58:47 z půlmaratonu v Praze stává 
čtvrtým nejrychlejším mužem historie. S dalším půlmarato-
nem v Českých Budějovicích vzniká značka RunCzech, pod 
kterou patří všechny závody. Jan Kreisinger si časem 2:16:25 
zajišťuje nominaci na Olympijské hry v Londýně. Svůj prv-
ní a jediný maraton běží ten rok i Pavel Nedvěd (3:50:02), nej-
lepší fotbalista Evropy roku 2003.
With time of 58:47 from the Prague Half Marathon, Atsedu 
Tsegay becomes the fourth fastest men ever. Adding another 
race in České Budějovice, a new brand comparising all races, 
RunCzech, arises. Jan Kreisinger secured himself a nomination 
for the London Olympics with time a of 2:16:25. The world-
famous and the best football player in Europe in 2003 Pavel 
Nedvěd, runs his first and only marathon in 3:50:02.

Na pražské Letné se otevírá první běžecký dům na světě s ná-
zvem Running Mall. Do RunCzech běžecké ligy přibývá Mat-
toni 1/2Maraton Karlovy Vary. Všech sedm závodů bylo vypro-
dáno dlouho dopředu, účastní se rekordní počet běžců. 
A brand new running house, the Running Mall, is opened 
in Prague’s Letná district. RunCzech Running League ex-
pands with the Mattoni Karlovy Vary Half Marathon. All se-
ven races are sold out well in advance with record numbers 
of participants.

Maraton slaví 20 let, startovní čísla jsou vyprodána už na za-
čátku roku. Praha kompletuje sbírku zlatých známek, po půl-
maratonu a maratonu získává nejvyšší ocenění i Birell Grand 
Prix Praha. Na závodech startují nejlepší světoví vytrvalci 
včetně světových rekordmanů a mistrů světa. Mattoni 1/2Ma-
raton Olomouc a Ústí nad Labem jsou poprvé vysílány v onli-
ne přímém přenosu na Seznam.cz.
The Prague Marathon celebrates its 20 years anniversary 
and race capacity is already full in the beginning of the year. 
Prague completes its collection of gold labels, after the half 
marathon and marathon, also the Birell Prague Grand Prix 
is awarded the IAAF Road Race Gold Label. The world’s best 
elite athletes take part in RunCzech races, including world 
record holders and world champions. Mattoni Olomouc and 
Ústí nad Labem Half Marathons are broadcasted online on 
Seznam.cz.

Běh pro muže na 10 km v rámci Grand Prix je oceněn stříbr-
nou známkou IAAF.
Men’s 10K Race as a part of the Grand Prix is granted the IAAF 
Road Race Silver label.

Pražský půlmaraton jako první z celého seriálu závodů zís-
kává nejvyšší ocenění – zlatou známku IAAF.
The Prague Half Marathon is the first race from the series to 
receive the highest rating – the IAAF Road Race Gold Label.

Poprvé se koná závod mimo Prahu – půlmaraton v Olomou-
ci. Zlatá známka IAAF je udělena i maratonu, jenž zazname-
nává rekordní účast 7 934 běžců, nový rekord závodu 2:05:39 
a zároveň sedmý nejlepší světový čas všech dob v podání Eli-
uda Kiptanuie.
The inaugural Olomouc Half Marathon is the first race organ-
ized out of Prague. Also the Prague Marathon is awarded the 
IAAF Road Race Gold Label. A record number of 7,934 run-
ners take off at the marathon; with an event record of 2:05:39, 
Kenyan Eliud Kiptanui sets a world’s seventh best time ever.
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4140



running Mall RuNCzeCH eVeNT Guide

STOVKY SPOLeČNýCH VýBěHů. deSíTKY BěžeCKýCH 
PříBěHů. jedeN SPOLeČNý CíL. TO je RuNNiNG 
MaLL. V ROCe 2014 jSMe TOHO STiHLi HOdNě. TO 
NejzajíMaVější uKazuje šeST KRáTKýCH zaSTaVeNí 
ze žiVOTa LeTeNSKéHO BěžeCKéHO CeNTRa.

