
     

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

29. listopadu 2016 

 

Velký úspěch české sportovní diplomacie!  
RunCzech má druhého zástupce ve vrcholné atletické organizaci 

O tom, že RunCzech patří mezi absolutní světovou špičku v pořádání světových běhů, pochybuje 
málokdo. Další důkaz nyní nabídlo pole sportovní diplomacie. K sedmi zlatým známkám 
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF pro sedm závodů RunCzech běžecké ligy nyní 
přibylo další velké mezinárodní ocenění. Václav Skřivánek, ředitel závodů RunCzech, byl zvolený 
členem představenstva Asociace mezinárodních maratonů a dálkových běhů AIMS. Zařadil se tak 
po bok Carla Capalba, který od března letošního roku působí coby předseda komise silničních běhů 
IAAF. RunCzech a Česká republika jsou tak jedinou organizací a zemí mající zástupce v obou 
největších atletických organizacích na světě! 

Václav Skřivánek byl členem představenstva zvolený v rámci kongresu AIMS, který se odehrával 
během slavného maratonu v Aténách. „Na kandidaturu jsem se nijak moc nepřipravoval. Přihlášku 

jsem podal až v Aténách společně s mým doporučením od dvou členů představenstva. RunCzech má 
skvělé jméno ve světě a je známý, a tak jsem se v prezentaci mohl soustředit na to, co mohu 

nabídnout já. Výsledkem byla důvěra většiny delegátů a tak i zvolení,“ vysvětluje Skřivánek, který byl 
v rámci předsednictva zařazený do podvýboru pro technické záležitosti a vztah s IAAF. 

AIMS je organizace, která sdružuje 415 nejvýznamnějších silničních závodů z více jak stovky zemí 
všech kontinentů. Blízce spolupracuje s IAAF v záležitostech silničních a dálkových běhů – od 
oficiálního přeměřování tratí přes úpravy pravidel až po další rozvoj světových silničních závodů. 
„Cílem asociace je propagace běhů, mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností mezi jejími členy a 
rozvoj silničního běhání. Být zvolený do takové organizace je velká čest nejen pro mě, ale i pro celý 
RunCzech,“ dodává Skřivánek, jenž je nejmladším členem představenstva AIMS. 

Rok 2016 byl pro českou běžeckou sportovní diplomacii skutečně výjimečný. Už na jaře se do jedné 
z vrcholných pozic ve vedení Mezinárodní asociace atletických federací IAAF dostal Carlo Capalbo, 
když byl v březnu zvolený coby předseda komise silničních běhů. A od té doby toho stihl skutečně 
hodně. „O spoustě věcí ještě nemůžu pořádně mluvit, ale věřte mi, že je za námi za půl roku celá 
řádka věcí. Pracujeme na nových pravidlech pro udělování známek, zpopularizování světového 
šampionátu v půlmaratonu nebo taky na přepracování antidopingových pravidel,“ popisuje Capalbo 
svoji práci 

Od svého zvolení do čela vrcholného orgánu IAAF tráví hodně času na jednáních v Monaku i jinde po 
světě, jeho prioritou ale pořád zůstávají závody RunCzech. Carlo Capalbo pevně věří, že volba Václava 
Skřivánka do představenstva AIMS, pomůže rovněž českým závodům. „Jsem velmi pyšný na to, že tak 
malý národ má tak velké zastoupení ve světové sportovní diplomacii. Něco takového nemá v Česku 
žádný jiný sport a je to pro RunCzech ohromný úspěch. Vím, že od Vaška můžeme očekávat velké věci, 
které ještě více zpopularizují běhání po celém světě i v České republice,“ podotýká Capalbo.  

 



     

 

Václav Skřivánek 

Václav Skřivánek je ředitelem závodů RunCzech běžecké ligy. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, informační systémy a ekonomiku sportu. Aktivně se věnoval atletice – sprinty a skoky. Od 
svých 16 let byl aktivním dobrovolníkem na akcích PIM Běžeckého seriálu a po dokončení 
vysokoškolských studií začal pracovat v Prague International Marathon v oddělení registrací. Mimo 
běh najdete mezi jeho koníčky sport, dobré jídlo a technologické novinky. 

 

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/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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