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Run Labe Run 2019 

O víkendu 11. a 12. května 2019 proběhl pilotní ročník běžeckého štafetového závodu Run 

Labe Run. Start byl umístěn ve Špindlerově Mlýně a první běžci se na trať vydali již v šest hodin 

ráno. Na běžecké týmy čekalo 380 km rozdělených do 36 úseků. Trasa vedla co nejvíce přírodou 

mimo silnice a asfalt. Běžci se v některých úsecích museli vypořádat s velkým převýšením, 

kdy na trase 10 km někdy nastoupali i přes 400 výškových metrů. Náročnost těchto úseků tak byla 

pro závodníky běžeckou výzvou. 

Trasa závodu zavedla běžce ze Špindlerova Mlýna do Dvora Králové, Hradce Králové, 

Pardubic, Kolína, Poděbrad, Roudnice nad Labem, dále do Mělníka, Litoměřic, Ústí nad Labem 

a nakonec do Děčína. Na některých úsecích se běžci mimo jiné podívali třeba na Labskou 

přehradní hráz, Hospital Kuks, safari ve Dvoře Králové, Kunětickou horu, národní hřebčín 

v Kladrubech a na mnoho dalších krásných míst regionu. Závodníci tak měli intenzivní nejen 

běžecký ale i kulturní zážitek z Run Labe Run. 

Závodu se zúčastnilo nakonec celkem 28 týmů složených převážně z 10 až 12 běžců. 

Cílovou čáru v kempu Děčín protnul jako první tým born2run v čase 32 hodin a 14 minut. Celý 

závod se nesl v duchu strhujícího souboje mezi týmy Rychlá Rota, Run For Fun a vítěznými 

bor2run. Několikrát během závodu došlo k výměně pořadí a každý z této trojice týmů se alespoň 

jednou dostal do vedení. Souboj těchto týmů byl ozdobou našeho závodu. Jako druhý nakonec 

skončil tým Run For Fun s časem 33 hodin a 1 minuta. Na třetím místě s časem 33 hodin 

a 12 minut se umístil tým Rychlá rota. Ani ostatní týmy nezaostávaly a o vzrušující souboje nebyla 

nouze. O nejtěsnější souboj se postaraly týmy NAPOHODU a BOOTCAMPS, které v cíli po 380 km 

běhu, dělila pouhá 1 minuta. 

Všem účastníkům patří velké uznání a gratulace! Ceny pro vítězné týmy dodali naši 

oblíbení partneři závodu Mattoni, MyProtein, Sanasport, Caliber Coffee a Paddleboard Guru. 

Tímto sponzorům moc děkujeme a velmi si vážíme jejich podpory! 

Za organizační tým Run Labe Run bychom také rádi poděkovali všem dalším účastníkům 

Run Labe Run za vytvoření velice hezké a přátelské atmosféry. I díky této atmosféře jsme 

se rozhodli pokračovat a zorganizovat závod i příští rok. Budeme se tedy na vás těšit na Run Labe 

Run v roce 2020! 

Výsledky Run Labe Run 2019 a další informace o závodu naleznete na webové adrese 

www.runlaberun.cz. 

http://www.runlaberun.cz/

