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INFORMACE PRO NOVINÁŘE  
Vážení sportovní přátelé, 

vítáme vás na 21. ročníku Volkswagen Maratonu Praha.

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se k Volkswagen 
Maratonu Praha. Ostatní informace o závodu a elitních atletech najdete v magazínu Event Guide. Věříme, že 
tyto stránky obsahují vše, co ke své práci potřebujete. Budete-li potřebovat doplňující informace, neváhejte 
se obrátit na kohokoliv z členů press týmu.

PRESS TÝM
Press tým vám bude k dispozici v hotelu Hilton Prague, v den závodu pak na Staroměstské radnici (3. patro) 
na Staroměstském náměstí v blízkosti místa startu a cíle.

Zdenka Pecková   PR & Media  777 537 981 peckova@pim.cz

Ieva Razbadauskyte    International Promotion   777 786 691 ieva@pim.cz 

Jim Moberly    International Media Liaison  737 186 997  moberly@pim.cz 

Martin Martinec    Race & Digital Marketing  775 443 642  martinec@pim.cz

Stanislav Němeček   Webcontent  777 746 802 nemecek@pim.cz

Pavel Kaidl   Marketing & Communications   777 770 022 kaidl@pim.cz  

Daniela Gerčáková   Marketing & Communications  733 149 524 gercakova@pim.cz

Petr Kostovič    Media Support   773 407 114  kostovic@pim.cz

PRESS CENTRUM
Press centrum slouží jako místo pro vyzvednutí akreditací na závod, novinářům jsou zde k dispozici nejaktuálnějsí 
informace o závodě, zázemí k práci včetně připojení na internet.

V den závodu se Press centrum přesouvá na Staroměstskou radnici. Všem akreditovaným novinářům bude 
poskytnuto zázemí, wi-fi připojení, výsledkový servis a možnost sledování přímého přenosu závodu. Koná se zde 
také pozávodní tisková konference s vítězi  Volkswagen Maratonu Praha. 

Čtvrtek – sobota  Neděle - den závodu
Salónek Hercovka (podlaží „M”)  Staroměstská radnice, 3.patro
Hotel Hilton Prague  Staroměstské náměstí 3,4/1
Pobřežní 311/1  Praha 1
Praha 8   

Otevírací doba:
Čtvrtek  30. 4.  od 11:00 do 20:30 Hotel Hilton Prague, Fitness
Pátek  1. 5.  od 8:30 do 20:30 Hotel Hilton Prague, Hercovka
Sobota  2.5  od 8:30 do 20:30 Hotel Hilton Prague, Hercovka
Neděle  3. 5.  od 7:00 do 16:00 Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí

VOLKSWAGEN MARATON PRAHA
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MEDIA CAR
Využijte možnosti jet ve speciálním voze, které jede před elitními atlety po celou dobu závodu! 

• Jedinečné zážitky 
• Unikátní fotografie
• Zpravodajství přímo z trati

Zarezervujte si místo v Press centru nebo u Zdeňky Peckové na tel.: +420 777 537 981.
Počet míst je omezený.

PRESS GUIDE

ŽIVĚ NA ČT SPORT
Záznam přímého přenosu na ivysilani.cz

#PragueMarathon
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TISKOVÉ KONFERENCE
Čtvrtek 30. dubna      
Předzávodní tisková konference         13:00  Cloud 9 sky bar & lounge, Hilton Prague, Praha 8

Neděle 3. května        
Pozávodní tisková konference           12:20  Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí, 
    Praha1

PROGRAM PRO MÉDIA
Čtvrtek 30. dubna

Sport Expo   12:00 – 20:00 Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Press centrum  11:00 – 20:30 Fitness, hotel Hilton Prague
Předzávodní tisková konference  13:00  Cloud 9 skybar & lounge, Hilton Prague

Pátek 1. května

Sport Expo   10:00 – 20:00 Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Press centrum  8:30 – 20:30 Salónek Hercovka, hotel Hilton Prague
Elitní atleti ve Sport Expu  14:00 – 15:00 Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Předzávodní proběhnutí  18:00  Running Mall, Františka Křížka 11, Praha 7

