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Zdravý	  šéf,	  zdravá	  firma.	  Díky	  projektu	  „CEO	  Running	  
Challenge“	  se	  deset	  šéfů	  významných	  firem	  připravuje	  na	  
zdolání	  své	  běžecké	  mety.	  
	  

Ve	  zdravém	  těle	  je	  zdravý	  duch	  a	  běh	  je	  lék.	  Lidé,	  kteří	  běhají	  jsou	  méně	  nemocní,	  více	  relaxovaní	  a	  ve	  
své	  práci	  pak	  výkonnější	  a	  efektivnější.	  Čím	  více	  je	  takových	  lidí,	  tím	  lépe.	  A	  znáte	  to,	  příklady	  táhnou.	  
Když	  běhá	  šéf	  firmy,	  inspiruje	  své	  kolegy,	  zaměstnance	  i	  zákazníky.	  	  	  

Toto	  má	  za	  cíl	  nový	  projekt	  společnosti	  Prague	  International	  Marathon,	  která	  se	  rozhodla	  poskytnout	  
speciální	  péči,	  v	  podobě	  programu	  „CEO	  Running	  Challenge“,	  respektovaným	  leaderům	  a	  šéfům	  deseti	  
významných	  firem.	  

Účastníci	  projektu	  si	  stanovili	  svůj	  individuální	  běžecký	  cíl,	  který	  jim	  pomáháme	  splnit.	  Pro	  některé	  je	  
cílem	  třeba	  10	  km,	  pro	  jiné	  půlmaraton	  či	  dokonce	  maraton.	  Součástí	  podpory	  je	  úvodní	  zdravotní	  
vyšetření,	  tréninkový	  plán	  a	  odborné	  rady,	  vyvrcholením	  pak	  účast	  na	  velkém	  běžeckém	  závodu.	  

Pro	  většinu	  z	  účastníků	  projektu	  je	  absolvování	  velkého	  závodu	  prvním	  skutečným	  běžeckým	  zážitkem.	  
Najdou	  se	  ale	  i	  tací,	  kteří	  běhají	  půlmaratony	  pravidelně.	  K	  projektu	  se	  na	  dálku	  připojili	  také	  dva	  
generální	  ředitelé	  z	  Číny,	  osobně	  své	  síly	  poměří	  s	  účastníky	  z	  Čech	  při	  pražském	  maratonu	  v	  květnu.	  

Abychom	  zajistili	  správné	  vedení	  tréninku	  a	  nikdo	  ze	  zúčastněných	  si	  neublížil,	  nechali	  jsme	  všechny	  
účastníky	  otestovat	  v	  Institutu	  sportovního	  lékařství	  v	  pražských	  Holešovicích.	  Odborníci	  posoudili	  
pohybový	  aparát	  účastníků	  a	  složení	  jejich	  těla,	  zhodnotili	  výživové	  návyky	  a	  stanovili	  anaerobní	  prahy	  
v	  zátěžovém	  testu	  zaměřeném	  na	  činnost	  srdce	  a	  plic.	  Součástí	  vyšetření	  byly	  i	  laboratorní	  rozbory	  krve.	  

Trénink	  začal	  individuálním	  posouzením	  běžecké	  techniky	  šéftrenérem	  Milošem	  Škorpilem.	  Ten	  také	  
vypracoval	  pro	  každého	  individuální	  tréninkový	  plán,	  který	  se	  řídí	  dle	  tepové	  frekvence	  a	  probíhá	  
zpravidla	  3-‐4x	  týdně.	  Účastníci	  využívají	  individuálních	  nebo	  společných	  tréninků,	  na	  ty	  mohou	  pozvat	  i	  
své	  kolegy,	  přátele,	  rodinu.	  

Trénink	  probíhá	  většinou	  na	  našich	  nejoblíbenějších	  trasách	  v	  pražské	  Stromovce	  a	  v	  Kunratickém	  lese.	  
Občas	  se	  proběhneme	  i	  žižkovskými	  ulicemi	  nebo	  po	  Klánovicích.	  