HuNdRedS OF RuNS exPeRieNCed TOGeTHeR. dOzeNS 
OF RuNNiNG STORieS. ONe COMMON GOaL. THiS iS THe 
RuNNiNG MaLL. aNd iT’S HaRd TO BeLieVe HOW MuCH 
We MaNaGed TO SQueeze iNTO 2014. THe FOLLOWiNG 
Six SHORT STORieS iN THe LiFe OF THe RuNNiNG HuB 
iN LeTNá iLLuSTRaTe SOMe OF THe MOST iNTeReSTiNG 
HiGHLiGHTS.

VaLeNTýNSKý BěH 
/ VaLeNTiNe’S RuN

Původně to měla být oslava svátku zamilovaných pro členy 
PIM Běžeckého klubu a širší okruh přátel Running Mallu. Stro-
movkou se nakonec prohnal pestrobarevný had pěti stovek li-
dí! Vesměs párů, nechyběli však ani takzvaní singles. A víme 
i o nejméně jedné dvojičce, která se během tohoto bohulibého do-
poledne seznámila. Už slíbili, že společeně přiběhnou na druhý 
ročník Valentýnského běhu. 

This was originally meant to be a St. Valentine’s Day celebration 
for PIM Running Club members and our wider community of 
friends from the Running Mall. The event ended up drawing in a 
crowd of five hundred people, who together merged into one big 
Harlequin snake running along the paths of Stromovka Park! In 
among the couples you could also detect a few singles. We know 
of at least one couple who met during this romantically charged 
morning. And we’re pleased to report that they’ve already com-
mitted to running the Valentine’s Run next year.

SOuSTředěNí V jizeRSKýCH HORáCH
/ TOuRNaMeNT iN THe jizeRa MOuNTaiNS 

Působení PIM Běžeckého klubu se zdaleka neomezuje pouze na 
pobíhání v nejbližších parcích či po vltavských březích. Vyrazili 
jsme si kupříkladu na víkendové soustředění do Jizerských hor. 
Stihli jsme dokonce závod v jablonecké atletické hale, proběh-
li jsme se ale i okolo tamní přehrady. Nedělní dopoledne vypl-
nilo pětadvacet horských kilometrů s cílem na Ještědu. Jakmile 
to neumdlévající termínovka závodů umožní, odfrčíme na po-
dobný víkend zase.

Involvement in the PIM Running Club is far from limited to run-
ning in nearby parks and along the banks of the Vltava. One ex-
ample of a trip further a field was a weekend tournament in 
the Jizera Mountains. On top of taking a run around the reser-
voir there, we also managed to squeeze in a race at the Jablonec 
Athletics Hall. This was followed up with a twenty-five kilo-
metre mountain run on Sunday with a final destination at the 
Ještěd. As soon as we find a window in the indefatigable race 
schedule, we’ll certainly get started organising a similar week-
end adventure. 

uGaLi, aNeB VařeNí S aFRiCKýMi BěžCi
/ COOKiNG WiTH aFRiCaN RuNNeRS

Těžko přesně spočítat, kolikrát jsme jen za tento rok společně vy-
běhli s africkými vytrvalci. Bylo jich opravdu hojně, včetně tako-
vých es jako je Patrick Makau či Joyce Chepkirui. Jednoho krás-
ného jarního dne se však Keňani nahrnuli do naší „running-
mallové“ kuchyně s tím, že nám odkryjí recept na skutečné vy-
trvalecké jídlo. Svým takřka národním pokrmem jménem uga-
li pohostili bezmála padesát českých běžců. Nutno přiznat, že 
po kaši z kukuřičné mouky s kuřetem to neběhalo vůbec špatně!

