
WHO IS RUNNING  
THE COUNTRY? 

YOU CAN RUN  
THE COUNTRY! 



Česká republika nabízí skvělá místa pro běh, který 
se stal společenským fenoménem 

•  Běhání zažívá neobyčejný boom, stává se životním stylem. 

•  Poptávka po běžeckých akcích neustále roste. 

•  Máme nádhernou, různorodou zemi a města, jejichž přednosti stále 
ještě čekají na své objevení veřejností. 



•  V ČR již máme jeden z nejkrásnějších, nejlepších a nejlépe 
zorganizovaných maratonů na světě – Volkswagen Maraton Praha 
(IAAF Road Race Gold Label) 

•  Jsme zemí s tradicí, zemí Emila Zátopka. 

•  Zástupci měst a krajů mají zájem o pořádání běžeckých akcí a 
ekonomickém rozvoji regionu.  

Proč tedy nespojit běhání s poznáváním 
krás naší země? 



 Seriál běžeckých závodů pro nejširší veřejnost  
v nejkrásnějších místech a městech  

České republiky. 

Nabídka pro ty, kteří milují běh a chtějí poznat krásy naší země. 

Představujeme běžeckou ligu Runczech.com 
 



Runczech.com si dává tyto cíle 
 

•  Podporovat zdravý a aktivní životní styl. 

•  Motivovat k objevování vlastní země. 

•  Podpořit propagaci měst a regionů. 

•  Zlepšit pověst České republiky jako atraktivní turistické destinace a 
přispět k jejímu ekonomickému růstu. 

•  Vytvořit ve světě obraz České republiky jako místa známého pořádáním 
běžeckých akcí světové úrovně s masovou účastí. 



Nadchněte se pro Runczech.com 

•  Běžecká liga motivuje každého k účasti a vítězství. 
•  Běžecká liga je otevřena všem amatérským běžcům.  
•  Soutěžit mezi sebou budou běžci stejných profesí a za každý 

dokončený závod jim budou přiděleny body. 
•  Počet přidělených bodů  bude odpovídat počtu a obtížnosti závodů tak, aby 

měl každý účastník stejnou příležitost k vítězství. 
•  Konečné pořadí bude sestaveno podle: 

–  pohlaví 
–  povolání (68 profesí) 
–  věkových skupin podle kategorií IAAF 

PŘIPRAVTE SE ZÁVODIT! 



Runczech.com staví na silných základech 

Vše začalo v roce 1995 prvním 
Pražským mezinárodním 

maratonem... 
 

Kalendář závodů se rozšiřuje: 
 

1996: Grand Prix Praha 
  1999: 1/2Maraton Praha 

  2010: Olomoucký 1/2Maraton 
  2011: Ústecký 1/2Maraton 

2012: Budějovický 1/2Maraton 
 

 
 Do roku 2014 uspořádáme v každém roce minimálně jednu 

novou akci ve vybraném městě České republiky. 



Akce, které jsou součástí běžecké ligy (2012) 

Hervis 1/2Maraton PRAHA    31.3.2012 
Volkswagen Maraton PRAHA    13.5.2012 
1/2Maraton ČESKÉ BUDĚJOVICE       2.6.2012 (tbc) 
Volkswagen OLOMOUCKÝ 1/2Maraton   23.6.2012 
Mattoni Grand Prix PRAHA      8.9.2012 
Volkswagen ÚSTECKÝ 1/2Maraton    16.9.2012 



Jaké výsledky očekáváme (2012-2014) 

•  221 800 přímých účastníků (166 350 domácích běžců, 55 450 
zahraničních běžců) 

•  250 000 návštěvníků Expa 
•  3 500 000 unikátních návštěvníků webu 
•  Více než 20 000 přátel na sociálních sítích 
•  60 hodin živého televizního vysílání, hlavní  

zprávy, zpravodajství, rozhovory 

•  Zahraniční televize a digitální pokrytí ve více  
než 150 zemích na předních televizních  
kanálech jako Eurosport, BBC,  
Bloomberg a další 

•  2 200 PR článků 

Největší seriál běžeckých akcí ve střední Evropě 



Jak budeme ligu propagovat (2012-2014)  

•  1 800 bannerů na webu 
•  2 700 rozhlasových spotů 
•  1 200 000 letáků a brožur 
•  150 000 výtisků RUNCZECH.COM Magazínu 
•  1 350 tištěných inzerátů v České republice a zahraničí 
•  Více než 50 000 míst ve venkovních plochách viditelných celoročně 



Runczech.com bude prospěšný městům a 
regionům 

Sport je sociální fenomén 
 Sportovní akce a sportovci přitahují pozornost 
milionů lidí. 

Sport je zdravotní fenomén 
 Pravidelné běhání zpomaluje účinky stárnutí 
a snižuje počty onemocnění. 

Sport je ekonomický fenomén 
 Sportovní akce hrají podstatnou roli ve 
stimulaci turismu a ekonomiky. Běžci a jejich 
rodiny přinášejí turismu a incomingovým 
službám značné příjmy a zároveň přispívají k 
zaměstnanosti.  



Běžecké akce mají pozitivní dopad na města  
a regiony 

 Zahrneme-li všechny výdaje spojené s cestováním včetně letenek (na 
základě počtu návštěvníků ze zahraničí a ostatních regionů České 
republiky) celkové výdaje návštěvníků v roce 2011 jsou: 

–  PIM Běžecký seriál v Praze - 779 milionů Kč (31,7 milionu EUR)* 

–  Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton - 15,6 milionů Kč (0,6 milionu 
EUR)* 

 

*Model založený na metodologii Prof. Dr. Wolfganga Maeninga (Hamburg University), vyvinutý na 
základě statistických údajů a koeficientů poskytnutých organizací CzechTourism. 
 



•  Při maratonu podíl cizinců dosahuje 49%! 
•  Celkem 8 284 zahraničních závodníků se zúčastnilo 

soutěžních běhů. 
•  Celkem 20 710* zahraničních návštěvníků přijelo do 
České republiky. 

•  Největší počet závodníků zaznamenán z těchto 
zemí:  
–  Itálie, Francie, Německo, Polsko, Slovensko, 

Velká Británie, Spojené státy a Španělsko. 
 
Údaje za rok 2011. 
*Každý zahraniční účastník je doprovázen průměrně 1,5 osobou. 

Počet zahraničních účastníků stále roste 

31% zahraničních běžců přijelo do České republiky kvůli závodu 



Další zajímavá fakta (2011) 

•  35 závodů v 15 městech, 3 nové rekordy závodu 
•  Obhájili jsme opět 2 zlaté a velmi pravděpodobně obhájíme 1 stříbrnou známku 

IAAF za kvalitu 
•  61 jazyků, 89 národností 
•  4 142 prvoběžců, 698 PIM Kings/Queens 
•  2 753 dobrovolníků a 81 000 návštěvníků Marathon Sport Expa 
•  20 hod televizního zpravodajství v České republice a mezinárodní televizní vysílání 

ve více než 151 zemích 
•  1 073 154  návštěv a 731 059 unikátních návštěvníků webových stránek  
•  3,2 milionů zhlédnutých stránek s informacemi ve 14 jazycích 
•  39 311 uživatelů Google Maps 
•  9 488 přátel na facebooku  
•  30 000 diváků při maratonském hudebním festivalu 
•  Stovky tisíc diváků podél trati... 

Celkem se účastnilo 60 700 běžců  
(z toho 31 % zahraničních) 



RUNCZECH.COM 
 

WHO IS RUNNING THE COUNTRY? 

YOU CAN RUN THE COUNTRY! 