Sobota 2. května

Press centrum  8:30 – 20:30 Salónek Hercovka, hotel Hilton Prague
Sport Expo  10:00 – 20:00 Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Pasta party  11:00  Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Start Procházky se psy  14:00  Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
Předzávodní proběhnutí  15:00  Running Mall, Františka Křížka 11, Prague 7
Maratonský koncert – Pražské jaro  17:00  Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Neděle 3. Května

Press centrum  7:00 – 16:00 Staroměstská radnice
Zahájení programu dne  7:30  Staroměstské náměstí
Maratonská mše  7:30  Kostel U Kříže, ul. Na Příkopě
Start Volkswagen Maratonu  Praha  9:00  Staroměstské náměstí
Start dm rodinného minimaratonu  9:15  u Obecního domu, Náměstí Republiky
Očekávaný doběh prvního muže  11:05 – 11:08 Staroměstské náměstí
Očekávaný doběh první  ženy  11:23 – 11:26 Staroměstské náměstí
Slavnostní vyhlášení výsledků  11:15 – 12:10 Staroměstské náměstí
Pozávodní tisková konference  12:20  Staroměstské náměstí
Oficiální zakončení závodu  16:00  Staroměstské náměstí

VOLKSWAGEN MARATON PRAHA
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Start/Cíl | Start/Finish: Staroměstské náměstí/Old Town Square
Technické zázemí | Technical area: Václavské náměstí/square
Seřadiště | Line-Up: Celetná

Trasa závodu | List of street
Staroměstské náměstí » Pařížská » Čechův 
most » Nábřeží Edvarda Beneše (1 km) » Klárov 
» Valdštejnská » Tomášská (2 km) » Malostranské 
náměstí » Mostecká » Karlův most » Křižovnické 
náměstí » Křižovnická (3 km) » Náměstí Jana 
Palacha » Mánesův most » Kosárkovo nábřeží 
» U Plovárny » Nábřeží Edvarda Beneše (4 km) 
» podběh Čechova mostu » Nábřeží kapitána 
Jaroše (5 km) » podběh Štefánikova mostu 
» Podběh Hlávkova mostu » Bubenské nábřeží 
(6 km) » Komunardů » Jateční (7 km) 
» Jankovcova » Libeňský most » Štorchova 
(8 km) » Voctářova » Švábky (9 km) » Rohanské 
nábřeží (10 km) » Těšnovský tunel (11 km) 
» Nábřeží Ludvíka Svobody » Dvořákovo nábřeží 
(12 km) » Pařížská » Staroměstské náměstí 
» Celetná (13 km) » Prašná brána » 
Na  Příkopě  »  28.  října (14  km) » Národní 
» Masarykovo nábřeží (15 km) » Jiráskovo 
náměstí » Rašínovo nábřeží (16 km) » 
Palackého náměstí » Rašínovo nábřeží » 
Svobodova » Na Slupi (17 km)» Sekaninova 
» Jaromírova (18 km) » Na Slupi » Svobodova 
» Rašínovo nábřeží (19 km) » Vyšehradský tunel 

» Podolské nábřeží (20 km, 21 km) » otočka 
- před  křižovatkou Jeremenkova » Podolské 
nábřeží (22, 23 km) » Vyšehradský tunel 
» Rašínovo nábřeží (24 km) » Palackého náměstí 
» Palackého most » Lidická (25 km) » Nádražní 
» Vltavská » Svornosti (26 km) » Strakonická 
(27 km) » otočka - před Barrandovským 
mostem, před vjezdem do Nádražní 
» Strakonická (28, 29 km) » Hořejší nábřeží 
(30 km) » Nábřežní » Janáčkovo nábřeží (31 km) 
» Most legií » Smetanovo nábřeží » Křižovnické 
náměstí » Křižovnická (32 km) » Náměstí Jana 
Palacha » Mánesův most » Kosárkovo nábřeží 
(33 km) » U Plovárny » Nábřeží Edvarda Beneše 
» podběh Čechova mostu » Nábřeží kapitána 
Jaroše (34 km) » podběh Štefánikova mostu 
» Podběh Hlávkova mostu » (35 km) Bubenské 
nábřeží » Komunardů » (36 km) Jateční 
» Jankovcova » Libeňský most » Štorchova 
(37 km) » Voctářova (38 km) » Švábky » 
Rohanské nábřeží (39, 40 km) » Těšnovský tunel 
» Nábřeží Ludvíka Svobody » Dvořákovo nábřeží 
(41 km) » Pařížská (42 km) » Staroměstské 
náměstí

významné památky
important monuments

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

km vzdálenost
km distance

předávací místo štafet (10, 20, 30 km)
relay exchange (10, 20, 30 km)