šeST pohledNiC
z ruNNiNg Mallu
Six SNippeTS froM 
The ruNNiNg Mall

running MallRuNCzeCH eVeNT Guide

It’s hard to keep track of the exact number of times we’ve been 
out running with African endurance runners this year. There 
have been so many occasions including several alongside run-
ning superstars such as Patrick Makau and Joyce Chepkirui. One 
fine spring day, the theme at the Running Mall shifted from run-
ning to cuisine at an event which saw the Kenyans unveil a top 
endurance running recipe for us. The runners served up their 
national dish, referred to as ugali, to a total of fifty Czech run-
ners. And it has to be said that after eating this dish compris-
ing maize flour and chicken, we really didn’t run badly at all!

BOTY PRO šaMPiONa / SHOeS FOR
a CHaMPiON

Opravdu velké hvězdy zavítali letos na Mattoni 1/2Maraton Olo-
mouc. Tehdy ještě světový rekordman v maratonu a hlavní favo-
rit závodu Wilson Kipsang si s sebou přivezl vodiče, který mu 
měl udávat tempo. Předtím než odjeli na Moravu, zastavili se ješ-
tě v adidas running – Prague Marathon Store. Geoffrey Ronoh 
potřeboval nové boty na závod. V tu dobu nikdo netušil, že prá-
vě tyto boty budou pro Ronoha vítězné.

This year’s Mattoni Olomouc Half Marathon proved to be a true 
magnet for leading running athletes. World record holder in the 
marathon and hot favourite to win, Wilson Kipsang brought 
along a pacemaker to help set his pace. Before heading off to 
Moravia, they popped into the adidas running – Prague Mara-
thon Store to get a new pair of shoes for Geoffrey Ronoh to run 
in. Little did we know at that time that these shoes would prove 
to be the winning pair for Ronoh.

šaTNa PLNá OSOBNOSTí / CeLeBRiTieS 
iN THe dReSSiNG ROOM 

Vabroušek, Gondík, Štefko, Konečný, Šebrle, nejkrásněšjí že-
na světa roku 2006 Taťána Kuchařová či nizozemský sprinter 
a olympionik Jerrel Feller. A mnoho, mnoho dalších se převlé-
kalo v šatnách Running Mallu. Setkání s osobnostmi nejen spor-
tovního světa je veskrze fascinující okamžik. Protože cesta na vr-
chol většinou vede do pořádného kopce, společný trénink s těmi, 
co to dokázali, žene běžce do dalšího tréninku.
Vabroušek, Gondík, Štefko, Konečný, Šebrle, 2006’s most beau-
tiful woman in the world, Taťána Kuchařová, not to mention 
Dutch sprinter and Olympian Jerrel Feller. All of these and more 
have ventured into the Running Mall dressing rooms. Meeting 
important personalities from the sporting and non-sporting 
world is always a fascinating occasion, since the road to the top 
tends to involve a tough climb. Heading out on a joint run with 
people who have made it in their respective fields helps spur 
runners on to achieve more in their subsequent training.

OSLaVa Ve jMéNu Tří PRuHů 
/ iN THe NaMe OF THRee STRiPeS

Partnerství společností adidas a Prague International Marathon 
trvá už dvacet let. Running Mall si získává celosvětovou po-
zornost, a tak si ho v polovině června přijeli prohlédnout a vy-
zkoušet na vlastní kůži i vrcholní představitelé tohoto světového 
sportovního giganta v čele s Adrianem Leekem, vícepreziden-
tem adidas running. Myšlenka běžeckého domu Running Mall 
se jim zalíbila natolik, že na oplátku pozvali RunCzech tým do 
centrály v německém Herzogenaurauchu. Rovněž nelze vylou-
čit, že podobných domů se ve světě narodí mnohem více. Praž-
ský Running Mall každopádně zůstane jednou pro vždy první.
The partnership between adidas and Prague International Mara-
thon has been well established for a total of twenty years. In light 
of the attention the Running Mall has been grabbing all over the 
world, back in June of this year, top representatives of the world 
sporting giant headed by Adrian Leek, Global Senior Vice Presi-
dent of adidas running decided to pay us a visit too. So impressed 
were they with the idea behind the Running Mall that they have 
invited the RunCzech team over to the adidas head office in Her-
zogenaurauch, Germany. Naturally it cannot be ruled out that 
many similar running hubs will crop up around the world. How-
ever we will never forget that the Prague Running Mall was the 
very first. 

