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„Creme de la creme“
světového vytrvalostního běhu
míří do Prahy
Praha/ Zástupci 116 nejdůležitějších světových maratonů přijedou vzdát poctu 
Emilu Zátopkovi. Jaro konečně přišlo do české metropole a přináší 19. kongres 
AIMS – Mezinárodní asociace maratonských a vytrvalostních běhů. Ten se stane 
rekordním v třicetileté historii existence asociace, neboť se ho zúčastní více 
než 250 delegátů z 51 zemí 7 kontinentů. 

Předcházející AIMS kongres v Aténách před dvěma lety zvolil Prahu jako dějiště nadcházejícího 
setkání pořadatelů světových maratonů. Prestižní událost proběhne od 10. do 12. května v hotelu 
Hilton Prague v Pobřežní ulici. V těchto dnech se Praha stane hlavním městem běžeckého světa. 
Účastníci kongresu reprezentují společně více než 1,6 milionu běžců, kteří se účastní jejich závodů.

Mezi delegáty budou zástupci i těch nejprestižnějších maratonů pořádaných v Berlíně, Bostonu, 
New Yorku, Šanghaji, Aténách, Curychu, Barceloně, Bombaji, ale take Marizburgu (Jižní Afrika) i 
mnohých dalších. Společně s partnery AIMS chtějí jednat o změnách konceptu a nových 
myšlenkách pro zlepšení práce asociace a služeb členům i místním komunitám, hostících masové 
vytrvalostní běhy.

"Jsme potěšeni vidět takový rekordní počet delegátů na světovém kongresu AIMS. Z mého 
pohledu vzrůstá počet běžců po celém světě a tím pádem kontinuálně také roste počet  
organizátorů mezinárodních běhů. Ohromná prestiž Pražského mezinárodního maratonu a  
turistický věhlas města Prahy tvoří výjimečný koktejl pro strávení těchto dnů, v nichž práce může 
být příjemným zážitkem v báječné atmosféře," říká Paco Borao, prezident AIMS.

Letos slaví AIMS třicáté narozeniny a během kongresu chce diskutovat témata: Ženy v běhání, 
Nové technologie a Spolupráce s místními komunitami a samosprávami. 

Olympijský rok 2012 také přináší šedesáté výročí fenomenálního zlatého hattricku Emila Zátopka 
na hrách v Helsinkách, kdy vyhrál běhy na 5 000, 10 000 metrů i maraton. Český atletický svaz a 
Prague International Marathon organizují společně 11. května akci na jeho počest. Legendárního 
běžce Zátopka připomene i výstava na ruzyňském letišti a v prostorách Sport Expo v Holešovicích.

Kromě prezentací a mítinků mohou delegáti kongresu využít bohatý program nejrůznějších 
doprovodných akcí, včetně společenských galavečeří, pořádaných partnery organizátorů – hlavním 
městem Praha, Českým atletickým svazem nebo agenturou CzechTourism. Na kongres naváže 13. 
května již 18. ročník Volkswagen Maratonu Praha se speciální štafetou, otevřenou všem 
účastníkům kongresu.



Všechny informace věnované 19. kongresu AIMS najdete na
http://www.aimscongress2012.cz

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.
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Poznámky pro editory:
Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost Prague International Marathon spol. s r.o. („PIM“) založil v roce 1995 Carlo Capalbo, prezident společnosti,  
s cílem zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 
běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V 
roce 2011 se závodů v rámci PIM Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen 
Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7.  
nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského 
půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.
Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi 
Volkswagen, adidas, Hervis a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu 
předních světových atletů zvučných jmen (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio 
Pinto) a tisíce návštěvníků.
PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race 
Silver Label pro METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen 
Maraton Praha.

tempo team prague s.r.o.

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj 
maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Společnost tempo team byla založena v roce 2000 skupinou 
odborníků a sportovních nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci 
sportovních akcí. Od jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu 
a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým 
odborníků s patnáctiletými zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen 
Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala 
mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.

http://www.aimscongress2012.cz/

