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Unikátní běžeckou aplikaci již využily tisícovky běžců 

Téměř osm tisíc stažení. Taková čísla hlásí po dvou týdnech zbrusu nová běžecká aplikace RunCzech a nejen 

běžci mohou její výhody naplno využít už při Sportisimo 1/2Maratonu Praha. S mobilní aplikací RunCzech si 

každý závodník snadno vyzvedne svoje startovní číslo a díky virtuálnímu balíčku v ní najde kompletní 

informační servis k závodu. Díky funkci živého sledování běžců na trati ocení aplikaci nejen závodníci, ale 

také fanoušci. A nechybí ani pořádná dávka běžecké inspirace a pestrá nabídka výhod od partnerů. 

Nová běžecká aplikace usnadní život účastníkům závodů RunCzech před, během a po samotném závodě. 
„Pokračujeme v ohlášeném trendu, a sice že chceme být blíž běžcům. Přinášíme jejich příběhy, mluvíme s nimi a 
snažíme se jim pomáhat a být jim nablízku. A naše nová běžecká aplikace do toho přesně zapadá,“ vysvětluje 
prezident závodů RunCzech a předseda komise silničních běhů IAAF Carlo Capalbo. 
 

„Nová mobilní aplikace RunCzech přinese výhody pro běžce, diváky nebo přírodu. Běžci budou mít důležité 

informace k závodu po ruce, dále aplikace zlehčí vyzvedávání čísla a v blízké době nabídne i optimalizovanou 

registraci. Výhodné nabídky pro běžce od našich partnerů budou primárně v aplikaci místo na papíře, což ulehčí 

jejich prohlížení a využití a v neposlední řadě stromy. Zejména pro diváky pak bude živé sledování všech běžců a 

jejich výsledků včetně odhadu času doběhu do cíle,“ říká o nové aplikaci ředitel závodu Václav Skřivánek.  

Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systémy iOS i Android. Kromě zmíněného průvodce závodem 

(vyzvednutí startovního čísla, kompletní informace o závodě a o Running Expo, virtuální balíček s partnerskými 

výhodami včetně jízdného zdarma na městskou dopravu v den závodu) a živého online sledování běžců na trati 

zde běžci najdou Běžeckou inspiraci s tipy na protahování, trénink a přehledem 80 tras Mattoni FreeRun a 

inspirativní Příběhy běžců. 

Další dlouho očekávanou novinkou pro letošní rok byla přeregistrace závodníků. „Na Sportisimo 1/2Maraton 

Praha využilo možnost přeregistrace více než pět set běžců, což je skvělé číslo. Přeregistrace na tento závod jsou 

v tuto chvíli již uzavřené, ale pro všechny ostatní závody jsou k dispozici,“ dodává Skřivánek. 
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