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up

METRO (A - B - C)

Birell Music Point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

Sport Expo
Sport Expo

osvěžovací stanice
sponges point

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

km

09:03 / 09:17

09:06 / 09:27

09:09 / 09:36

09:12 / 09:46

09:15 / 09:56

09:18 / 10:06
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09:27 / 10:35

09:30 / 10:45

09:33 / 10:55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10:08 / 12:52

10:11 / 13:02

10:14 / 13:12

10:17 / 13:21

10:20 / 13:31

10:23 / 13:41

10:26 / 13:51

10:29 / 14:01

10:32 / 14:10
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09:36 / 11:04
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10:41 / 14:40

10:44 / 14:50
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11:02 / 15:48

11:05 / 15:58
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Volkswagen Maraton Praha
Volkswagen Prague Marathon

3. května 2015 Start: 9:00 Staroměstské náměstí
3 May 2015 Start: 9:00 Old Town Square



Vo
di
čk
ov
a

Národní

Platnéřská

Kaprova

Ža
te

ck
á

Jáchymova

Maiselova

Paříšská

Celetná

Železná

Dlou
há

Týnská ulička

Staroměstské náměstí
Old Town Square

Malé
náměstí

Mariánské
náměstí Linhartská

U 
Ra

dn
ice

jen/only

8:40–8:58

jen/only

11:00–11:40

bez omezení
w/o limit

most / bridge

9 1 7

6

2

2

2

4

3

5

5

5

4 48

6

VOLKSWAGEN MARATON PRAHA

 1 GUEST AREA

 2 PRESS CENTRUM
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Prostor pro média v cíli závodu bude novinářům k dispozici od 11:00 do 12:00. 
Vstup umožněn pouze od 11:00 do 11:40.
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PRESS GUIDE

Úschovna zavazadel
Checkroom

Vchod / Východ
Entrance / Exit

Šatny - muži / ženy
Changing rooms - M / W

První pomoc
First Aid

Masáže
Massage

Tejpování
Taping

Úschovna zavazadel
Checkroom

Vchod / Východ
Entrance / Exit

Šatny - muži / ženy
Changing rooms - M / W

První pomoc
First Aid

Masáže
Massage

Tejpování
Taping

Vyrývání na medaile
Medal engraving

Sprchy
Showers

Technické zázemí - START

Technické zázemí - CÍL
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CHARITY

BĚH PRO DOBROU VĚC

Běhání a charita spolu souvisí, i když se to na první pohled nezdá. Volkswagen Maraton Praha byl vyprodán 
pět měsíců před startem, zájemci tak poté mohli získat číslo jen u charitativního partnera. Pro dobrou věc 
poběží 1 521 maratonců. 

• Hlavní charitativní partner Volkswagen Maratonu Praha – mezinárodní organizace – Lékaři bez hranic

• MUDr. Tomáš Šebek (Lékař bez hranic), který operoval již na čtyřech zahraničních misích a zrovna se  

 vrací z Afghánistánu, se zúčastní také maratonu – poběží ho celý bos. 

• Nejvíce „dobroběžců“ běží za organizaci Světlo pro svět (400 běžců)

• Organizace Running With Those That Can´t běží se čtyřmi speciálními vozíky s handicapovanými dětmi.

• RunCzech spolupracuje 25 neziskovými organizacemi, které si za výhodnější cenu nakupují   

 startovní čísla a dále je prodávají za cenu vlastní.

• V roce 2014 běželo 3 867 běžců pro dobrou věc, kteří přispěli na neziskový sektor částkou 2 350 400 Kč.

• Při Sportisimo 1/2Maratonu Praha se podařilo organizacím díky běhu pro dobrou věc vybrat 967 700 Kč  

 pro charitativní projekty.

