
 

Běh jako prevence obezity u mládeže, nejen o tom je Juniorský maraton 

Běh patří ke zdravému způsobu života a Juniorský maraton je ten nejlepší způsob, jak pomoci 
středoškolákům objevit tento krásný sport, společně si užít radost z pohybu a atmosféru 
závodů a také udělat něco pro svoje zdraví. 

Juniorský maraton je jedinečná příležitost, jak v mladých lidech probudit chuť k pohybu a 
aktivnímu způsobu života a zároveň podpořit týmového ducha. Téma zdravého životního 
stylu je v dnešní době velice aktuální. Dle průzkumů Ministerstva zdravotnictví stoupl počet 
obézních dětí za posledních 17 let na trojnásobek. Nadváhou či obezitou trpí podle studie 
Světové zdravotnické organizace asi pětina českých chlapců a desetina dívek. Mladí lidé 
zoufale potřebují pohyb a Juniorský maraton je skvělá motivace se sportem začít a přijít mu 
na chuť.  

"Běh jako takový je naprosto přirozený pohyb, běháme od pravěku - dříve před mamuty, 
dnes pro lepší kondici nebo dobrou náladu. Jsem rád, že se akce podobného typu těší stále 
větší oblibě. Sám jsem příznivcem tohoto sportu, a proto organizátorům akce přeji, aby se 
jim i nadále dařilo oslovovat další a další potenciální běžce, " vyjádřil se k Juniorskému 
maratonu Leoš Heger, ministr zdravotnictví České republiky, který je sám aktivním 
sportovcem a jeho velkým příznivcem. 

„Věřím, že účast mládeže v Juniorském maratonu přispěje ke zdraví naší populace. Vždyť 
každý desátý občan České republiky trpí cukrovkou a tento trend se neustále zvyšuje.“ říká 
profesorka Terezie Pelikánová z Centra diabetologie IKEM Praha. „Přitom stačí 30 minut 
fyzické aktivity denně a rizika onemocnění cukrovkou, obezitou či kardiovaskulárními 
chorobami se snižuje na polovinu.“ dodává Pelikánová. 

Juniorský maraton podporuje nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a Zastoupení Evropské komise v ČR. „Podpora projektů Evropskou 
komisí společnosti Prague International Marathon trvá již delší dobu. Důvodem je propagace 
zdravého životního stylu, jež se sympolem pro akce, jako je právě Juniorský maraton.“ říká 
Martin Stašek z Evropské komise v České republice. 

Juniorský maraton se koná ve 13 krajích České republiky. Desetičlenný štafetový tým 
studentů středních škol společně běží trasu dlouhou 42,195km. Regionální semifinálová 
začínají 8. dubna v Karlových Varech a končí 29. dubna v Jilemnici. Tři štafety s nejlepším 
časem následně postupují do pražského finálového závodu, který se koná 12. května 2013 
v rámci prestižního Volkswagen Maratonu Praha. Studenti tam mají jedinečnou možnost 
zažít neopakovatelnou atmosféru mezinárodních běžeckých závodů a běžet spolu 
s nejlepšími vytrvalci světa. 
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Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague 
International Marathon a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo 
team prague, známé jako závody RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou 
republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních 
běhů, kterých bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své 
výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle pohlaví, věku a především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 

 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, 
kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali pět ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou 
kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - novinka 2013 
 

 
 
 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o.  
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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 
postavilo 958 běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako 
RunCzech běžecká liga.  

Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. 
V roce 2012 se ho zúčastnilo 9 057 závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem 
pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 1/2Maraton Praha se stal 
nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem 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, Antonio Pinto či Patrick Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na 
maratonské trati pro 10 členná družstva nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále  
v rámci Volkswagen Maratonu Praha v neděli 12. května 2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Byla 
založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka organizace 
"The European Marathon Promotion Organization“. 

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 RunCzech běžecké ligy.  

tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu 
České Budějovice, 1/2Maratonu Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy 
Vary. 

 

 


