
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
13. června 2017 

O2 Pražská Štafeta 4x5 je tady,  
tisíce běžců se proženou Stromovkou 

Už zítra se v jednom z nejoblíbenějších běžeckých parků hlavního města rozeběhne druhý ročník O2 Pražské 

štafety 4x5. Čtyřčlenné týmy, party pod širým nebem nebo koncerty, to vše znamená nejnovější závod z dílny 

RunCzech, který se letos poběží nově ve dvou dnech! Celkem osm tisíc běžců rozpohybuje Stromovku ve 

středu 14. a ve čtvrtek 15. června. Mezi nimi nebudou ani letos chybět známé tváře v čele s Leošem 

Marešem, Romanem Šebrlem nebo kapelami UDG a Eddie Stoilow. 

O2 Pražská štafeta 4x5 je určená čtyřčlenným týmům, na každého člena čeká pětikilometrový okruh pražskou 

Stromovkou. Kromě příjemně stráveného sportovního odpoledne v kruhu přátel, kolegů nebo rodiny se všichni 

účastníci mohou těšit na pestrý doprovodný program, při kterém si mohou užít nefalšovaný jarní piknik. Ten 

běžcům zpestří dvě kapely – středa bude patřit Eddie Stoilow, čtvrtek UDG. A právě obě kapely se postarají o 

pravou party pod širým nebem. „Štafeta pro nás není klasickým závodem, spíš naopak. Čas se samozřejmě měří, 

ale o výhru tu až tolik nejde. Chceme, aby si party kamarádů kolegů nebo příbuzných užily pohodový den 

vyplněný sportem a přitom si mohli udělat malý piknik, poslechnout si kapely a zkrátka být spolu,“ říká 

prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. 

Už podruhé O2 Pražskou štafetu 4x5 poběží známý moderátor Leoš Mareš. Loňská účast pro něj znamenala 

úplnou závodní premiéru. A běhání si docela oblíbil. „Běhání si každý může zamilovat z jiného důvodu. Buď se 

vám líbí samotný pohyb, to, že se pohybujete v přírodě, že běžíte sám nebo naopak ve skupině. Anebo je to 

kombinací všeho. Já si štafetu chci užít minimálně tak, jako loni, kdy mě úplně strhla,“ přiznává Mareš. To 

většina členů kapel UDG a Eddie Stoilow se na start běžeckého závodu postaví poprvé v životě, ale za to se do 

závodu pustí přímo se svými fanoušky, kteří vyhráli startovné na Facebooku RunCzech. 

Součástí O2 Pražské štafety 4x5 je hned několik doprovodných závodů. Pro nejmenší závodníky, děti od dvou 

do osmi let, je určený Bambini Run. ČSOB Pojišťovna Zdravotnický běh je pro lékaře, zdravotníky nebo sestřičky, 

TOTAL Chambers Cup poběží zaměstnanci a členové obchodních komor. Šanci poměřit své síly mají i 

zaměstnanci Ministerstva zahraničí ČR a pracovníci všech velvyslanectví a ambasád v ČR, těm je určený 

Diplomatic Cup. Pro studenty a učitele vysokých škol je určený Univerzitní pohár a pro banky a členy České 

bankovní asociace je určený Bank Cup. 

Například v rámci Diplomatic Cupu poběží středeční štafetový závod 27 registrovaných týmů. 11 z nich jsou 

týmy složené ze zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí, zbývajících 16 týmů tvoří zástupci zahraničních 

diplomatických misí v České republice.  Partnery projektu, jehož cílem je vybrat finanční prostředky pro 

podporu osob s tělesným postižením v Africe, jsou Světlo pro svět a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Ve středu poběží O2 Pražskou štafetu 4x5 rovněž 264 běžců se žlutou stužkou. Ta je totiž symbolem projektu 

Yellow Ribbon Run, Stromovkou tak proběhne 15 vězňů, 16 bývalých odsouzených, tři oběti trestných činů 



 

 

nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ti všichni podpoří projekt, který hledá druhé šance pro ty vězně, 

kteří si odpykali svůj trest a chtějí začít nový život. 

O2 Pražská štafeta 4x5 se na Výstavišti v pražských Holešovicích po oba dny rozeběhne v 18 hodin, koncerty 

startují v osm. V rámci startovního balíčku má každý tým piknikový box s občerstvením, batůžek, běžecké tričko 

nebo medaili v cíli. 

 

Harmonogram dne 

 12.00 otevření Expa pro výdej čísel                                   

 16.00 otevření Team Box zóny – RunCzech stánek 

 17.00 start Bambini Runu 

 18.00 start hlavního závodu 

 19.20 slavnostní vyhlašovaní vítězů 

 20.00 začátek koncertu 
o 14. června hrají Eddie Stoilow 
o 15. června hrají UDG  

 21.00 konec akce 

 

Zajímavá čísla 

 Kapacita O2 Pražské štafety 4x5 je 8 000 běžců, tedy 4 000 každý den 
 Kapacita Bambini Runu je 300 účastníků, každý den 150 
 Ve startovním poli se objeví celkem 55 národností 
 66 % běžců jsou muži, 34 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na štafetě je 34,1 let, průměrný věk mužů je 35,5 let 
 Narozeniny v obou dnech štafety oslaví 18 běžců a 17 běžkyň 
 Štafetu poběží nejvíc Janů, Petrů a Martinů, nejpočetnějším jménem u žen je Jana, Petra a Lucie 

 Nejstarší účastník: Zdeněk Kerner (CZE), 81 let 
 Nejstarší účastnice: Ilona Zelenková (CZE), 63 let 
 Při závodě pomáhá 900 dobrovolníků 
● Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Polska, Ruska, 

Nizozemska a Spojených států 
 

Během závodu se použije:  

● 34 540 spínacích špendlíků  
● 24 968 kelímků  
● 12 874 houbiček na osvěžení  
● 8 600 medailí  
● 2 247 m plotů  
● 86 mobilních toalet  

 
 



 

 

 

Vypije se:  

● 14 452 litrů vody Mattoni  
● 4 963 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

 
Sní se:  

● 1 781 kg banánů 
● 1 023 kg pomerančů  
● 18 kg soli  
● 17 kg cukru  

 
Osobnosti na startu 

 moderátor Leoš Mareš 

 chirurgové Jan Pirk a Pavel Pafko 

 herec a moderátor Dalibor Gondík 

 olympijský vítěz Roman Šebrle 

 nejlepší český vytrvalec Jiří Homoláč se svým trenérem Róbertem Štefkem 

 moderní pětibojař Jan Kuf 

 ministr spravedlnosti Robert Pelikán běžící za štafetu Yellow Ribbon Run 

 členové kapel Eddie Stoilow a UDG 
 
Kategorie 

 O2 Pražská štafeta 4x5 (závod pro čtyřčlenné štafetové týmy) 

 Diplomatic Cup (závod je určen zaměstnancům Ministerstva zahraničí ČR i všem zaměstnancům 
velvyslanectví a ambasád v ČR) 

 TOTAL Chambers Cup (běh je určen zaměstnancům a členům obchodních komor) 

 ČSOB Pojišťovna Zdravotnický běh (závod je určen všem lékařům, zdravotníkům, sestřičkám a dalším 
pracovníkům ve zdravotnických zařízeních) 

 Bank Cup (kategorie pro všechny banky a členy České bankovní asociace) 

 Univerzitní štafeta (speciální kategorie pro všechny studenty a zaměstnance vysokých škol) 
 



 

 

 

 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

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 
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