• Virgin London Marathon je považován za největší fundraisingovou sportovní akci na světě. Od roku 1981  

 se jim podařilo díky běhu vybrat už přes 6 miliónu liber. 

Držíme všem „dobroběžcům“ palce a děkujeme za jejich podporu a odhodlání!
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BĚH PRO DOBROU VĚC
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CO PARTNEŘI PŘIPRAVILI PRO BĚŽCE

HLAVNÍ PARTNEŘI

BĚHEJTE „MODŘE“, BĚHEJTE MOUDŘE…A  NEBĚHEJTE SAMI 

Největší automobilový koncern Volkswagen navazuje na  celosvětovou 
kampaň Think Blue, která má u nás podobu Run Blue. O tom, jak se běhá 
modře, jaké jsou novinky v  běžeckém světě, se nejvíce dozvíte na  www.
runblue.cz. Chybí vám poslední člen do  štafety nebo parťák na  běhání? 
Volkswagen pro vás rozjíždí projekt Run Blue. Spoluběžci, neboli běžeckou 
seznamku, abyste už nemuseli běhat sami. Více se dočtete na straně 38.

MARATONSKÁ KOLEKCE Z DÍLNY ADIDAS

adidas je spolu s RunCzech v České republice symbolem vytrvalostních 
běhů. Proto navrhl také speciální kolekci věnovanou výhradně Volkswagen 
Maratonu Praha. Celá kolekce je k  dostání v  prodejním stanu adidas 
na  Sport Expu nebo přímo v  den závodu na  Staroměstském náměstí. 
Inovaci zažila i oblíbená oficiální závodní trička – běžci mají na výběr mezi 
dlouhým a krátkým rukávem. Mimochodem, všimli jste si gesta Anežky 
Drahotové a  Jiřího Homoláče v  cíli Sportisimo 1/2Maratonu Praha? Hlásí se jím k  celosvětovému 
charitativnímu hnutí adidas AKTIV, které s odkazem na legendární běžkyni Grete Waitz podporuje boj 
proti rakovině. Přidejte se k nim i vy!
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HLAVNÍ PARTNEŘI

STAŇTE SE AMBASADOREM MATTONI FREERUN 

Od Lety prověřenou spolupráci nejlépe vyjádří: „Kde to běhá, tam je 
Mattoni“. Mattoni se už od prvního ročníku stará o pitný režim všech 
vytrvalců. Od tohoto roku se stala také hlavním partnerem projektu 
Mattoni FreeRun, jehož prvními ambasadory jsou Ludmila Formanová 
a Vojtěch Bernatský. Chcete se k nim přidat i vy? Nalistujte v Event Guidu 
stranu 38 a sledujte web RunCzech, kde se dozvíte víc.

SPORTISIMO VYHLAŠUJE POHÁR MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Největší prodejce sportovního zboží a titulární partner Sportisimo 
1/2Maratonu Praha vyhlašuje spolu s RunCzech Pohár městských částí! 
Na Volkswagen Maraton Praha se každoročně sjíždějí nejlepší vytrvalci 
světa, a tak je obtížné třeba jen pomýšlet na stupně vítězů. Jste-li ale 
obyvatelem některé z pražských městských částí, kudy závod vede, máte 
šanci stát se nejlepším běžcem vaší čtvrti. Odměnou bude nejen prestiž 

ze získaného ocenění, ale také zajímavé ceny od Sportisimo!

FANDÍME MARATONCŮM

Birell pro vás společně s Volkswagenem letos opět připravil fandící 
aplikaci, kde všem běžcům můžou jejich fanoušci dodat osvěžující 
energii do posledních kilometrů běhu. Řekněte všem svým 
kamarádům, maminkám, partnerům, partnerkám či babičkám, ať 
jdou na www.fandimemaratoncum.cz a nahrají pro vás povzbuzující 
videovzkaz, který se vám přehraje na velkoplošné obrazovce během 
závodu. Na této webové stránce si stačí stáhnout aplikaci a jednoduše 
nahrát video. Čím originálnější, tím lepší!  