... ale hlavně a především: BĚHÁME. Pro radost. Pro zdraví. Jak-
koliv individualisticky běhání na první pohled vypadá, právě 
vylíčených šest událostí uplynulého roku budiž důkazem toho, 
že sladit svůj směr s partou podobně smýšlejících je krok správ-
ným směrem. 
... but over and above everything is our desire: TO RUN. For 
pleasure. To keep us healthy. However individualistic running 
may first appear, the six events we’ve just described for you only 
go to show that aligning your goals with a group of like-mind-
ed people is a step in the right direction.

» RuNNiNG MaLL
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dáVají SVé jMéNO záVOdůM RuNCzeCH 
BěžeCKé LiGY, díKY jejiCH POdPOře MůžeMe 

ORGaNizOVaT záVOdY SVěTOVé ÚROVNě. 
KROMě TOHO PřiPRaViLi PRO BěžCe i SPOuSTu 

zajíMaVýCH aKTiViT. za jejiCH Přízeň jiM 
děKujeMe a TěšíMe Se Na daLší SPOLuPRáCi!

THeY GiVe THeiR NaMeS TO RuNCzeCH RaCeS, THaNKS 
TO THeiR SuPPORT We CaN ORGaNize TOP WORLd-

CLaSS eVeNTS. BeSideS aLL OF THaT, THeY PRePaRed 
PLeNTY OF iNTeReSTiNG aCTiViTieS FOR RuNNeRS. We 
THaNK THeM FOR THeiR FaVOR aNd We aRe LOOKiNG 

FORWaRd TO OuR FuRTHeR COOPeRaTiON!

Co Naši parTNeři připravili pro běžCe
whaT our parTNerS prepared for ruNNerS

VOLKswaGen

V novém projektu Run Blue. kombinuje Volkswa-
gen podporu vytrvalostních silničních běhů s filo-
zofií Think Blue. zakládající se na odpovědném 
chování k životnímu prostředí. Jejich nový ekle-
ktický vůz e-Up! se se svými nulovými emisemi 
a tichým chodem stal ideálním adeptem na auto-

mobil s časomírou.

In its new Run Blue. project Volkswagen com-
bined its support to long-distance running with 
the Think Blue. philosophy of an environmentally 
friendly approach. Thanks to their brand new zero 
emission electric car e-Up! and its silent operation, it 
is an ideal car for the ‘timekeeper’ role at our races.

aDiDas

Během dlouhotrvajícího partnerství se společnost 
adidas spolu s RunCzech stala symbolem městských 
vytrvalostních běhů v České republice. adidas 
propůjčil své jméno Běhu pro ženy 5 km, tento rok ho 
navíc ozdobila Miss World 2006 Taťána Kuchařová, 
která se stala inspirací pro ženy, které odvahu začít 

běhat a přihlásit se na závody teprve sbírají.

During the longstanding partnership, adidas and 
RunCzech have become the symbol of running in 
the Czech Republic. adidas gave its name to the adi-
das Women’s Race 5km which was this year adorned 
by the attendance of the Miss World 2006 Taťána 
Kuchařová, who aimed to support other women who 
have not yet gathered the courage to start running. 

maTTOni

Nedílnou součástí závodu je minerální voda 
Mattoni. Už od prvního závodu poskytuje běžcům 
občerstvení na startu, na trati i v cíli a kromě 
dostatečné hydratace zajišťuje přísun potřebných 
minerálů. Běžci v průběhu celého roku vypili 
106 470 litrů vody a měli příležitost ochutnat nový 
drink Schorle, lahodnou kombinaci minerální vody 

a jablečného džusu.

