
  

 

Ekologický slib RunCzech: Udržitelnost životního prostředí, minimalizování odpadu a 
jeho případná proměna na hodnoty  
 
Nikoho nepřekvapí,  že celý RunCzech je v úzkém sepětí se zdravým životním stylem a sportovním 
duchem každého jedince. Naše filosofie „ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL“ hýbe běžeckým světem, ve 
kterém pořádáme akce pro desetitisíce lidí. Našim cílem je pro účastníky uspořádat nezapomenutelné 
závody s maximální odpovědností vůči životnímu prostředí. Proto neustále zavádíme aktivity, které 
tento cíl podporují a zároveň se zavazujeme k dalším ekologickým zlepšením v blízké budoucnosti.   
  
Náš slib obsahuje udržení stability životního prostředí, minimalizování odpadu a jeho následná 
recyklace. V neposlední řadě přeměna odpadu ve znovu použitelný produkt nebo hodnota.  
  
Minimalizování odpadu: 
  

o Žádné plastové kelímky: Je pro nás samozřejmostí, že již několik let během našich závodů 
používáme papírové kelímky na občerstvovacích stanovištích.  
  

o Čistý běh přírodou: V průběhu libereckého Nature Run v přírodě si účastníci berou svoji vlastní 
lahev, kterou doplňují na předem určených místech. Pro případný odpad jsou připraveny 
kontejnery, aby odpad neskončil v přírodě, ale mohl být roztříděn. 
  

o Paper free: Za svou jsme přijali i strategii „paper free“. Je pro nás pravidlem, že potvrzení na 
závod účastníkům stačí v mobilu. Snažíme se tak o maximální digitalizaci. Všechny informace od 
nás i našich partnerů dostane závodník pouze v online verzi.   
  

o Snížení emisí: V den závodů se sníží provoz aut v centru měst. Desetitisíce účastníků a diváků se 
spoléhá na své vlastní síly. A když už dojdou, v rámci registrace na závod má díky spolupráci s 
dopravním podnikem v daném městě každý zdarma jízdenku na městskou dopravu. České 
dráhy a RunCzech připravili pro účastníky výhodné jízdné na závody mimo Prahu. V neposlední 
řadě dlouholeté partnerství s firmou Volkswagen přináší zajímavá ekologická opatření. Během 
závodu se snažíme využívat možnost Elektro auta.  

  
Zpětné využití odpadu:  

  
o Důkladné třídění: V průběhu závodu mají účastníci v technickém zázemí možnost třídit veškeré 

lahve do krabic zvaných „PETer“. V pražských ulicích tým našeho partnera KOMWAG začíná 
sklízet odpad na trati ihned po proběhnutí posledního závodníka. Stejně je tomu díky 
regionálním úklidovým firmám (AVE, FCC a TSMO) během našich závodů v Karlových Varech, 
Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a Liberci.  
  

o 50% rPET: Náš dlouholetý partner Mattoni používá láhve, které jsou vyrobeny z 50 procent z 
recyklovaných lahví (rPET).  
  



  

 

o Oblečení z recyklovaného plastu: Náš stabilní partner adidas nabízí z plastového odpadu z 
moře plně recyklovatelné běžecké boty a oblečení.  

  
Měníme odpad v hodnoty: 
  

o Plastové láhve jako měna: V našem běžeckém centru Running Mall mají návštěvníci při 
speciálních příležitostech možnost platit PET lahvemi. Kvalitní kávu za pět lahví, běžecké tričko 
za patnáct či trénink vedený profesionálním koučem za dvacet si můžete pořídit právě tímto 
způsobem. 
  

o Využití staré výbavy: Recyklujeme dokonce i běžecké vybavení. Návštěvníci Running Mall 
mohou přinést staré běžecké boty a oblečení, které poputuje na charitativní účely.  
  

o Běžíme o stromy: Za 14 let spolupráce s Nadací Partnerství se nám podařilo vysadit už více než 
tři tisíce stromů a keřů na území České republiky.   
  

o Uklízíme i za běhu: Pořádáme různé plogging výběhy, díky kterým nenásilnou formou šíříme 
povědomí o celé problematice a zároveň uklízíme okolí kolem nás. 

  
Na všechny zmíněné aktivity v současné době klademe velký důraz. Dobře jsme si vědomi, že je před 

námi stále velký prostor na zlepšení. Zároveň však pracujeme na dalším rozvoji ekologických opatření. 

Jednou z našich vizí je zachycení lidské energie, kterou jednotlivý běžec vyprodukuje během dálkového 

běhu, a jejího následného využití. Do tří let chceme z hlediska organizátorů masových závodů patřit 

celosvětově k nejvíce šetrným k životnímu prostředí. 