DM  PODPORUJE AKTIVNÍ ŽIVOT CELÉ RODINY

Společnost dm drogerie markt dlouhodobě podporuje zdravý životní 
styl. Cestu k němu umožňuje a zpestřuje celým rodinám ať už nabídkou 
sortimentu, tak svými aktivitami. Stejně jako vloni se tak i letos stala titulárním 
partnerem všech dm rodinných běhů, které jsou součástí RunCzech běžecké 
ligy. Zájemci si mohou i letos vybrat z pěti dm rodinných běhů, které jsou 
součástí běžeckého seriálu RunCzech. V  průběhu tříkilometrového dm 
rodinného běhu si celé rodiny mohou prověřit svou kondici a zároveň udělat 
něco pro své zdraví. Loni tuto možnost využilo více než 10 000 lidí. Letos 
jich bude ještě více.

ČD RUN A MOBILNÍ APLIKACE MŮJ VLAK 

České dráhy a RunCzech letos připravili skvělou novinku pro všechny 
účastníky. Na všechny závody můžete využít speciální nabídku ČD Run, 
která vám zpříjemní cestu 15% slevou. České dráhy pro vás připravily 
speciální mobilní aplikaci Můj vlak pro pohodlné cestování vlakem. Aplikace 
je určena pro chytré mobilní telefony nebo tablety, je vytvořena ve verzích 
Android a iOS a je dostupná ke stažení zdarma.

TELEKOMUNIKAČNÍ PARTNER O2

O2 zajišťuje pro běžce i pro diváky nejrychlejší mobilní internetové připojení 
4G LTE na startech všech závodů. Také připravilo speciální slevu na sportovní 
náramek Q-Band, kterou mohou všichni využít buď ve stánku u startu nebo 
ve vybraných prodejnách O2, které naleznete na o2.cz/runczech.
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OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

LOGISTICKÝ PARTNER

DHL s více než 315 000 zaměstnanci nabízí téměř nekonečné množství 
logistických řešení. Kvalitu svých služeb dokazuje také jako oficiální 
logistický partner RunCzech běžecké ligy. Žluté vozy DHL můžete vidět 
po  celé trase závodu na všech občerstvovacích a osvěžovacích stanicích. 
DHL s námi nejenom spolupracuje při organizaci závod, ale také poskytuje 
slevy na své profesionální služby našim běžcům.
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PRAŽSKÉ HOTELY HILTON

Pražské hotely Hilton, the House of Marathon, jsou pro závody RunCzech 
domovem elitních běžců a místem setkávání sportovců, zástupců partnerů, 
institucí a médií. Proto si i vás dovolují pozvat do Cloud 9 sky bar & lounge, 
který nedávno prošel kompletní renovací a pro členy ČMK klubu  poskytuje 
speciální 1+1 nabídku na koktejly. Další akce jsou pro běžce připraveny  
v CzecHouse Grill & Rotisserie nebo v hotelu Hilton Prague Old Town v Zinc 
restaurant, lounge & bar.

OFICIÁLNÍ PŘEPRAVCE ELITNÍCH ATLETŮ 

Aerolinky Turkish Airlines zajišťují komfortní dopravu elitních atlerů 
na  závody RunCzech běžecké ligy. Díky tomu jsou atleti odpočatí 
a mohou podávat špičkové výkony.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARKUJTE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA 

Neběhejte za parkováním a zvyšte si raději kondici na Volkswagen 
Maraton Praha. Letiště Praha nabízí skvělou příležitost parkovat přímo 
na Letišti Václava Havla Praha. K dispozici je krytý Parking C jen pár kroků 
od terminálů, který představuje vhodné řešení pro parkování v řádu několika 
dnů až týdnů. Navíc zde máte možnost využít kvalitní a cenově výhodné 
mytí včetně ručního vyčištění interiéru, dotankování, dohuštění pneumatik 
spolu s doplněním kapaliny do ostřikovačů. 

