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Maratonský svět to ví, ženy předhánějí muže

Praha/ Počet běžkyň na vytrvalostních závodech v USA dosahuje už 53% z celkového 
počtu  účastníků.  Na  19.  kongresu  AIMS,  mezinárodní  asociace  maratonských  a 
distančních  běhů,  v pražském  hotelu  Hilton  to  řekla  Kathrine  Switzer,  první 
maratonkyně světové historie.

„Ženy nyní mají v běžeckém poli převahu. Z běhu získávají sílu a energii, milují pocit sounáležitosti 
komunity  a  pevného  zdraví,  které  přichází  se  zdravým  životním  stylem,“  dodala  jedna 
z nejuznávanějších osobností světové běžecké scény.

AIMS kongres přinesl několik dalších zajímavých příspěvků nejen na téma Ženy v běhu. Richard 
Donovan z Irska, ředitel North Pole Maratonu, například hovořil o tom, jak obtížně je při závodě 
zabránit útokům ledních medvědů, jak čelit podchlazení a zabránit ztrátě prstů vinou omrzlin.

Na slavnostní galavečeři na počest šedesátého výročí unikátního zlatého hattricku Emila Zátopka 
na helsinské olympiádě 1952 vystoupila i nejlepší maratonkyně historie Rosa Mota z Portugalska. 
„Zátopek byl úžasnou osobností, nejen pro své výsledky, ale hlavně jako člověk. To, že věnoval 
jednu svoji zlatou olympijskou medaili svému soupeři, věčně druhému Australanovi Clarkovi, to by 
nikdo jiný neudělal. Proto jsem neváhala, abych přijela a vzdala mu hold,“ řekla žena, která jen na  
pár hodin opustila doma v Portu nemocného otce.

Kongres byl rekordní v celé třicetileté historii AIMS. Objevili se zde zástupci 328 závodů ze 100 
zemí světa včetně nejslavnějších podniků planety Bostonu, Berlína, Londýna a dalších. 

Novým viceprezidentem AIMS byl  zvolen  Australan  Dave  Cundy,  ředitel  Great  Wall  maratonu 
v Číně. Poprvé se do nejužšího vedení dostal zástupce černého kontinentu, Gary Boshoff z Jižní 
Afriky. Dále přibyli Bruno Boukobza z Francie a Mark Milde, ředitel Berlínského maratonu. Příští 
kongres bude hostit v roce 2014 jihoafrický Durban. 

„Maratonské  a  běžecké  hnutí  pokračuje  v ohromném  růstu  po  celém  světě.  Přináší  zlepšení 
životního stylu a přispívá k navázání přátelství, která neznají hranic. Jen na tokijský maraton se 
hlásilo 280 000 zájemců! Těší nás také zvyšující se počet běhajících žen,“ uvedl Paco Borao, který 
zůstal v roli prezidenta AIMS. A navzdory věku se pak postavil do maratonské štafety nedělního 
Volkswagen Maratonu Praha.

„Jsme potěšeni, že se Praha stala na několik dní hlavním městem běžeckého světa. Inspirovali 
jsme se všichni navzájem. Je to další krok k naplnění naší ideje RunCzech.com – Česko je nejlepší 
místo  pro  běhání,“  prohlásil  spokojený  Carlo  Capalbo,  předseda  organizačního  výboru  Prague 
International Marathonu.
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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.


