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RunCzech	běžecká	liga	je	kompletně	zlatá	

	
Země	 běhu	 zaslíbená.	 Takovým	 přívlastkem	 se	 může	 oprávněně	 pyšnit	 Česká	 republika.	
Všech	 sedm	 závodů	RunCzech	běžecké	 ligy	 se	 totiž	 od	 letošního	 roku	může	pyšnit	 zlatou	
známkou	 Mezinárodní	 asociace	 atletických	 federací	 (IAAF).	 Nejvyšší	 ocenění	 silničních	
závodů	mají	 tři	 závody	v	Praze	a	čtyři	v	regionech.	Symbolické	zlaté	známky	předal	Carlo	
Capalbo,	 prezident	 organizačního	 výboru	 RunCzech,	 do	 rukou	 předsedy	 Českého	
atletického	 svazu	 Libora	 Varhaníka	 a	 radního	 hlavního	 města	 Prahy	 Jana	 Wolfa.	
Organizátoři	 z	RunCzech	 na	 středeční	 tiskové	 konferenci	 rovněž	 ohlásili	 hostující	 závod	
letošní	běžecké	ligy	–	stal	se	jím	zářijový	maraton	v	Berlíně.	
	
Zlatou	 známkou	 IAAF	 se	 pro	 rok	 2016	 může	 pyšnit	 pouhých	 35	 měst	 na	 celém	 světě,	
Mezinárodní	asociace	atletických	 federací	 IAAF	 jich	celkem	udělila	43.	Sedm	z	nich	připadá	
na	 sedmičku	 závodů	 RunCzech	 běžecké	 ligy.	 „Zlaté	 známky	 řadí	 naše	 závody	 mezi	
nejprestižnější	 běžecké	 akce	 na	 světě.	 Uznání	Mezinárodní	 asociace	 atletických	 federací	 je	
pro	nás	obrovským	úspěchem	a	rovněž	závazkem,”	říká	prezident	organizačního	výboru	Carlo	
Capalbo.	
	
Libor	Varhaník,	předseda	Českého	atletického	svazu,	 jej	doplňuje:	„Ocenění	běhů	RunCzech	
běžecké	 ligy	 je	 pro	 nás	 skvělou	 zprávou	 a	 dokazuje	 to,	 že	 v	 České	 republice	 jsou	 běžecké	
závody	 organizované	 na	 světové	 úrovni.	 Zlaté	 známky	 dostávají	 závody	 do	 elitního	 klubu	
světových	 běhů	 označených	 touto	 certifikací,	 což	 nám	 pomáhá	 lákat	 k	 pohybu	 další	 tisíce	
nadšených	běžců	z	celé	republiky	a	světa.“	
	
K	udělení	 zlaté	 známky	 IAAF	 je	 třeba	 splnit	 celou	 řadu	přísných	kritérií	 a	 závody	RunCzech	
běžecké	ligy	je	splňují.	Zlaté	známky	potom	mohou	pomáhat	i	jinde,	než	při	samotném	běhu.	
Jako	 se	 to	 stalo	 v	Praze.	 „Série	běžeckých	 závodů	RunCzech	 se	 stala	 již	 tradiční	 událostí	 ve	
sportovní	 nabídce	 nejen	 Prahy,	 ale	 i	 dalších	 měst	 v	České	 republice.	 Ocenění	 prestižními	
sedmi	zlatými	známkami,	které	tento	seriál	obdržel,	vypovídá	o	jeho	kvalitě	a	výrazně	přispěl	
k	titulu	 Evropské	hlavní	město	 sportu,	 jehož	 nositelem	 je	 v	roce	 2016	hlavní	město	Praha,“	
podotýká	Jan	Wolf,	radní	pro	oblast	kultury,	památkové	péče,	výstavnictví,	cestovního	ruchu,	
sportu	a	volného	času.	

Závody	RunCzech	běžecké	 ligy	se	 také	v	letošním	roce	odehrají	v	přímých	přenosech	České	
televize.	„Česká	televize	patří	k	nejtradičnějším	partnerům	české	atletiky	i	akcí	RunCzech.	Už	
od	 jeho	 premiéry	 v	roce	 1995	 se	 objevují	 přímé	 přenosy	 z	pražského	 maratonu	 a	 poté	 i	
půlmaratonu	 a	 podzimní	 Grand	 Prix.	 Trojici	 tradičních	 pražských	 akcí	 oceněných	 zlatou	
známkou	 IAAF	 mezitím	 doplnily	 běhy	 v	řadě	 dalších	 míst	 naší	 republiky	 -	 v	loňském	 roce	
nabídla	ČT	přenosy	a	 záznamy	 také	 z	Karlových	Varů,	Olomouce,	 Českých	Budějovic	 či	Ústí	
nad	Labem.	Stejně	tak	počítáme	se	ztvárněním	kompletní	RunCzech	běžecké	 ligy	ve	vysílání	
ČT	 Sport	 i	 letos,“	 uvádí	 Jiří	 Ponikelský,	 výkonný	 ředitel	 ČT	 sport	 s	tím,	 že	 zpravodajství	 a	