BĚŽECKÁ ETIKETA A ZDRAVOTNICKÝ BĚH

Projekty jako je Běžecká etiketa nebo Zdravotnický běh byly vyvinuty 
ve  spolupráci se společností ČSOB Pojišťovna. Cílem Běžecké etikety je 
vzdělávat běžce při jejich přípravě na závody a zvyšovat tak jejich bezpečnost 
a prožitek z  běhu. Zdravotnický běh je určen všem lékařům, sestřičkám, 
studentům lékařských fakult a ostatním pracovníkům ve  zdravotnických 
zařízeních a  podporuje jak běžce ze zdravotnických oborů, tak zdravý 
životní styl. Běžcům nabízí ČSOB Pojišťovna samozřejmě také pojištění 
storna účasti a úrazu.
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MARATON ŽIVĚ NA ČT SPORT

Česká televize a její sportovní kanál ČT Sport připravuje pro všechny, kteří 
v den závodu nemohou být spolu s běžci na Staroměstském náměstí, přímý 
přenos ze závodu. Již třetím rokem bude na Staroměstském náměstí také 
studio ČT s  moderátorem Michalem Dusíkem. Celý přímý přenos je také 
dostupný na iVysilani.cz

INFORMAČNÍ STAN SEZNAM.CZ

Největší český vyhledávač a internetový portál Seznam.cz rozbije informační 
stan, kde se každý běžec i divák maratonu dozví vše potřebné. A to nejen 
k samotnému závodu, ale i informace o dopravě, kde se v okolí nejlépe najíst, 
jakou památku navštívit, nebo kudy k nejbližšímu bankomatu. Ve stanu se 
domluvíte hned 6 světovými jazyky.   

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

Hospodářské noviny nabízí od pondělí do pátku nejlepší zpravodajství 
z byznysu, politiky a ekonomiky. Zastavte se na stánku Hospodářských novin 
a vyzvedněte si také páteční magazín ego! se čtením nejenom na víkend.

PŘÍMÝ PŘENOS NA RADIOŽURNÁLU

Radiožurnál je s Prague International Marathonem od samého začátku, 
a tak nebude chybět ani na Volkswagen Maratonu Praha. 
Celý týden před závodem vysílá Radiožurnál reportáže, relace a zajímavosti 
s tématem maratonského běhání. Ani tentokrát nebude v den závodu 
chybět na Staroměstském náměstí mobilní studio Radiožurnálu, ze kterého 
budou reportéři v přímých vstupech informovat o aktuálním dění na trati. 
V mobilním studiu se vystřídá i řada zajímavých hostů.
Na trati budou i reportéři Radiožurnálu, kteří si maratonskou trať vyzkouší 
„na vlastní kůži“. Stejně jako v loňském roce poběží např. reportér Ľubomír 
Smatana, který už z minulých závodů ví, že zvládá běžet a zároveň vstupovat 
s aktuálním děním z trati do vysílání. 
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FORBES

Forbes je magazín založený v roce 1917 v New Yorku, který si jako svůj hlavní cíl, 
stejně jako Prague International Marathon,  klade důvěryhodnost. Celosvětově 
vychází více než 6 milionů výtisků. Počet čtenářů webu a časopisu je kolem 50 
milionů. 

JDEME PO TOM, CO VÁS BAVÍ ČÍST

Magazín Reportér je investigativně-reportážní měsíčník, jehož programem je 
poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou do hloubky a nabízejí 
exkluzivní náhledy nejen na aktuální problémy.



AJETO

Ti nejlepší běžci RunCzech běžecké ligy obdrží na stupních vítězů trofej 
z dílny proslulých českých sklářů. Unikátní trofeje připravuje lindavská sklárna 
Ajeto, která se v roce 2014 stala „Firmou roku.“

JOHNSON & JOHNSON

Největší zdravotnická společnost na světě se letos zapojila do projektu věnovaného 
výhradně ženám - Johnson&Johnson Women’s Challenge, jehož cílem je podpořit 
ženy v jejich rozhodnutí začít běhat a splnit si svoji běžeckou výzvu. Je určený 
všem odhodlaným ženám, bez ohledu na jejich věk a fyzickou kondici.

