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CRAFT RunFest Ostrava 2018:  běžecký festival v centru Ostravy  aneb
 „Z Ostravy do New Yorku potřetí!“

1.12.2017, OSTRAVA
1. prosince 2017 se otvírají registrace na 3. ročník CRAFT RunFest Ostrava. Centrum Ostravy ožije 
v neděli 23.9.2018 skvělou sportovní atmosférou, špičkové běžecké výkony doprovodí rytmy 
dobré muziky. Běžecký projekt s centrem přímo na Masarykově náměstí organizuje Maratón klub
Seitl Ostrava.  Hlavním tahákem pro běžce je možnost zajistit si účast na slavném  CITY New York 
Marathon  2019, pro veřejnost pak zažít skvělou festivalovou atmosféru.

„CRAFT RUNFEST OSTRAVA se konal poprvé v roce 2016 a v roce 2017 už se zúčastnilo okolo 2200 
běžců z Česka i zahraničí. Navazujeme na dlouholetou tradici maratónů, které jsme v Ostravě vždy 
pořádali. Maratonská trať je zkrátka to nejvíc, co se dá v běhu zažít,“ říká prezident závodu a guru 
ostravského běhu Otto Seitl a dodává: „Zářijový termín je ideální pro dlouhé běhy kvůli příjemnému
počasí. Na start 3. ročníku chceme přilákat kvalitní domácí maratonce a vypisujeme proto speciální 
finanční odměnu pro překonání dosavadního nejlepšího maratonského času, který se v Ostravě 
podařilo zaběhnout už v roce 1959.“

Hlavním závodem CRAFT RunFestu je Ostrava Maraton. Běží se na certifikované trati, která slibuje 
kvalitní časy. Kdo si netroufne na maratonskou trať, může zkusit kratší délky: půlmaraton nebo 
čtvrtmaraton (10,54km).  Velmi oblíbenou disciplínou se staly štafety na 6x6 km, zejména kategorie
štafet firemních. Zde mohou porovnat běžecké síly týmy v rámci jedné firmy, lze porazit konkurenta
v oboru, zdravě se vyhecovat nebo jen prostřednictvím společného zážitku utužit kolektiv a posílit 
týmového ducha. V roce 2017 se závodu štafet zúčastnilo 136 týmů. Pro děti jsou připraveny 
běžecké závody ve čtyřech věkových kategoriích, neběžci poznají krásy OSTRAVY díky procházce s 
holemi (nordic walking). Výtěžek charitativního BĚHu PRO …  bude i v roce 2019 věnován 
ostravským dětem se zdravotním handicapem. Čtyřkilometrová trať je určena úplně pro všechny: 
běžce, neběžce, kočárky i vozíčky.

Jaké plánují organizátoři novinky pro rok 2018? Odpovídá Eva Horčičková, hlavní koordinátorka 
akce: „Přípravy na 3. ročník už jsou v plném proudu. Dokončili jsme redesign webových stránek a 
otevřeli registrace. Příjemným překvapením je 10% sleva ze startovného pro všechny 
zaregistrované do konce roku 2017. Pokračujeme ve spolupráci s naším hlavním partnerem firmou 
CRAFT a tak se všichni účastníci opět mohou těšit na speciální CRAFT dárek a dva šťastlivci 
vylosovaní v tombole odletí do New Yorku zúčastnit se největšího běžeckého svátku – newyorského 
maratonu. Samozřejmě nebude chybět originální RunFest medaile pro všechny v cíli, nově chceme 
zajistit rytce přímo v centru závodu, který zájemcům na medaili vyryje dosažený čas.“
„Do budoucna chceme zachovat podobu tratí letošního ročníku. Tratě, které vedou centrem 
Ostravy, Komenského sady i podél řeky Ostravice se běžcům velmi líbily a řada z nich si zaběhla 
osobní rekordy. Tímto krokem umožníme meziroční porovnání zaběhnutých časů,“ říká čerstvá 
ředitelka CRAFT RUNFEST Petra Pastorová, dlouholetá členka MK Seitl a zároveň jedna 
z nejúspěšnějších českých vytrvalkyň. 



„Zveme všechny sportovce: přijeďte si proběhnout Ostravu, pojďte si užít týmovou atmosféru, 
přispějte na dobrou věc. Jsme pro Vás motivací, jak se začít hýbat. Běh je jedním z nejpřirozenějších
pohybů. Pocit uvolnění a radosti z dosaženého cíle určitě stojí za to! “, shrnuje hlavní myšlenku 
projektu Otto Seitl.

Veškeré informace najdete na www.runfest.cz  .

Pro další informace můžete kontaktovat:
Roman Bartoň
e-mail: info@runfest.cz
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