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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

5. února 2019 

Běh Wings for Life World Run ve Vídni 

5. 5. 2019 poběží tisíce běžců z celého světa pro dobrou věc. A Vídeň bude u 

toho: trasa povede kolem nejkrásnějších památek rakouské metropole.   

 

Běžím za ty, kteří běhat nemohou: tak zní motto běhu Wings for Life World Run. Již 

6. ročník akce určené profesionálním běžcům, amatérům a handicapovaným 

sportovcům se koná 5. 5. 2019 v jeden moment napříč celým světem. Kompletní 

výtěžek ze startovného putuje obecně prospěšné nadaci Wings for Life, která peníze 

přerozděluje na projekty věnující se výzkumu léčby poranění míchy.  

 

Závodníci vyběhnou přesně ve 13 hodin středoevropského času. Závod je pro 

každého běžce ukončen v momentě, kdy je dostižen autem „catcher car“, které na 

trasu vyrazí o půl hodiny později. Účastníci tak nikdy neví, kolik kilometrů přesně 

uběhnou.  

 

Ve Vídni se závodníci sejdou před vídeňskou radnicí, kde bude v ulici Ringstraße 

závod odstartován. Poté, co minou univerzitu a náměstí Schwedenplatz, je trasa 

povede k vídeňské opeře, ulici Linke Wienzeile a k bulváru Gürtel. Na cestě kolem 

Muzea umění a Přírodovědného muzea, Hofburgu, budovy parlamentu a 

Burgtheateru běžci ještě jednou minou start. Poté se vydají opět na náměstí 

Schwedenplatz směrem k zábavnímu parku Prater. Trasa je nakonec povede přes 

most Reichsbrücke k Dunajskému ostrovu až do městečka Tulln v Dolním 

Rakousku.  

 

V minulém ročníku závodu Wings for Life World Run urazilo více než 100 000 

registrovaných běžců a handicapovaných sportovců 934 484 kilometrů v 66 zemích 

po celém světě. Organizátoři vybrali pro nadaci Wings for Life okolo 3 milionů euro.  

 

Zájemci se mohou na vídeňský běh Wings for Life World Run registrovat do 2. 5. 

2019 na tomto odkaze: 

https://registration.wingsforlifeworldrun.com/at/de/wien/single#/participant 

 

Foto: © Christopher Kelemen / Wings for Life World Run 
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Kontakt 

Mgr. Barbora Benešová 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

benesova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  
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