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Náročnou logistiku závodů RunCzech posiluje DHL 

Od vize přes koordinaci mnoha složek až ke spokojenosti tisíců běžců vede dlouhá cesta. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy se ke zdokonalení své organizace spojili s významnou 

globální logistickou značkou DHL. 

„Poprvé v historii se v Česku spojily všechny čtyři naše obchodní divize k podpoře jednoho 

projektu. Nemusel jsem nikomu nic vysvětlovat,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL 

Express pro střední Evropu a Česko. 

DHL podporuje kupříkladu i tradiční aténský maraton, nebo etapový maraton v rumunských 

Karpatech. „Preferujeme dlouhodobé partnerství. Hledáme, kde jsme schopni přispět našimi 

službami, kde můžeme navázat na naše další klienty a kde také najdeme potenciál pro 

oslovení vlastních zaměstnanců. To vše RunCzech nabízí,“ dodal ředitel Drnec. 

Vozidla DHL od dodávek po nákladní automobily a kamiony zajistí komplet logistickou 

přepravu závodů RunCzech. Kupříkladu na prvním běhu sezony Sportisimo 1/2Maratonu 

Praha bude v akci šest dodávek a pět velkotonážních nákladních vozů. 

„Bude pro nás velkou pomocí, že v posledním týdnu před závodem můžeme vše svěřit jedné 

špičkové firmě,“ prohlásil ředitel závodů Václav Skřivánek. Obrovský rozsah logistické 

přípravy podniků dokumentují čísla za rok 2013.  

Na sedmi závodech se podílelo 46 dodavatelů a pracovalo 4 528 dobrovolníků. Použilo se 

například 192 146 spínacích špendlíků na startovní čísla a 615 144 kelímků na občerstvení. 

Snědlo se 12,157 tuny banánů, což je přes šedesát tisíc kusů! Vypilo se 11 920 litrů vody 

Mattoni a 47 204 litrů isotonického nápoje Nutrend. 

„Občerstvovací stanice na závodech měly v součtu tři kilometry stolů, které je vždy třeba 

rozvézt, naplnit a nakonec uklidit,“ vypráví Skřivánek. 

DHL se ukáže na všech sedmi závodech RunCzech 2014. „Ve městech, kde se běží, kromě 

Ústí, máme pobočky. V Olomouci také call centrum a přemýšlíme, že bychom tam mohli 

uspořádat  akci pro zaměstnance, z nichž řada se závodu zúčastní aktivně,“ říká ředitel Luděk 

Drnec. Sám bývalý házenkář, jemuž běhat nedoporučuje manželka, lékařka. „Ale teď bych asi 

měl, že? Pokusím se připravit na nějaký další půlmaraton,“ slíbil. 

Tomáš Nohejl 
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Deutsche Post DHL je přední světový poskytovatel poštovních a logistických služeb. 

Značky Deutsche Post a DHL představují jedinečné portfolio logistických (DHL) a 
komunikačních (Deutsche Post) služeb. Skupina svým zákazníkům nabízí jak snadno 
využitelné standardizované produkty, tak inovativní a na míru šitá řešení od marketingu po 
průmyslové subdodavatelské řetězce. Přibližně 480 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích 
a územích z globální sítě se zaměřuje na službu, kvalitu a trvalou udržitelnost. Programy v 
oblastech ochrany životního prostředí, řízení náprav po přírodních katastrofách a vzdělávání 
patří k závazkům Skupiny v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2013 vygenerovala 
Skupina Deutsche Post DHL tržby 55 miliard EUR. 

Poštovní služby pro Německo. Logistická společnost pro celý svět. 

Další informace najdete na webu www.dpdhl.de 
 
 
 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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