Mattoni mineral water is an integral part of the 
RunCzech race. Since the first event, Mattoni has 
been providing all runners hydration as well as 
a balanced amount of necessary minerals at the start 
line, on the course and at the finish line. This year 
106,470 l of water were consumed and the registered 
runner got the exclusive chance to taste the brand 
drink Schorle, a great combination of mineral wa-

ter and apple juice.

sPORTisimO

Největší prodejce sportovního zboží v ČR 
připravil pro běžce náramek s mezičasy, aby si 
během závodu mohli lépe rozvrhnout své tempo. 
Po závodě měli jedinečnou možnost vyfotit se u fo-
to stěny a sdílet radost z dokončeného závodu se 

svými přáteli.

The largest chain of sports retail stores in CR pro-
vided our runners with a split – time armband to 
guide them through the race, so they could reach 
their estimate finish time. After accomplishing the 
run, they could take a picture with their co-runners 

and share it with friends.

BiReLL

Birell bavil běžce po celou sezónu živými kapela-
mi a DJ kolem trati. Podpořit běžce mohli i přátelé 
a příbuzní pomocí nahraného vzkazu či videa, 
který se objevil na velkoplošné obrazovce na tra-
ti, jakmile ji závodník míjel. Jako památku na Bire-
ll Grand Prix Praha dělala skupina fotografů fotky 
běžců na trati, které se rovnou objevily na jejich fa-
cebookovém profilu a kamarádi tak mohli rovnou 

vidět, jak si závod užívají. 

Birell was amusing runners during the whole sea-
son along the course with the live music bands and 
DJs. Birell also gave to the runner’s friends and fam-
ilies a unique opportunity to cheer them up by leav-
ing a motivation message or personal video which 
was shown while passing on a big screen. As a mem-
ory for the Birell Prague Grand Prix, a group of pho-
tographers took pictures for all runners and posted 
them directly to their Facebook profile so all their 

friends could see how they enjoy the race. 

hiLTOn

Hilton je domovem pražských závodů už 20 let. 
Kromě ubytování nejvyšší kvality, prvotřídního 
servisu a občerstvení ve VIP zóně nabízí také 
netradiční zážitky jako byl bar celý z ledu na 

Volkswagen Maratonu Praha.

For 20 years, Hilton is the home of all Prague 
events and presenting partner of the VIP area. Al-
ways offering not only the finest accommodations, 
service, and value, Hilton provides runners also 
with extraordinary experiences like the ice bar dur-

ing the Volkswagen Prague Marathon.

PRaGue aiRPORT

Kolem 20 % běžců přijíždí na závody RunCzech 
z ciziny, a tak je Letiště Václava Havla často to první, 
s čím se setkávají. Pro všechny, kteří přiletí letadlem, 
je k dispozici RunCzech stánek, kde dostanou 
veškeré potřebné informace a rady k tomu, aby si 

svůj pobyt co nejvíce užili.

Having about 20 % of the runners coming 
from abroad, Prague Airport is the official hub of 
RunCzech races. For those who reach Prague by 
plane, the help desk at the Prague Airport gives all 
necessary information for an entirely enjoyable and 

pleasant stay. 

TuRKish aiRLines

Turkish Airlines zajišťuje, aby se všichni 
atleti dostali na závod včas. Díky pohodlí, které 
aerolinky poskytují, nejsou po dlouhé cestě tak 
unaveni a jsou připraveni podat na závodě ty 

nejlepší výkony.

Turkish Airlines ensures that our elite athletes ar-
rive on time; they are relaxed after the journey and 
fully prepared for their best performance. With them 

you are in the right hands.

