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národní hrdost je potřeba budovat, připomínat si osobnosti a momenty naší historie, inspirovat 
mladou generaci

proto ChCeme společně oslavovat založení republiKy 28. října pohybem, vyběhnout do uliC a 
inspirovat ostatní K hrdosti K česKé republiCe.

v barváCh česKé republiKy organizujeme Každý roK  28. října největší oslavu republiKy pohybem –
běhy po Celé republiCe organizované soKoly.

od roKu 2019 už s námi běželo přes 10 000 účastníKů po Celé česKé republiCe i v zahraničí.

Každý roK ChCeme postupně přidávat další závody a sKrze běh a národní symboly společně oslavit 
založení republiKy

pOzadí PROJEKTU



největší oslava republiKy pohybem organizovaná 

nejvýznamnějším sportovním spolKem

vize PROJEKTU



sport a oslava



organizované běžeCKé závody po Celé čr 

zapojení zahraničníCh těloCvičnýCh jednot

jednotný čas startu hlavního závodu

trasy do 7 Km, lehKé a střední obtížnosti

dětsKé závody

výzva pro účastníKy K viditelné oslavě

doprovodný program

záKLadní koncepce



70 závodů po Celé republiCe

7000 běžCů

dětsKé závody

individuální výzva – komunita v aplikaci strava

zapojení ambasadorů v KomuniKaCi i na závodeCh

silné mediální poKrytí

zapojení muniCipalit

SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy 2022



SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy ROSTE

počet organizátorů počet účastníKů



budete součástí Komunity soKolsKého běhu republiKy a připojíte se K oslavám pohybu a založení 
republiKy s víCe jaK 7 000 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



naStavení 2022

závazné objednání startovníCh balíčKů pro děti i dospělé
prodloužení registraCe online a přizpůsobení se trendu, že závodníCi neChávají registraCi na poslední Chvíli a zároveň 
zefeKtivnění organizaCe aKCe 

s registraCí do organizování závodu si závazně objednáte vámi zvolený počet balíčKů (na záKladě zKušenosti z předChozíCh 
let nebo očeKávané návštěvnosti) 

záKladní Cena startovního balíčKu pro dospělé 100 Kč, pro děti 50 Kč - poKrývá náKlady na výrobu medaile, startovního 

čísla, zajištění dárKu, materiálů pro realizaCi závodu, apod. (vyúčtovává se Centrále). 

a) poKud vám půjdou registraCe dobře a budete Chtít startovní balíčKy doobjenat, máte možnost do 30.9, nejpozději do 20. 

10. ale pouze do vyčerpání rezervy, Která bude K dispoziCi 

b) poKud objednáte víCe balíčKů než budete mít registrovanýCh online, můžete si nastavit startovné na místě na vyšší 

částKu než online. vyšší Cena startovného či vstupu na místě je obvyKlá nejenom na sportovníCh, ale taKé na KulturníCh 

aKCíCh.

vyúčtování proběhne dle závazně objednanýCh balíčKů



Timing 2022 

Květen uzavření registraCe organizátorů
Květen start registraCí
14.9. setKání organizátorů online nebo na Centrále
28.9. běžeCKý tréninK osobností na pražsKé trase závodu a v regioneCh
5.10. poslední možnost jména na startovním čísle
5.10. poslední možnost registraCe s tričKem

13.10. uKončení registraCí individuální výzva

20.10. poslední možnost objednání startovníCh balíčKů
24.-25.10.                distribuCe materiálu do regionu
24.10. uzavření online registraCí
25.-26.10. vyzvedávání občerstvení v prodejnáCh penny/bude ještě potvrzeno
26.-27.10. generování startovníCh listin

28.10. SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy
28.10.- 29.10. zaslání fotografií, reportáží z regionů
5.11. vyúčtování a faKturaCe
10.11. setKání organizátorů a vyhodnoCení aKCe, poděKování



organizaCe, registraCe, výroba materiálů, partneři, propagaCe

manuál pro přípravu a pořádání aKCe 

Covid manuál pro pořádání aKCe 

sdílené úložiště  pro vešKeré materiály

Centrální webové stránKy pro všeChny běhy a jejiCh správa

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

zaslání startovníCh listin včetně počtu objednanýCh tričeK

rozvoz startovníCh balíčKů

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 úložišti

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

diplomy

doplňKy pro oslavu republiKy 

Ceny pro vítěze

občerstvení pro závodníKy

podpora Centrálního týmu



uKázKa materiálu z ročníKu 2021



StartOvní balíčeK uKázKa startovního balíčKu z ročníKu 2020uKázKa startovního balíčKu z ročníKu 2021

doplňKová služba objednávKa 
tričKa za Kč/400 Kč 



SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy 2021



2021 – česKá republiKa i zahraničí



zapojení ambasadorů

oborová běžeCKá média

regionální média

outdoorová Kampaň

digitální Kampaně

soCiální média

reportáže v radiu

spolupráCe s česKou televizí

soKolsKé Kanály

mediáLní poKrytí





SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy pomáhá

SBírKa na pOmOc BratrOvi adamOvi z JaBLOnce

běžCi při registraCíCh přispěli částKou 74.050 Kč.

10.000 Kč darovala česKá obeC soKolsKá.

15. 950 Kč dorovnal marKetingový partner raul sumu na 

100.000 Kč. 

tyto peníze budou využity na rehabilitaCi bratra adama po 

KompliKované operaCi.



SOKOLSKÝ Běh repuBLiKy pomáhá





těšíme Se  na spolupráCi