ČEDOK

Nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu kontinuálně od roku 
1920 je také dlouholetým partnerem RunCzech běžecké ligy. Díky tomu mohou 
členové Českého maratonského klubu využít nabídky zvýhodněných zájezdů.
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ELTODO

Koncern ELTODO je česká moderní technologická společnost, která je na trhu 
již od r. 1991. Mezi klíčové činnosti patří dodávky a služby na klíč – od návrhu 
přes vývoj, výrobu, montáž, realizaci až po následný servis a další rozvoj - 
segmentech: Dopravní systémy, Osvětlení, Energetické systémy, Technické 
zařízení budov,  Informační a komunikační technologie, Kamerové systémy, 
Průmyslová automatizace. Pro Prague International Marathon zajišťuje 
elektrické přípojky a úpravy dopravního značení po konání celé akce.

JOHNNY SERVIS

Zajistit zázemí pro tisíce běžců během závodů není nic snadného, ale právě 
díky spolupráci s firmou Johny Servis se nám to úspěšně daří. Johny Servis je 
stabilní firma s velkými zkušenostmi, která nabízí komplexní komunální služby. 
Pro běžce na závod dodává plochy, mobilní toalety a stany.

PARTNEŘI
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PEDIGREE 

Ze všech sportovních aktivit má největší vliv na zdraví a fyzickou kondici 
chůze a běh. Nazujte proto tenisky a vyrazte se svým psem ven. Nezapomeňte 
na vhodnou odměnu v podobě pamlsků pro psy. Můžete je získat i zdarma 
na běžeckých závodech RunCzech. Pedigree navíc připravilo nejlepší rady 
a tipy pro aktivní život s pejskem, které najdete na www.peceopsa.cz/behani-
se-psy/. Během Volkswagen Maratonského víkendu si můžete se svým 
mazlíčkem vychutnat akci připravenou přímo pro vás, Procházku se psy!

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY

Dopravní podnik přepravuje dennodenně tisíce lidí a během pražských závodů 
tomu bude nejinak. Startovní čísla slouží nejenom jako identifikace běžce, ale 
také jako neomezený lístek pro meziměstskou dopravu v den startu.

MESSENGER

Všichni, kdo doběhnou do cíle Volkswagen Maratonu Praha, si mohou od kurýrní 
služby Messeger nechat doručit diplom za zvýhodněnou cenu. Vyžijte kurýrní 
služby a pochlubte se vaším běžeckým výkonem.

LAVAZZA

Všichni členové PIM Běžeckého klubu si mohou v běžeckém centru Running 
Mall vychutnat kvalitní italskou kávu od společnosti Lavazza. Káva nesmí 
chybět ani na Sport Expu!

BISOS

Restaurace bisos a Ichnusa zajišťuje pro RunCzech vynikající pokrmy a nápoje 
pocházející přímo ze slunné Sardinie. Pro letošní rok připravuje i speciální 
maratonské víno IS CURRIDORIS. 

OFICIÁLNÍ PŘEPRAVCE ZÁVODŮ RUNCZECH

České aerolinie jsou moderní evropskou leteckou společností s přátelskými 
a flexibilními službami založenými na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech 
a tradici od roku 1923. Jako vlajkovému dopravci České republiky je pro nás 
ctí zajišťovat leteckou přepravu pro běžce, obchodní partnery i návštěvníky 
závodů RunCzech běžecké ligy.

PARTNEŘI
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EMSPOMA

Před závodem i po něm je regenerace pro maratonské běžce zásadní. Firma 
Emspoma už od roku 1965 pomáhá nejenom sportovcům svými výrobky 
kvalitně zregenerovat a připravit se na další výkon. Závodníci, zajděte si 
po závodě na masáž v technickém zázemí pro běžce.

KOMWAG

Čistota a ekologičnost je pro naše závody velice důležitá. Udržovat pořádek 
na našem závodišti i mimo něj nám pomáhá firma Komwag, která má právě 
s úklidem dlouhodobé zkušenosti.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY 

Závodníci se během závodů často dostávají až na kraj svých sil. V případech, 
kdy je nutné jednat rychle a profesionálně má Zdravotnická záchranná služba 
hlavní slovo.

NUTREND

NUTREND D.S., a.s. je přední český výrobce výživy a doplňků stravy nejen 
pro sportovce, ale i pro všechny, kteří preferují aktivní životní styl. Před, během 
i po maratonském běhu je nutné doplňovat energii, která rychle ubývá.