ČesKé DRáhy 

Všichni, kdo na závody RunCzech cestují 
vlakem, mohou využít výhodné nabídky Českých 
drah. In Karta nabízí širokou škálu benefitů od slev 

na jízdné až po bezhotovostní platbu. 

All RunCzech participants traveling by train can 
use a special offer from České dráhy. Using the In  
Card, which will bring them a range of attractive 
benefits, from discounts on fares to cashless pay-
ments, makes train the best form of transport for 

travelling to RunCzech events.

Dm

dm činí ze závodů RunCzech událost nejen 
pro vytrvalostní běžce. 10 800 rodinám a dětem 
umožňuje, aby si užili nenáročný 3 km dlouhý 
rodinný běh a aktivně tak spolu strávili spo-

lečný čas.

dm makes from RunCzech races not only an event 
for endurance runners, but also gives a chance to 
10,800 families and children to enjoy a 3 km long 
fun run and to spend a fun and active time together. 

maDeTa

Syrovátkové nápoje od Madet y dodáva-
j í  sí lu všem běžcům RunCzech. Připravuje 
také tradiční Pasta Party a poskytuje běžcům 
užitečné nutriční tipy, které potraviny jim za-

jistí dostatek karbohydrátů na závod.

Whey drinks from Madeta give power to all 
RunCzech runners. Madeta prepares our tradition-
al pasta party and provides runners with the best 
nutrition tips, so they can have the necessary carbo-

hydrate intake before they start the race.

O2

Technologie O2 ve formě chytrých aplikací 
i výsledkového servis podporují amatérské 

i profesionální sportovce

O2 technologies, in the form of smart mobile apps 
and result service support both amateur and pro-

fessional runners. 

DhL

Logist ický partner DHL se stará o to, aby 
trička, medaile, ovoce a vše potřebné na závod 

bylo připraveno na svém místě. 

The logistic partner DHL secures that all t-shirts, 
medals, fruits and everything else the runners need 

at the race is ready for their greatest satisfaction.
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PRaha / PRaGue

Je jen málo měst na světě, která se mohou chlu-
bit tak pestrou paletou zajímavých budov, památek, 
paláců a architektonických pokladů. Praha je jedním 
z nich. I proto je místem konání tří ze sedmi závodů 

RunCzech běžecké ligy.

There are only a few cities in the world which can 
boast such a multitude of interesting buildings, rel-
ics, palace architecture and shrines. Prague is one 
of them. This is the reason why Prague is home to 
three out of seven RunCzech Running League races.

KaRLOVy VaRy

Karlovy Vary jsou kouzelné nejen svou kopcovi-
tou krajinou a lázeňskou tradicí, ale také bohatou 
historií, barokní a secesní architekturou známou 
také z mnoha hollywoodských filmů, jako je Casi-
no Royal. Nyní se k pokladům města přidal i Matto-

ni 1/2Maraton Karlovy Vary.

Karlovy Vary is a popular tourist destination not 
only for its charming hilly scenery and spa tradi-
tion but also for the rich history, recaptured in the 
breath-taking Baroque and Art Nouveau architec-
ture, which has been the background for many Hol-
lywood movies like Casino Royal. The Mattoni Kar-
lovy Vary Half Marathon is a jewel of the city now.

ČesKé BuDějOViCe

Elegantní budovy seskupené kolem jednoho 
z největších čtvercových náměstí střední Evropy. 
Soutok dvou českých řek, Vltavy a Malše, 750 let 
historie a mnohem více – to jsou České Budějovice. 
Třetím rokem jsou také místem konání Mattoni 

1/2Maratonu České Budějovice.

Elegant townhouses gathered around one of the 
largest squares in Europe. The confluence of two 
Czech rivers Vltava and Malše, 750 years of history 
and much more – this is České Budějovice, the cap-
ital of the South Bohemia region and the city of the 

Mattoni České Budějovice Half Marathon.

