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Juniorský  maraton – Bě ž í mě pro Evropu 2018 

Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou štafety 
desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať klasického maratonu, 
tedy 42,195 km.  

V roce 2017 se semifinálových kol konaných po celé České republice zúčastnilo 255 týmů, tedy 2 550 studentů. Akci 
provází mediální kampaň, jejímž cílem je podporovat kladný vztah mládeže ke sportu, zdravý životní styl, týmového 
ducha a preventivně působit proti užívání návykových látek. Více informací na www.runczech.com/jmc. 

Základní informace 

 22. ročník největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva studentů středních škol  

 Celorepublikový projekt, který má tři části: 

o Školní kola – organizuje si je každá škola samostatně 

o Semifinálová kola – ve všech krajských městech ČR 

o Finále – v rámci Volkswagen Maratonu Praha 

 Projekt určený pro studenty středních škol 

 Registrace jsou otevřeny od 1. listopadu 

 Registrace zdarma na www.runczech.com/jmc, možnost registrace až do startu daného semifinálového závodu 

 

Zajímavosti  

28 500 studentů naběhalo 119 700 kilometrů v semifinálových kolech od roku 1997  

V roce 2017 se Juniorského maratonu zúčastnilo 255 týmů  

 126 učitelů v 19 štafetách 

 14 450 studentů se zúčastnilo semifinálových a kvalifikačních kol v roce 2017 

 12 054 naběhaných kilometrů v roce 2017 

 790 běžců stálo na startu semifinálového kola v Praze 

 13 záštit od krajů, 14 záštit od měst a záštity EK, MZ, MŠMT, ČAS 

 2:28:52 – čas vítězného družstva ve finále (Sportovní gymnázium Ostrava) 

Juniorský maraton je největší neziskový běžecký projekt pro studenty  

Studenti, kteří se probojují do finále v rámci Volkswagen Maratonu Praha, startují z první řady spolu s elitními 

atlety – ti nejlepší s nimi dokáží běžet celý první úsek (více než 4 kilometry)  

 

http://www.runczech.com/cs/akce/juniorsky-maraton-2016/index.shtml
http://www.runczech.com/cs/akce/juniorsky-maraton-2016/index.shtml
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Novinky v roce 2018 

 Zvýšení počtu návštěv středních škol s cílem zapojit dosud nezúčastněné školy  

 Zintenzivnění spolupráce s učiteli tělesné výchovy – obohacení věrnostního programu, například nabídkou 

sportovního vybavení a dalšími benefity  

 Zřízení informační linky Juniorského maratonu 

 Účast zahraničních škol v semifinálových kolech  

 Nabídka služeb běžeckého centra Running Mall – diagnostika došlapu, semináře, sport lounge, odborné 

konzultace  

 Učitelská štafeta – v roce 2018 očekáváme přes 140 učitelů 

 Záštity: MŠMT, MZ, Evropská komise, ČAS, 13 krajů, 14 měst  

 

 

 

 

 

Termíny krajských semifinále 2018 

9. 4. Pardubice (Park Na Špici) 

10. 4. Plzeň (Smetanovy sady a Kopeckého sady) 

11. 4. Karlovy Vary (Smetanovy Sady) 

12. 4 České Budějovice (náměstí Přemysla Otakara II.) 

13. 4. Liberec (nám. Dr. E. Beneše) 

16. 4. Brno (Park Lužánky) 

17. 4. Zlín (Náměstí Míru) 

18. 4. Olomouc (Smetanovy Sady) 

19. 4. Ostrava (Masarykovo náměstí) 

23. 4. Praha + Středočeský kraj (park Stromovka) 

24. 4. Ústí nad Labem (ul. Kostelní) 

25. 4. Hradec Králové (Masarykovo náměstí) 

26. 4. Jihlava (Sportovně relaxační centrum Český mlýn) 

 