LETENKYSNADNO.CZ

Jste fanouškem běhání a rádi byste navštívili maratony po celém světě? Díky 
našemu partnerovi letenkysnadno.cz máte možnost pohodlného vyhledávání 
letů a výběru toho, který je pro vás nejvhodnější.

PARTNEŘI

YVENTECH

YVENTECH nabízí audio vizuální technologie a služby pro kongresy, 
konference, společenské akce, TV pořady, sportovní akce i marketing. Mezi ně 
patří i Volkswagen Maraton Praha a další závody RunCzech. 
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ACTIVE TIMES

Pražská společnost zabývající se Destination a Event Managementem zajišťuje 
služby v oblasti turismu a pořádání akcí, zahrnujícící i akce RunCzech. Naším 
závazkem je pomoci vám dle vašich potřeb a s hrdostí poskytujeme profesionální 
a naa míru šité poradenství.

FITHERO

Společnost FitHero, oficíální fit partner RunCzech, je symbolem spojení 
svobodného ducha, svěží mysli a zdravého těla. Objevte v sobě fit hrdinu, máte 
na to všechny předpoklady!

ČECHYMEN

Security specialisté z firmy ČECHYMEN střeží nejen majetek a hladký průběh 
našich akcí, ale chrání i mezilidské vztahy. I díky jejich profesionální péči mají 
naše závody tak fantastickou atmosféru.

GFK

Zajímate se o běhání?  Rádi byste se dozvěděli více o běžeckém trhu 
v  České repulice? Díky našemu partnerovi GfK, který vypracovává studie 
pro RunCzech, je možné zjistit zajímavá fakta o běhání v Česku.

RUN

Navštivte na Staroměstském náměstí  stánek oblíbeného časopisu o běhání 
RUN. Starší čísla vám jsou k dispozici zdarma, to nejnovější si můžete zakoupit. 

PARTNEŘI

HANSGROHE

Hansgrohe je renomovanou značkou sprchových, koupelnových a kuchyňských 
armatur. Výrobky této značky, oceněné po celém světě početnými 
vyznamenáními, zaručují inovativní design, trvanlivé technologie a maximální 
funkčnost. Špičkovou kvalitu těchto produktů si mohou běžci ověřit i po 
absolvování náročné trati Volkswagen Maratonu Praha, kde pro ně bude 
připraven moderní sprchovací kamion Hansgrohe se čtrnácti sprchovými 
jednotkami
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OLIVE4YOU

Dodáváme vám kvalitní přírodní kosmetiku ze slunné Kréty. Objevte krásu 
a  jemnost exkluzivní přírodní kosmetiky OLIVALOE. V naší kosmetice se 
snoubí přirozená jemnost olivového oleje s léčivou silou Aloe Vera, doplněnou 
řadou přírodních surovin ze slunné Kréty.  Prodáváme kosmetiku, která 
nepochází z  chemických továren, ale jde o čistě přírodní produkty v  BIO 
kvalitě. Kosmetika OLIVALOE tak dodá Vaší pleti hebkost a přirozenou krásu, 
nedráždí pokožku a příjemně voní. A protože také rádi běháme, přinášíme 
běžcům i divákům Maratonskou slevu 15 % v našem eshopu www.olive4u.cz

PARTNEŘI

KOH-I-NOOR

Firma letos slaví výročí 225 let od svého založení a i díky této příležitosti 
vznikla nová spolupráce mezi Koh-i-Noor a RunCzech. Společnost Koh-i-Noor 
si připravila pro všechny účastníky dm rodinného minimaratonu malé překvapení. 
Ve startovních taškách můžou tito běžci najít gumu ve tvaru běžecké boty 
v barvách RunCzech.

PALESTRA

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je 
soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích 
příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením 
na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Studenti této školy mají 
možnost plnit své praxe i v rámci závodů RunCzech běžecké ligy, kde v rámci 
technického zázemí poskytují běžcům masáže. 

CZECH TOURISM

Agentura CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, jejímž cílem je propagace České republiky jako turistické destinace 
na českém i zahraničním trhu. Svou činností vytváří příznivou image České 
republiky a inspiruje tak domácí i zahraniční turisty k její návštěvě.
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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


