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17. ročník Juniorského maratonu s rekordní účastí 

Již posedmnácté v řadě zvedne studenty pražských středních škol z lavic semifinálové kolo 

Juniorského maratonu, které se koná ve čtvrtek 25. dubna v parku Stromovka. Praha se tak stává 

předposlední zastávkou této maratonské tour po třinácti velkých městech České republiky, která se 

koná v průběhu celého dubna a vyvrcholí 12. května velkým finále v rámci prestižního Volkswagen 

Maratonu Praha.  

Zájem o Juniorský maraton každoročně roste, o čemž svědčí i letošní rekordní účast. Do letošního 

ročníku se přihlásilo 186 školních týmů z celé České republiky. 

„Velmi nás těší rostoucí zájem o tento projekt, který podporuje mládež v pohybu a boji proti obezitě. 

Naší snahou je co nejvíce pomoci v boji proti problémům mladé generace, jako jsou alkohol, cigarety, 

drogy, nebo vysedávání u počítače. V letošním roce nám poprvé udělilo záštitu také Ministerstvo 

zdravotnictví,“ říká za organizační tým RunCzech Martina Kozáková. 

Záštitu nad projektem dále každoročně přejímá Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy, 

Zastoupení Evropské komise v  ČR, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, hejtmani a primátoři 

zúčastněných krajů a měst.  

Regionální semifinálová kola začala 8. dubna v Karlových Varech a skončí 29. dubna v Jilemnici. „Naším 

snem je podat pomocnou ruku při výchově špičkových běžců, kteří by jednou dokázali důstojně 

reprezentovat Českou republiku ve světě, a to nejen na maratonské trati,“ dodává předseda 

organizačního výboru Carlo Capalbo. Pražského semifinále se zúčastní celkem 50 středních škol a půjde 

tak bezpochyby o napínavou bitvu až do posledního metru.  

Juniorský maraton je štafetový běžecký závod desetičlenných družstev, složených ze studentů 

středních škol, kteří zdolávají celou trať klasického maratonu. Maratonská trať je pro svou délku jednou 

z nejnáročnějších běžeckých disciplín. Z  tohoto důvodu je v případě Juniorského maratonu 

přizpůsobena mladým závodníkům. Celý úsek cca 42 km (dle místních podmínek) je tak rozdělen na 

deset částí a zdolává se formou štafety. V každém týmu musí být minimálně tři dívky. 

Juniorský maraton získal v průběhu šestnácti let své existence, zejména mezi studenty, značnou 

popularitu. Každoročně se do tohoto neziskového projektu zapojí přes 11 500 středoškoláků. Dva 

nejrychlejší týmy z každého semifinálového kola mají jedinečnou příležitost zúčastnit se Volkswagen 

Maratonu Praha. Za účasti televizních kamer se mohou postavit na start finálového běhu, to vše navíc 



  

v závodě, na který je soustředěna pozornost nejen české veřejnosti, ale rok od roku více i celého světa. 

„Kolem trati bylo spoustu diváků, kteří nás závodníky hnali kupředu, a protože jsme se jako štafeta 

drželi vpředu startovního pole, byli jsme odměněni mohutným povzbuzováním. Příjemné bylo i běžet 

centrem Prahy,“ vzpomíná na svou finálovou účast bývalá účastnice Juniorského maratonu a nynější 

česká maratonská naděje Anežka Drahotová. 

Na závěr Juniorského maratonu proběhne slavnostní slosování. Jan Michal, vedoucí Zastoupení 

Evropské komise v ČR, vylosuje z finalistů jeden tým, který vyhraje cestu do Bruselu, kde si budou moci 

prohlédnout sídlo Evropské unie. 

 
Mezi postupující týmy a dosavadní finalisty patří1: 

1. Olomoucký kraj: Jednička – Gymnázium Šumperk (02:35:53) 
2. Olomoucký kraj: Slované – Slovanské gymnázium Olomouc (02:39:51) 
3. Moravskoslezský kraj: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava (02:42:11) 
4. Moravskoslezský kraj: Opaváci – Slezské gymnázium Opava (02:42:30) 
5. Jihomoravský kraj: Jaroška A – Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše (02:44:58) 
6. Plzeňský kraj: TOP team – Masarykovo gymnázium Plzeň (02:45:58) 
7. Ústecký kraj: Gymnázium Most – Podkrušnohorské gymnázium Most (02:46:28) 
8. Jihočeský kraj: Gymnázium Vimperk – Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Vimperk 

(02:48:19) 
9. Jihomoravský kraj: GML Brno – Gymnázium Matyáše Lercha (02:48:24) 
10. Zlínský kraj: Lesňák – Gymnázium Zlín (02:48:42) 
11. Kraj Vysočina: HAPPY TEAM – Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové 

Město na Moravě (02:50:36) 
12. Plzeňský kraj: Církevní gymnázium Plzeň A – Církevní gymnázium Plzeň (02:52:11) 
13. Karlovarský kraj: Borci – První české gymnázium v Karlových Varech (02:53:36) 
14. Zlínský kraj: GY TGM ZLÍN – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 

(02:54:24) 
15. Ústecký kraj: Prahavolá – Gymnázium Teplice (02:55:45) 
16. Královehradecký kraj: Trutnovští draci - Gymnázium Trutnov 
17. Královehradecký kraj: LePaří - Lepařovo gymnázium Jičín 
18. Pardubický kraj:  Pardubičtí půlkoníci "A" - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PARDUBICE 
19. Pardubický kraj: Runaři 2 - Gymnázium Žamberk 
20. Středočeský kraj: GJP A – Gymnázium Jiřího z Poděbrad 
21. Středočeský kraj: Vytrvalci – Gymnázium Nymburk 

                                                           
1
 Ze semifinálových závodů do pražského finále postupují maximálně 3 nejrychlejší týmy. Rozhodující je počet zúčastněných 

týmů v konkrétním semifinále, a to podle následujícího poměru: 1 -10 týmů: 1 postupující, 11 – 20 týmů: 2 postupující, 21 a 

více týmů: 3 postupující. 



  

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
 
Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 

Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: honsova@pim.cz 
 
 
 

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 
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