					

	

informace	 o	 soutěžích	 znovu	 doplní	 i	 běžecký	magazín	 přinášející	 inspiraci,	 rady	 trenérů	 i	
lékařů,	vzájemnou	výměnu	zkušeností,	reportáže,	tipy	i	zábavu.	
	
Sedmička	 závodů	 není	 to	 jediné,	 co	 RunCzech	 v	Praze	 organizuje.	 V	letošním	 roce	 přidává	
zcela	nový	závod	–	O2	Pražskou	štafetu	4x5,	která	se	poběží	ve	Stromovce	v	úterý	19.	dubna.	
Juniorský	maraton	 už	 podvacáté	 rozeběhne	 studenty	 středních	 škol	 a	 díky	 Running	Mallu	
nebo	pětikilometrovým	trasám	Mattoni	FreeRun	se	může	aktivně	hýbat	kdokoliv	a	kdykoliv.	
„RunCzech	 neznamená	 jenom	 běžeckou	 ligu,	 v	průběhu	 roku	 toho	 pořádáme	 skutečně	
hodně.	Juniorský	maraton,	peníze	vybrané	na	charitu	nebo	Mattoni	Free	Run	ukazují,	že	to	
myslíme	vážně,“	uvádí	koordinátor	závodů	RunCzech	Tomáš	Mirovský.	
	

Do	 rodiny	 RunCzech	 navíc	 v	letošním	 roce	 přibude	 také	 Berlín.	 Tamní	 maraton	 je	 totiž	
hostujícím	 závodem	 letošního	 ročníku	 RunCzech	 běžecké	 ligy.	 Losování	 25	 šťastlivců,	 kteří	
získají	právo	si	vysněné	startovní	číslo	zakoupit,	proběhne	v	létě.	Koncept	hostujícího	závodu,	
kde	mohou	 běžci	 nasbírat	 další	 body	 do	 žebříčku	 RunCzech	 běžecké	 ligy	 a	 poznat,	 jak	 se	
běhají	maratony	 za	hranicemi	České	 republiky,	 vyzkoušeli	 organizátoři	 poprvé	 v	 roce	2013	
na	Medzinárodném	maratónu	mieru	 Košice.	 V	 roce	 2014	 se	 běželo	 na	 TCS	 New	 York	 City	
Marathonu,	loni	pak	v	Pekingu.	Nyní	je	na	řadě	právě	Berlín.	

	

Dostat	se	přímou	cestou	na	start	poblíž	Braniborské	brány	je	poměrně	komplikované.	Běžci	
RunCzech	běžecké	ligy	však	mají	úkol	značně	zjednodušený.	Stačí	dokončit	aspoň	3	z	celkem	
7	 závodů	RunCzech	běžecké	 ligy	 a	 na	další	 2	 být	 zaregistrovaný	 a	 přihlásit	 se	 do	slosování	
na	www.runczech.com.	Pak	už	nezbývá	než	doufat,	že	se	na	vás	v	létě	usměje	štěstí	a	budete	
mezi	vylosovanými,	kteří	si	budou	moci	koupit	startovní	číslo.	Na	25	běžců	pak	na	konci	září	
čeká	42,195	km	Berlínem.	

	

V	případě	zájmu	o	bližší	informace	nebo	fotografie	v	tiskové	kvalitě	kontaktujte:	

Prague	International	Marathon,	spol.	s	r.o.	/	Tempo	Team	Prague	s.r.o.	
Tadeáš	Mahel		 	 	 	 	
PR	&	Media	 	 	 	 	 	
mob:	+420	608	641	603,	tel:	233	015	021	 	 	 	 	 	
Františka	Křížka	461/11,	170	00	Praha	7	
email:	mahel@pim.cz	
	
	
Poznámka:	 Přiložené	 fotografie	 mohou	 být	 použity	 pouze	 v	souvislosti	 s	touto	 tiskovou	
zprávou	a	s	uvedením	zdroje:	RunCzech.	
	
Poznámky	 pro	 editory:	 http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml	
	


