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RunCzech vstupuje do nové sezóny s unikátní běžeckou aplikací 
 
Běžec s pořadovým číslem milion, přeregistrace závodníků nebo zbrusu nová běžecká mobilní 
aplikace. I takový bude rok 2018 s RunCzech. Organizátoři osmičky běžeckých závodů přes zimu 
nelenili a pro běžce připravili řadu drobností, které mají jedinou ambici – každému jednomu 
účastníkovi závodu RunCzech ještě více zpříjemnit a zintenzivnit jeho běžecký zážitek. A to nejenom 
při samotném závodě, ale i během tréninků. 
 
Při svých výbězích do přírody totiž běžci po celé zemi mohou trénovat v alejích tvořenými třemi 
tisícovkami „běžeckých“ stromů. Už od roku 2005 totiž mohou účastníci závodů RunCzech ve 
spolupráci s Nadací Partnerství podpořit výsadbu nových stromů a keřů. Díky šesti a půl tisícům 
běžcům vzniklo celkem 48 alejí a 2 964 nových stromů. K těm letos přibude hned 2 018 nových lip 
vysazených v rámci projektu Stromy svobody odkazujícím na sto let od vzniku Československa. „Češi 
a Slováci před sto lety zjistili, jaké výhody přináší demokracie. Doufám, že si to pamatují dodnes a že 
jim v tom také trochu pomáhá běhání, závody jsou totiž demokracie v kostce. Všichni při nich 
startujeme na stejné startovní čáře a záleží jen na nás, jak se s tratí před námi vypořádáme. A pokud 
si demokracii můžeme upevňovat i díky Stromům svobody, stojí nám za to za takový projekt bojovat,“ 
říká prezident RunCzech Carlo Capalbo.  
 
Stromy svobody jsou jednou z celé řady příjemných bonusů pro účastníky závodů RunCzech. A i ty 
ostatní vycházejí vstříc běžcům a jejich připomínkám a žádostem. Jednou z největších změn v nové 
sezoně tak bude možnost přeregistrace závodníků. „Již před půlmaratonem spustíme novinku pro 
všechny běžce, kteří se nebudou moci závodu zúčastnit. Za mírný poplatek jim bude umožněn přepis 
registrace na jinou osobu. Přeregistrace bude možná u všech závodů, takže dříve registrovaní běžci a 
běžkyně nemusí mít strach, co s registrací v případě, že budou mít zdravotní komplikace, chystat 
svatbu nebo třeba očekávat přírůstek do rodiny,“ vysvětluje ředitel závodů RunCzech Václav 
Skřivánek. Přeregistrační formulář nyní prochází posledními technickými úpravami a dostupný bude 
od poloviny března. 
 
Ve stejné době si běžci do svých mobilů budou moci stáhnout zbrusu novou mobilní aplikaci. Ta jim 
ulehčí už samotné vyzvedávání startovního baličku a velmi ji ocení také kamarádi a příbuzní běžců. 
„Nová mobilní aplikace RunCzech přinese výhody pro běžce, diváky nebo přírodu. Běžci budou 
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 
Skřivánek o nové aplikaci. Ta bude dostupná ke stažení pro operační systémy iOS i Android. 
 
Častou otázkou týkající se pražských závodů RunCzech pak v posledních týdnech bylo, zda se poběží 
přes Libeňský most. Ten byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu uzavřen, ale od března by se na  



  

 

 
něj měla vrátit městská hromadná doprava, a tudíž by běžcům nemělo nic bránit v cestě. „Čekáme 
na definitivní vyjádření vlastníka komunikace, kterým je hlavní město Praha. V tuto chvíli se však zdá, 
že nic nebrání tomu, aby se při Sportisimo 1/2Maratonu Praha po Libeňském mostě běželo. Pokud se 
však situace změní, jsme na ni připraveni, veškeré nezbytné materiály už teď připravujeme pro 
původní i případnou náhradní trasu,“ dodává Václav Skřivánek. 
 
To v Liberci by se běžci na trase závodu RunCzech měli na podzim proběhnout úplně poprvé. Závod 
vedoucí z velké části přírodou odstartuje v centru města a povede do lesů Jizerských hor, připraveny 
jsou trasy o délce 12 a 22 kilometrů. „První ročník nového závodu připravujeme na neděli 7. října. 
Momentálně probíhá diskuze s městem, krajem, partnery, připravujeme veškeré materiály a už brzy 
bychom měli běžcům nabídnout kompletní informace,“ vysvětluje Skřivánek. 
 
A to nejlepší si necháváme nakonec – na jaře RunCzech oslaví svého běžce s číslem milion! 
Neuvěřitelných 972 952 běžců. Tolik se jich na závodech RunCzech zapojilo od prvního maratonu 
v roce 1995 do posledního běhu loňské sezony. „Znamená to, že se nám podařilo změnit život deseti 
procentům české populace, rozběhali jsme vážně neskutečné množství lidí,“ raduje se Carlo Capalbo. 
Miliontého běžce uvidí s největší pravděpodobností Volkswagen Maraton Praha.  
 
První závod letošního běžeckého roku - Sportisimo 1/2Maraton Praha - slaví kulaté 20. narozeniny, 
letos se poběží už v sobotu 7. dubna a jeho kapacita je naplněna. Na ostatní závody se lze registrovat 
na webu www.runczech.com nebo skrz partnerské charitativní organizace. 
 

 

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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