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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

27. září 2019 

Prolomí Kipchoge ve Vídni 

dvouhodinovou maratonskou hranici? 

Keňan Eliud Kipchoge se v říjnu ve Vídni pokusí překonat bájnou maratonskou 

hranici dvou hodin. Světový rekordman již jeden pokus absolvoval před 

dvěma lety a chybělo mu pouhých 25 vteřin.  

 

V rozmezí od 12. do 20. října 2019 se Eliud Kipchoge může nesmazatelně zapsat 

do dějin světové atletiky, pokud se mu ve Vídni podaří uběhnout maratonskou 

vzdálenost 42,195 kilometrů pod dvě hodiny. Olympijský vítěz a světový rekordman 

v rámci akce Ineos 1:59 Challenge poběží ve vídeňském Prateru 4,5 krát okruh 

o délce necelých 10 kilometrů. Naprostou většinu trasy tvoří dlouhé rovinky mezi 

nádražím Praterstern a letohrádkem Lusthaus. Přesný termín běhu vyberou 

organizátoři podle aktuálního počasí. 

 

Kipchoge se už před dvěma lety pokusil o prolomení dvouhodinové hranice na 

motoristickém závodním okruhu v italské Monze, kde nakonec doběhl do cíle v čase 

2:00:25. Kipchogeho výkon však nemohl být uznán jako světový rekord, protože 

doprovodní běžci udávající tempo se na trati střídali. To bude platit i pro přibližně 

dvacítku peacemakerů ve Vídni. 

 

Před letošním pokusem analyzoval tým keňského běžce řadu podmínek 

a v konkurenci dalších světových lokalit se rozhodl pro Vídeň. Ta se prosadila díky 

vhodnému časovému pásmu, klimatu, ale také podpoře místní samosprávy, která 

umožnila postavit takřka ideální rovnou trasu bez převýšení. A až se Kipchoge vydá 

na trať, očekávají se kolem okruhu davy fanoušků, kteří rekordmana poženou do 

cíle.  

 

Jedním z hlasitých podporovatelů bude i vídeňský starosta Michael Ludwig. „Tento 

jedinečný projekt inspiruje a dodává odvahu udělat něco zdánlivě nemožného,“ 

uvádí starosta. „Jsem si jistý, že i mnoho obyvatel Vídně jej přijde podpořit,“ dodává 

Ludwig. 

 

 

http://www.eurocommpr.cz/
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Ineos 1:59 Challenge 

12. – 20. října 2019 (podle počasí) 

Prater Hauptallee, Vídeň 

Vstup zdarma 

 

Foto: Podzimní vídeňský Prater © pixabay/mimikama 

Kontakt 

Mgr. Martin Landa 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

landa@eurocommpr.cz  

+420 776 373 332 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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