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Ženy se znovu rozběhnou za výzvou Women´s Challenge 
 

 
Za první týden už více než sto žen vyslyšelo výzvu Women´s Challenge, projektu, toužícího 

rozběhat ženy a dívky. Čtvrtý ročník v režii Prague International Marathonu nabízí tradičně 
program a podporu k dosažení vytyčeného cíle – uběhnutí jarního pražského půlmaratonu nebo 

maratonu. 
 

„Tentokrát chceme už na podzim v předvýběru otestovat schopnosti i přístup patnácti vybraných žen,“ říká 

Martina Kozáková z pořadajícího PIMu. Šanci mají dámy všeho věku, výkonnosti i sociologických skupin 
z velkoměsta i vesnic. Stačí se přihlásit a napsat svůj běžecký příběh a cíl. Do 31. října 2012 na webu 

www.pim.cz. 
 

Zájem o běhání mezi ženami stoupá. V seriálu RunCzech.com 2012 měly v nesoutěžních bězích už dokonce 

převahu, tvořily 56% účastníků. V závodech jich bylo 29%, i když na rozdíl od Spojených států tady zatím 
čistě ženské podniky neexistují. Do Women´s Challenge 2013 se očekává až na tři tisíce uchazeček. Zvyšující 

se běžecká gramotnost nutí pořadatele k vylepšování nabídky. „Hlásí se nám opakovaně i ženy z minulých 
ročníků, které jsme nevybraly. Plány pak ale stavíme individuálně každé na míru podle schopností i času,“ 

dodává trenér Miloš Škorpil, který vede odbornou přípravu. 

 
V lednu se sejde vybraná dvanáctka žen. Po otestování dostanou tréninkové programy, vybavení od adidasu 

i startovné zdarma. „Společně se pak vydávají za svým cílem a dělí se o své zážitky, které pak slouží jako 
motivace i pro ostatní běhající ženy,“ popisuje Martina Kozáková, která pravidelně sleduje vývoj jejich úsilí. 

 
Některé vystartují začátkem dubna na Hervis 1/2Maratonu Praha, další míří až na květnový Volkswagen 

Marathon. „Řada žen po nadšení z půlmaratonu zkusí ještě navíc i maraton,“ doplňuje Miloš Škorpil a jako 

letošní příklad uvádí Kateřinu Jacques, z níž se v průběhu roku stala nadšená běžkyně. Na závěr sezony se 
pak vyhlašuje ještě vítězka projektu, ta dostane zapůjčený vůz Volkswagen. 

 
Ženská běžecká rodina s vůdcem Škorpilem netrhá svůj svazek ani po dosažení cíle. Letos například celá 

parta přijela v létě na trenérovu svatbu do západních Čech, společně vyrážejí i na další závody po Česku, 

minulé vítězky se i nadále podílejí na vedení přípravy.  
 

„Zřizujeme Dámský běžecký klub, volné pokračování našeho projektu v duchu běžeckého životního stylu, kde 
by se naše absolventky i jiné běhající dámy mohly setkávat, debatovat a dělit se o zkušenosti. Patronkou 

bude Ivana Sekyrová,“ připomíná Škorpil svoji svěřenkyni, učitelku a mámu, kterou ve 40 letech přivedl na 
start olympijského maratonu v Londýně. Další podporu dají obyčejným sportovkyním páté beachvolejbalistky 

z letošní olympiády Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou. Už letos jim předávaly oblečení od adidasu a 

společně s nimi se vydali na 5 km trať zářijového adidas Běhu pro ženy večerní Prahou. 
 

Více informací na www.pim.cz 
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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, Patrick 
Makau 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. Pro rok 2013 olomoucký získal IAAF Silver Road Race Label.  Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod 
Volkswagen Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září a v roce 2012 červnový Mattoni Budějovický 1/2Maraton. V 
roce 2013 Přibyde 1/2Maraton Karlovy Vary. 
 
RunCzech.com 
Běžecký seriál RunCzech.com vznikl v roce 2012 jako společný projekt masových vytrvalostních běhů organizovaných v 
atraktivních místech Česka. Vedle tří hlavních závodů v Praze nabízí také běžecké akce v regionech. Ty přitahují místní 
běžce, ale i turisty ze zahraničí. Všichni zde mohou spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. Pořadatelé 
běžeckého seriálu RunCzech.com získali jako jediní na světě čtyři ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich 
organizátorskou kvalitu.  
Run Czech.com 2013 tvoří tyto závody: Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna), Volkswagen Maraton Praha (12. května), 
Mattoni Grand Prix Praha (7. září), 1/2Maraton České Budějovice (8. června), 1/2Maraton Olomouc (22. června), 
1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) a nově 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května). V roce 2012 se zúčastnilo 
soutěžních běhů seriálu RunCzech.com 34 346 běžců. Byl pro ně take vytvořen speciální bodovací systém, umožňující 
jim poměřit se podle dokončených závodů v kategoriích podle věku a profesí. V roce 2014 by měl být běžecký seriál 
kompletní a přitáhnout vice než 81 000 běžců. 
 


