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Bezpečnost závodníků a diváků je pro závody RunCzech vždy na prvním místě 

Díky událostem, které se odehrály včera při konání maratonu v Bostonu, zasedl v sídle organizátorů 

závodů RunCzech krizový štáb, aby projednal možnosti zvýšení bezpečnosti při konání běžeckých 

závodů. 

„Bostonský maraton, jako nejstarší maraton na světě, patří k symbolům světové atletiky a tak nás 

včerejší událost velmi zasáhla. S organizátory máme velmi blízký vztah, takže se snažíme být jim 

nápomocni. Soucítíme se zraněnými běžci a rodinami pozůstalých.“ komentuje událost  

v Bostonu Václav Skřivánek, ředitel závodů RunCzech. „V současné chvíli pracujeme na upravení 

modelu řízení bezpečnosti na našich akcích, o jehož výsledku budeme dále informovat. Inspirací nám 

bude nadcházející maraton v Londýně, kam se chystají i zástupci našeho organizačního týmu, a další 

světové závody, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,“ dodává Skřivánek. 

Úroveň zabezpečení běžeckých akcí RunCzech je velmi vysoká. Volkswagen Maraton Praha pokrývá 

přes 600 lidí z bezpečnostních složek, tj. Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, bezpečnostní 

agentura Čechymen, Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy a Český červený kříž. Na trase pomáhá 

více než 1 100 dobrovolníků. Závody dále monitoruje Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

magistrátu hlavního města Prahy, který sleduje pomocí kamer celou trasu závodu a v případě 

jakéhokoliv problému mobilizuje bezpečnostní složky.  

Přestože již nyní jsou bezpečnostní opatření na velmi vysoké úrovni, organizátoři plánují projednat 

s jednotlivými institucemi úpravu bezpečnostních opatření. Jednou z možností by mohly být kontroly 

obsahu batůžků, které si běžci odkládají v úschovně zavazadel. Kritickým bodem jsou pak odpadkové 

koše. Jejich úplně odstranění je při desetitisícové účasti běžců a dalších tisícovek diváků nemožné a je 

zapotřebí o tomto problému dále jednat. 

Zvýšená pozornost je vždy věnována zejména místům, kde se koncentruje více lidí. To znamená 

v prostoru startu a cíle, technickému zázemí pro běžce, expu a v rámci trasy pak občerstvovacím 

stanicím a předávkám. Důležitou součástí bezpečnostních opatření je také odtah zaparkovaných 

vozidel podél trasy. 

"Podniky tohoto typu budou vždy trochu zranitelné, protože jsou na velkém území. Aby to diváky 

 i účastníky bavilo, nelze s prominutím udělat z města kriminál. V pumovém útoku, který byl proveden 

na maratonu v Bostonu, není možné hledat žádnou analogii s dalšími závody. Rozhodně se nejedná 

o akci nepřátel masového běhu," řekl bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. 



 

V loňském roce se o bezpečnost na Volkswagen Maratonu Praha staralo 125 státních policistů a 135 

strážníků z Městské policie hl. m. Prahy. Na bezpečnost dohlíželo i téměř 200 členů ostrahy 

bezpečnostní agentury Čechymen. K dispozici bylo 90 zdravotníků ze Zdravotnické záchranné služby 

hl. m. Prahy a 64 pracovníků Českého červeného kříže. Spolu s organizačním týmem a více než 1 100 

dobrovolníky se starají o to, aby se účastníci Volkswagen Maratonu Praha a dalších závodů v rámci 

RunCzech běžecké ligy na závod těšili a bez obav se postavili na start. 
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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:  
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 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.  

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. 

 

 


