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Jsme Jeden z neJméně hrdýCh národů v eU a připadá nám, že zdroJů hrdosti dloUhodobě spíše Ubývá…

proto ChCeme společně oslavovat založení repUbliKy 28. říJna pohybem, vyJít do UliC a inspirovat 
ostatní K hrdosti K česKé repUbliCe

v barváCh soKola  a česKé repUbliKy zorganizUJeme Každý roK  28. říJna neJvětší oslavU repUbliKy 
pohybem – běhy po Celé repUbliCe organizované soKoly

v roCe 2019 a 2021 Jsme Uspořádali  v praze  a dalšíCh městeCh závody pro víCe než 2000 účastníKů

Každý roK ChCeme postUpně přidávat další závody a sKrze běh a národní symboly společně oslavit 
založení repUbliKy

předStavení PROJEKTU



společná oslava repUbliKy pohybem ve smyslU soKolsKýCh hodnot

UKázKa soKolsKýCh sportů a tradiC

výzva pro účastníKy závodU K viditelné oslavě (symboly, barevnost)

závody organizUJí za organizační a materiální podpory ústředí čos primárně 
soKolsKé Jednoty, Které JsoU v regioneCh zásadním hybatelem

Jednotný čas startU hlavního závodU

organizované běžeCKé závody na tratě 4 – 10km

zapoJení mUniCipalit  Ke společné oslavě repUbliKy

ZáKLadní koncepce



50 závodů po Celé repUbliCe

5000 běžCů

dětsKé závody

individUální výzva – komunita v aplikaci strava

zapoJení ambasadorů v KomUniKaCi i na závodeCh

silné mediální poKrytí

zapoJení mUniCipalit

Běh repuBLiKy 2021



bUdete soUčástí KomUnity běhU repUbliKy a připoJíte se K oslavám pohybU a založení repUbliKy s 
víCe JaK 5 000 účastníKy

společně poKračUJeme v bUdování tradiCe soKolsKého běhU repUbliKy vždy 28. říJna

motivUJete občany čr K aKtivním oslavám založení repUbliKy 

zísKáte respeKt od loKálníCh mUniCipalit

zísKáte finanční prostředKy na činnost vašiCh Jednot

oslovíte běžCe a děti Ke členství v soKole

zísKáte od Centrálního organizačního týmU podporU pro váš závod

prOč pořádat



organizační podpora

manUál pro přípravU a pořádání aKCe 

Covid manUál pro pořádání aKCe 

sdílené úložiště  pro vešKeré materiály

Centrální webové stránKy pro všeChny běhy

online registraCe + 5Ks Kódů na startovné zdarma pro čestné hosty pořadatele

zaslání startovníCh listin včetně počtU obJednanýCh tričeK pořadatelům

Centrální organizační tým – organizaCe, registraCe, výroba materiálů, partneři, propagaCe

podpora Centrálního týmU



KOMUNIKAční podpora

propagaCe aKCe na Celostátní úrovni - média, soCiální sítě, Kanály soKol

vybraní ambasadoři z řad soKolsKýCh sportovCů

dodání propagačníCh materiálů do regionů

založení JednotnýCh faCebooKovýCh Událostí pro regiony

sdílení grafiCKýCh podKladů na on-line úložišto

zasílání tisKovýCh zpráv, fotografií a dalšíCh podKladů pro vlastní KomUniKaCi pořadatelů v regioneCh

podpora Centrálního týmU



materiální podpora

tričKa pro pořadatelsKý tým 

pitný režim

startovní balíčKy se startovním číslem, s obJednanými závodniCKými tričKy a dárKy od partnerů 

medaile  pro všeChny účastníKy

bannery aKCe K výzdobě závodU min. 2Ks

startovní/ Cílová pásKa

doplňKy pro oslavU repUbliKy   

podpora Centrálního týmU





StartOvní balíčeK 



Běh repuBLiKy 2020



průběh závodů byl silně ovlivněn epidemiCKoU sitUaCi

34 organizátorů, z toho 2 ze zahraničí 

2062 on-line přihlášenýCh účastníKů (1442 dospělýCh/620 dětí) 

148 individUálníCh výzev vč. UK, němeCKa, raKoUsKa, lUCembUrsKa, sae, aUstrálie

901 lidí sdílelo svůJ (pří)běh na soCiálníCh sítíCh

232 členů v letos vytvořeném KlUbU na stravě

fakta 2020



měSta  2020



28.10. individUální výzva
+ Washington DC, Portland

28.11. individUální výzva v regioneCh
děčín, dobříš, ChoCeň, JabloneC nad nisoU, JedovniCe, KameniCe, Komárov, Kroměříž, 
liboChoviCe, lomniCe nad popelKoU, mšené-lázně, nížKov, nové město na moravě, oKříšKy, 
olomoUC, opava, píseK, proseč, prostěJov, soKolov, syroviCe, toUšKov, zlatá olešniCe

12.12. soKolsKý běh repUbliKy
praha, česKé bUděJoviCe, miloviCe, terezín, ostrava, žebráK

průBěh 2020



SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy pomáhá

SBírKa na pOmOc BratrOvi šenKOvi ze šumvaLdu

přímo v registračním formUláři Každý účastníK mohl zvolit, JaKoU 

částKoU přispěJe (50 Kč, 100 Kč, 150 Kč či 200 Kč).

běžCi přispěli částKoU 22.800 Kč, KteroU Jsme JaKo organizátoři 

dorovnali na 30.000 Kč a peníze převedli  na transparentní účet.



7 083 660 Kč Je mediální hodnota 2. ročníKU soKolsKého běhU repUbliKy

5,42m diváKů vidělo reportáže ze sbr v televizi

217 minut dostal projekt prostor v televizi

3 televize s Celostátním dosahem se věnovali závodU 12.12.

5 rádií věnovalo prostor pozvánCe na závod

105 minUt dostal proJeKt prostor v rádiíCh

200+ výstUpů vyšlo v médiíCh o sbr

1,4m+ Uživatelů vidělo obsah se sbr na soCiálníCh sítíCh

mediáLní zásah





pozdravy ze světa
„taK Jsem to oslavil ve vídni! všeChno neJlepší všem!" Jan česáK

„stihla Jsem hned ráno před praCí. pozdrav z londýna" Petra Egan

pozdravy z česKé repUbliKy
„běh naKoneC CelKem zážitKový, JeliKož Jsem se na nové trase zamotala aneb závod s večerKoU." naďa 

Kolářová

„28. říJna v běhU! 12 Km ;-)" Jirka Kadlec

„dnešní sKvělé běžeCKé ráno v praze." bára soUKUpová

„soKolsKý běh repUbliKy libereC." irena brabenCová

„soKolsKý běh repUbliKy v ralsKU - 10 km." žaneta hendryChová

„sUper nápad - soKolsKý běh repUbliKy a KrásnýCh 7 Km." barbora Karešová

Ohlasy účastníKů





těšíme Se  na spolUpráCi

TJ Sokol čertovKa


