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Juniorský maraton se rozebíhá už po jednadvacáté.  
Poběží jej stovky středoškoláků 

Největší běžecký závod pro studenty středních škol z celé České republiky se rozeběhne už za pár týdnů. 
Jednadvacátý ročník Juniorského maratonu odstartuje v dubnu ve všech krajských městech a v Praze a 
registrace jsou již v plném proudu!  Neziskový projekt organizátorů RunCzech běžecké ligy má za cíl rozběhat 
středoškolské studenty po celé České republice, což se rok od roku daří více a více. Registrace do Juniorského 
maratonu je navíc zdarma. 

Do Juniorského maratonu se může zapojit každá střední škola z České republiky. „Stačí dát dohromady 
desetičlenný tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2 kilometry, 
dohromady studenti zdolají trať celého maratonu,“ představuje Juniorský maraton Bojan Nanković z týmu 
RunCzech. Dále už v podstatě stačí jen přihlásit tým na stránkách www.runczech.com/jmc a přijet na 
semifinálové kolo do příslušného krajského města.  

Juniorský maraton by se nemohl uskutečnit bez podpory řady lidí a institucí. Jednou z nich je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. „Tento unikátní projekt nejenže přivádí studenty ke sportu, ale také je učí 
týmové spolupráci a vzájemnému respektu. Díky zapojení učitelů do štafet se zlepšují vztahy na školách. Zároveň 
Juniorský maraton učí školy žít sportem a významně přispívá ke zlepšení zdravého životního stylu studentů. Jsme 
tudíž rádi, že můžeme podporovat takto významnou akci, která za posledních dvacet let rozběhala téměř 140 
tisíc mladých lidí napříč celou Českou republikou,“ říká ředitel odboru sportu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy Zdeněk Bříza. 

Běhání a aktivní pohyb obecně má blahodárný vliv na zdraví nejen dětí a mladých lidí. Juniorský maraton proto 
podporuje rovněž Ministerstvo zdravotnictví. „Velkým problémem dneška je, že děti dávají přednost jiné formě 
zábavy, jako jsou například počítače, online hry anebo trávení času na sociálních sítích. Ministerstvo 
zdravotnictví proto všechny aktivity, které vedou ke sportování dětí a mládeže, velmi vítá. Pohyb je totiž jeden z 
nejdůležitějších prostředků v boji proti civilizačním nemocem dneška, jako jsou vysoký krevní tlak nebo diabetes. 
A v neposlední řadě je velmi důležité, aby si děti pohyb osvojily a vytvořily z něj celoživotní návyk. Je to totiž 
investice do jejich zdraví,“ ví náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. 

Do třetice, ale rozhodně ne v poslední řadě si za podporu Juniorského maratonu zaslouží díky rovněž Zastoupení 
Evropské komise v ČR. „Juniorský maraton podporujeme dlouhodobě. Aktivní sportovní život za to stojí. Navíc 
myšlenka, že se jednotlivci spojí, aby dosáhli společného cíle, je Evropské unii velmi blízká. Juniorský maraton je 
jedinečná událost – nenásilně podporuje pozitivní příklady a bojuje tak proti problémům mladé generace, jako 
jsou alkohol, drogy, cigarety i nedostatek pohybu,“ podotýká pověřená vedoucí Zastoupení Evropské komise v 
České republice Dana Kovaříková.  

V  roce 2016 Juniorský maraton v semifinálových kolech přilákal 261 týmů, což znamená rekordních 2 610 
studentů. Organizátoři z RunCzech nicméně doufají, že tohle číslo nebude konečné! „Světová zdravotnická 
organizace přišla s výzkumem, že blaho se skládá z fyzické, duševní a sociální složky. A běh v sobě obsahuje 
všechny, je to tedy ideální aktivita pro dospělé a samozřejmě i pro mládež,“ je přesvědčený lékař Petr Homoláč 
z organizačního týmu RunCzech. 

http://www.runczech.com/jmc


  

 

Krajská kola Juniorského maratonu proběhnou od 4. do 27. dubna, přičemž největší semifinále v Praze se poběží 
v úterý 18. dubna. Nejlepší týmy z krajských kol postupují do finále, to se uskuteční v neděli 7. května v rámci 
Volkswagen Maratonu Praha a studentské štafety odstartují z první řady po boku nejlepších světových vytrvalců! 
Bližší informace včetně registračního formuláře najdete na www.runczech.com/jmc. 

 

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: +420 725 974 749, 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. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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