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Jubilejní dvacátý ročník Sportisimo 1/2Maraton Praha odstartuje
už v sobotu
Již tuto sobotu vyběhne do ulic Prahy 11 500 běžců, kteří se zúčastní Sportisimo 1/2Maratonu Praha. Největší
běžecký závod v České republice letos oslaví jubilejní dvacátý ročník a na startu kromě elitních atletů včetně
úřadujícího rekordmana závodu Atsedu Tsegaye z Etiopie a tisíců amatérských běžců nebude chybět ani zlatý
olympijský medailista Roman Šebrle nebo kardiolog Jan Pirk. Závod oceněný zlatou známkou IAAF, na
kterém byly loni překonány čtyři světové rekordy, odstartuje pražská primátorka Adriana Krnáčová.
Sportisimo 1/2Maraton Praha jako tradičně odstartuje seriál běžeckých závodů RunCzech 2018 a na jeho startu
nebude ani letos chybět primátorka hlavního města Adriana Krnáčová. „Doufám, že příprava na závod proběhla
podle Vašich představ, že se cítíte ve formě a běh Vám stále dává alespoň tolik radosti a potěšení jako mně.
Stejně tak doufám, že i letos opět v našich řadách přivítáme další adepty této krásné a zdraví prospěšné
sportovní disciplíny, kterým také učarovala možnost se pravidelně proběhnout ulicemi našeho krásného města.
Přeji si, ať se nám všem letošní sezóna vydaří a můžeme být na jejím konci se svými výsledky spokojeni,“ uvedla
Krnáčová.
RunCzech i v letošním roce spolupracuje s řadou charitativních organizací. Hlavním charitativním partnerem
Sportisimo 1/2Maratonu Praha je Armáda spásy. „Armáda spásy už 150 let bojuje proti chudobě, takže moc
dobře víme, co to znamená běžet dlouhou trať. Je pro nás velkou ctí, že můžeme být partnerem tak prospěšné
akce, jakou Sportisimo 1/2Maraton Praha je a rád bych poděkoval všem dobroběžcům a popřál jim úspěšný
závod,” řekl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.
Charitativní rozměr má i nová eventová kolekce MAAPPI od adidas. „Ráda bych poblahopřála pražskému
půlmaratonu k dvacátému výročí a je mi ctí, že mohu při této příležitosti představit novou eventovou kolekci s
MAAPI. Výtěžek z prodeje triček s potiskem map od třináctiletého Matěje půjde na podporu osob s autismem,”
uvedla Barbora Týrová z adidas.
K dvacátému výročí pražského půlmaratonu si připravili dárek také samotní organizátoři. Tím je mimořádně
silné pole elitních atletů. „Překonávat v Praze světové rekordy je čím dál obtížnější, ale věříme, že i letos budou k
vidění rychlé časy. Postarat by se o to měl zejména Benard Kimeli z RunCzech Racing Týmu a jsem moc ráda, že
poběží i jeden z nejrychlejších Evropanů Javier Guerra ze Španělska. Mezi ženami je favoritkou pátá nejrychlejší
žena půlmaratonské historie Caroline Chepkoech Kipkirui, ” uvedla Jana Moberly, manažerka elitních atletů.
Ještě rychleji než loni, tedy pod 63 minut, by chtěl Sportisimo 1/2Maraton Praha běžet nejrychlejší Čech Jiří
Homoláč. „Po MS ve Valencii jsem bojoval s nachlazením, ale teď už se cítím opět ve formě,” uvedl
osmadvacetiletý vytrvalec. Cílem Evy Vrabcové pak bude především vrátit se do běžecké pohody. „Závod ve
Valencii se mi nepovedl, ale věřím, že v Praze poběžím rychleji,“ uvedla trutnovská rodačka.

K rychlým časům by měla přispět také pražská trať. „Poběžíme po nezměněné trati z loňského roku, ale letos
budeme svědky mimořádné události. V jedenáct hodin se pod Letenskými schody odehraje svatba. Běh
novopečených manželů, ale i všech ostatních závodníků, pak můžete sledovat živě v naší nové mobilní aplikaci
RunCzech,” řekl Václav Skřivánek, ředitel závodu.
Na start závodu se kromě nejlepších světových vytrvalců postaví také řada známých tváří. Běžci na trati potkají
kardiologa Jana Pirka, herce a moderátora Dalibora Gondíka nebo zlatého desetibojaře z aténské olympiády
Romana Šebrleho.
Dvacátý ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha odstartuje z náměstí Jana Palacha v sobotu 7. dubna v deset
hodin a bude živě vysílán na ČT Sport od 9:50 a také online na runczech.com
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