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MASOVÉ MĚSTSKÉ BĚHY RUNCZECH.COM PŘINESLY
ČESKU LONI TÉMĚŘ 367 MILIONŮ KORUN

Praha/ Přímý ekonomický přínos účastníků pěti velkých městských běhů, kteří 
nyní patří série RunCzech.com (mj. Volkswagen Maraton Praha), byl v loňském 
roce  367  milionu  korun.  Toto  číslo  vyplynulo  ze  studie  Ekonomický  dopad 
běžeckých závodů, která byla zveřejněna na dnešní stejnojmenné mezinárodní 
konferenci v pražském hotelu Hilton.

"Běžecké akce mají  nejen sociální a zdravotní,  ale také ekonomické dopady", řekla její 
autorka Tereza Raabová z firmy Economic ImpacT.

Na pěti bězích se podílelo 81 194 přímých návštěvníků závodů, tj. běžců a členů jejich 
doprovodu, kteří utratili 215,5 milionu korun a nepřímý dopad na další produkci činil 156 
milionů korun. Z toho 21 651 lidí  tvořili  cizinci,  kteří  tady utratili  celkem 138,2 milionu 
korun. Podle zemí stojí v čele žebříčku nejvíce utrácejících Rusové.

Všech pět akcí přineslo zvýšení obratu české ekonomiky o 332,8 milionu korun a dalších 34 
milionů na DPH. Dopad na přidanou hodnotu HDP byl 104 milionů Kč. A díky akcím se 
vytvořilo kupříkladu 249 pracovních míst na plný úvazek.

"Zpracované údaje jsme podrobili meziodvětvové analýze ve spolupráci s Czech tourism, 
Českým statistickým úřadem i kanadskou vládou", dodává Raabová.

"Akce kromě přesně zhodnotitelných ukazatelů spoluvytvářejí pozitivní image státu i měst,  
přitom  jsou  z 95%  financovány  ze  soukromých  zdrojů",  doplnil  další  z účastníků 
konference  Markus  Hermann  z poradenské  firmy  MAROM  a  člen  poradního  výboru 
pořádající společnosti Prague International Marathon.

Z celkové částky zvýšení obratu se podílela se 308 miliony Praha, 20 miliony Olomouc a 10 
miliony premiérový půlmaraton v Ústí nad Labem.

"Naše město může sloužit jako laboratoř dalších důsledků takové masové sportovní akce.  
Potřebujeme, aby se svět dozvěděl, že už nejsme jen jedním z deseti  skrytých klenotů 
Evropy, mezi něž nás zařadil prestižní průvodce Lonely Planet", potvrdil Martin Novotný, 
primátor města Olomouce, kde se letos poběží už potřetí. Premiéru zažijí díky půlmaratonu 
9. června České Budějovice.
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"Akce jsou obrovskou reklamou pro zviditelnění regionu ve světě. Vypovídají o marketinku  
a vyspělosti země", dodal Jan Klenor, generální ředitel společnosti Patria Finance, který 
přednášel o velkých masových sportovních akcích ve světě.  "Vždyť lyžařský Vasaloppet  
letos přilákal za týden 63 142 účastníků a měl obrat 11 milionů eur. A 15 800 míst do 
hlavního závodu na příští rok bylo vyprodáno za jedenáct dní".

Hodnota mediálních výstupů loňských pěti běhů se odhaduje na sto milionů korun. Vidělo 
je 470 milionů diváků v 90 zemí všech kontinentů.

Profesor hamburské univerzity, bývalý olympijský vítěz ve veslování Wolfgang Männing, 
uvedl:  "Obzvláště  maratony  mají  ohromnou  efektivitu.  Nepotřebujete  na  ně  žádné  
závratné investice do sportovišť, přitom dosáhnete mnohonásobně účinnějšího pozitivního  
dopadu, nejen přesně měřitelná čísla".

Běh zažívá velký boom po celém světě. Z toho vyplývají i další ekonomické dopady. Každý 
rok se prodá 190 milionů párů značkové běžecké obuvi, dalších 100 milionů neznačkové. 
Každý rok narůstá o deset procent počet účastníků velkých městských běhů.

Na  konferenci  vystoupili  dále  náměstek  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  Jan 
Kocourek,  bývalý  guvernér  České  národní  banky  Zdeněk  Tůma,  světově  uznávaný 
kardiochirurg profesor Jan Pirk a Jan Michal, český zástupce Evropské komise.

"Někdy  hledáme,  jak  přenést  emoce  do  reálných  čísel.  Naším  hlavním  cílem  zůstává  
vytvořit z Česka nejlepší místo pro běhání v Evropě", dodal o ambicích série RunCzech.com 
předseda organizačního výboru Carlo Capalbo.

Další  významnou  akcí  pořádané  jeho  týmem  bude  květnový  Mezinárodní  kongres 
pořadatelů maratonů AIMS v Praze, které se zúčastní delegáti z více než 50 zemí.

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.
Tomáš Nohejl
PR Manager
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2
tel: +420 224 919 209; fax: +420 224 923 355
email: nohejl@pim.cz

Poznámky pro editory:

Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost  Prague  International  Marathon  spol.  s  r.o.  („PIM“)  založil  v  roce  1995  Carlo  Capalbo,  prezident  společnosti,  s cílem 
zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 běžců. Od té doby se  
aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V roce 2011 se závodů v rámci PIM 
Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa  
odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7. nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). 
PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi Volkswagen, adidas, Hervis 
a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu předních světových atletů zvučných jmen (Haile  
Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio Pinto) a tisíce návštěvníků.
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PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race Silver Label pro 
METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha.

tempo team prague s.r.o.

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj maratonských 
závodů a dalších běžeckých akcí  v Evropě.  Společnost  tempo team byla založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních  
nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci sportovních akcí. Od  
jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým odborníků s patnáctiletými 
zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a  
jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen  
Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.

Pr a gu e  I n t e r n a t i on a l  Ma ra t h on ,  s po l .  s  r . o . t e mpo  t e a m pr a gu e ,  s . r . o .
Záhořanského 3, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 919 209 Záhořanského 3, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 919 209
Email: info@praguemarathon.com, www.praguemarathon.com

Email: info@tempoteamprague.com, www.tempoteamprague.com

file:///C:/Work/PIM/Work/Documents_Work/_PressReleases/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Local Settings/Temporary Internet Files/graphic/1109_word_doc_header_Runczech/www.tempoteamprague.com
mailto:nfo@praguemarathon.com
file:///C:/Work/PIM/Work/Documents_Work/_PressReleases/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Local Settings/Temporary Internet Files/graphic/1109_word_doc_header_Runczech/www.praguemarathon.com
mailto:info@usteckypulmaraton.cz

