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Závody RunCzech se postupně naplňují! Po Volkswagen Maratonu Praha dnes 

uzavřeny registrace také pro první ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. 

Velký zájem o závody RunCzech běžecké ligy potvrzuje další naplnění startovních polí 

v předstihu, tentokrát na květnové závody Volkswagen Maraton Praha a Mattoni 

1/2Maraton Karlovy Vary.  

19. ročník Volkswagen Maratonu Praha, který startuje 12. května v 9:00 hodin na 

Staroměstském náměstí v Praze, je naplněn více jak měsíc před startem. Posledních tisíc 

běžců se zaregistrovalo během uplynulých deseti dnů! Druhý největší běžecký závod v České 

republice, oceněný nejvyšší, tj. zlatou známkou kvality od Mezinárodní asociace atletických 

federací (IAAF), bude opět hostit 9 000 účastníků. Mezi přihlášenými je 56 % Čechů, 

zbývajících 44 % pochází z více než 80 zemí. Nejvíce zaregistrovaných zahraničních běžců je 

z Itálie, Francie, Slovenska, Německa a Anglie, na trase však uvidíme závodníky ze všech 

kontinentů.  

Stále je možné se přihlásit na Volkswagen Rodinný běh na 4,2 kilometrů či se vydat na 

Procházku se psy a zažít tak atmosféru Volkswagen Maratonského víkendu. Závodníci 

soutěžního běhu mohou využít speciální nabídky. „Každý zaregistrovaný účastník hlavního 

závodu má jednu registraci v nesoutěžním běhu zdarma. Vybrat si může z Volkswagen 

Rodinného Minimaratonu či Procházky se psy. Na oba závody se lze registrovat již dnes na 

stránkách www.runczech.com,“ říká Václav Skřivánek z organizačního týmu.  

O čtrnáct dní později se koná první ročník závodu Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. 
Startovní pole pro 1 500 běžců bylo naplněno měsíc a půl před závodem. V sobotu  
25. května se v 18:00 hodin na nábřeží Osvobození setkáme s běžci z celého světa. Více jak 
40 % je přímo z Karlovarského kraje, třetinu přihlášených tvoří ženy.  

Také v Karlových Varech mají zájemci možnost zúčastnit se Mattoni Rodinného běhu na  

3 km. Nesoutěžní běh je zde pro ty, kteří mají rádi sport a zároveň chtějí strávit příjemný den 

se svými blízkými. Trať je navržena tak, aby ji zvládl úplně každý. „Vemte děti, kočárky, 

babičky i dědečky a užijte si atmosféru závodu světové úrovně s celou rodinou,“ dodává 

Skřivánek. 

Oba závody jsou součástí RunCzech běžecké ligy, která nabízí sedm závodů napříč celou 
Českou republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými 
zážitky. Poznejte Prahu, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem 
s maratonkami na nohou! Více na www.runczech.com. 

http://www.runczech.com/
http://www.runczech.com/


 

 

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 
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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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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. 

 

 