OLOmOuC

Olomouc patří k několika málo oblastem, jež 
svým návštěvníkům nabízejí tak ojedinělou 
kombinaci architektonických pokladů, idylické 
přírody a staletých tradic, které jsou vidět na 
každém kroku. Památky UNESCO, vinice topící se 
v záplavě slunce a pohostinnost místních obyva-
tel dělají z Moravy doslova turistický ráj. Od do-
by, co se tam běhá Mattoni Olomouc 1/2Maraton, 

je to ráj i běžecký.

Olomouc is one of the few regions in the world 
which offers their visitors such a combination of ar-
chitectural gems, wonderful countryside and tradi-
tions that are hundreds of years old. Six UNESCO 
monuments, vineyards soaked in sunshine and the 
hospitality of the locals make South Moravia a true 
paradise for each and every tourist. Since the Mat-
toni Olomouc Half Marathon has been taking place 

here, it’s also a paradise for runners. 

ÚsTí naD LaBem

Město leží v romantické krajině Českého 
Středohoří v zeleném údolí řeky Labe. Vychut-
návejte si okolí některé z mnoha vyhlídek ne-
bo vyzkoušejte outdoorové aktivity, které nabízí 
nedaleký národní park České Švýcarsko. Jednou 
z nich může být i Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 

Labem.

The city is located in the romantic Czech High-
lands in the green valley of the river Elbe. Enjoy the 
surrounding countryside from observation points 
and experience the variety of possibilities for out-
door entertainment in nearby Czech Switzerland Na-
tional Park. One of them can bee the Mattoni Ústí 

nad Labem Half Marathon.
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děKujeMe PaRTNeRůM RuNCzeCH 
BěžeCKé LiGY!

RunCzech nabízí celoroční program závodů. Amatérské 
běžce láká krásná trať i běžecká liga, atlety světové extratřídy 
zase prvotřídní kvalita závodů. To vše jim můžeme nabídnout 

zásluhou našich partnerů. 
Děkujeme vám!

THaNKS TO THe PaRTNeRS OF RuNCzeCH 
RuNNiNG LeaGue!

RunCzech offers a year-round sports program that gener-
ates value for amateur runners through an innovative running 
league and attracts world class elite athletes by securing com-

petitive races at the highest quality. 
That‘s all thanks to our partners! 

děKujeMe, že NáM POMáHáTe BěHaT 
PRO dOBROu VěC!

RunCzech vede lidi, aby běhání brali nejen jako sport, ale 
i jako prostředek k objevování okolního světa a poznávání ji-
ných kultur. V Češích probouzí hrdost na jejich krásnou ze-
mi a vyvolává pocit solidarity. Běžci se snaží neustále zlep-
šovat, inspirovat ostatní a prostřednictvím charity podporo-

vat dobrou věc.

THaNK YOu FOR HeLPiNG uS TO RuN 
FOR a GOOd CauSe!

RunCzech inspires people to use running as a vehicle for ex-
ploring the world and learning from other cultures. It evokes 
a sense of pride in Czech citizens for the beauty of their coun-
try and instills the idea of solidarity by encouraging people to 
better themselves, inspire others and support charity projects 

through sport.
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Sportisimo  
1/2MaRaton 
PRaha

28. března 2015

Volkswagen  
MaRaton 
PRaha 

3. května 2015

Mattoni  
1/2MaRaton 
KaRloVy VaRy

23. května 2015

Mattoni  
1/2MaRaton  
ČeSKé BudějoVice

6. června 2015

Mattoni  
1/2MaRaton  
oloMouc

20. června 2015

Birell  
GRand PRix 
PRaha

5. září 2015

Mattoni  
1/2MaRaton  
ÚStí nad laBeM

12. září 2015

jAký je tvůj
běžecký příběh?

BeijinG MaRathon
– hostující závod
18. října 2015

“Jestli chceš něco vyhrát, běž 100 metrů. 
Jestli chceš něco zažít, běž maraton.” – emil zátopek