O	  správnou	  výživu	  během	  tréninku	  i	  závodu	  se	  stará	  se	  svými	  produkty	  společnost	  Nutrend.	  Vhodné	  
běžecké	  vybavení	  a	  oblečení	  poskytla	  všem	  účastníkům	  společnost	  adidas.	  

Program	  vrcholí	  Hervis	  1/2Maratonem	  Praha	  a	  Volkswagen	  Maratonem	  Praha,	  zahrnuje	  však	  i	  účast	  na	  
regionálních	  závodech	  a	  několik	  společných	  neběžeckých	  setkání.	  	  



	  

	  

	  

Seznam	  účastníků	  a	  jejich	  vyjádření	  k	  projektu	  a	  běhu	  obecně	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Pavel	  Zima,	  38	  let,	  výkonný	  ředitel	  a	  místopředseda	  představenstva	  Seznam	  a.s.	  

Seznam.cz	  je	  český	  internetový	  portál	  a	  vyhledávač,	  patří	  k	  němu	  mimo	  jiné	  i	  mapy.cz	  a	  stream.cz.	  

„Jsem	  dost	  starý	  na	  to,	  abych	  si	  dokazoval,	  že	  uběhnu	  20	  kilometrů,	  ale	  také	  dost	  mladý	  na	  to,	  abych	  to	  
přežil.“	  Pavel	  Zima	  se	  v	  dubnu	  postaví	  poprvé	  na	  start	  pražského	  půlmaratonu	  a	  příprava	  na	  tento	  závod	  
bude	  jeho	  fyzickou	  průpravou	  na	  celoroční	  Hanspaulskou	  fotbalovou	  ligu.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Jan	  Procházka,	  45	  let,	  vedoucí	  divize	  Volkswagen	  užitkové	  vozy	  

„Chci	  těm,	  kteří	  se	  ještě	  nerozhodli,	  ukázat,	  že	  je	  možné	  běhat	  a	  uběhnout	  dlouhou	  trať.“	  V	  letošním	  
roce	  se	  Jan	  Procházka	  postupně	  přes	  menší	  závodní	  vzdálenosti	  propracuje	  až	  k	  půlmaratonské	  trati.	  
Během	  se	  chce	  dostat	  do	  kondice,	  lépe	  se	  cítit	  a	  donutit	  se	  ke	  shození	  pár	  kil.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Jiří	  Herian	  40	  let,	  výkonný	  ředitel	  mediální	  agentury	  PHD	  	  

„Běhání	  lze	  provozovat	  i	  při	  vysokém	  pracovním	  vytížení,	  stačí	  triko,	  boty	  a	  hodina	  času	  kdykoli	  přes	  den	  
–	  dá	  se	  provozovat	  doma,	  v	  práci,	  na	  služební	  cestě.	  	  Vyběhnete	  a	  v	  nohách	  máte	  za	  chvíli	  10	  km.	  Běhání	  
mě	  chrání	  proti	  stresu	  a	  vždy	  mi	  parádně	  vyčistí	  hlavu.	  Líbí	  se	  mi,	  že	  projekt	  podporuje	  sport	  a	  motivuje	  
další	  lidi,	  aby	  začali	  běhat	  a	  nebo	  si	  dali	  konkrétní	  cíl	  a	  šli	  za	  ním.	  Já	  osobně	  chci	  zlepšit	  svůj	  čas	  na	  
pražském	  maratonu.“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Kamil	  Vacek,	  38	  let,	  výkonný	  ředitel	  společnosti	  TCCM,	  která	  zastupuje	  HTC	  na	  trzích	  střední	  a	  východní	  
Evropy	  

„Běhání	  je	  pro	  mě	  zcela	  nová	  zkušenost.	  Mým	  jediným	  cílem	  je	  doběhnout	  v	  rámci	  maratonské	  štafety	  a	  
nezkazit	  závod	  svým	  třem	  kolegyním.	  Jsem	  v	  projektu,	  protože	  sám	  bych	  se	  nikdy	  do	  něčeho	  takového	  
nepustil.	  Člověk	  si	  má	  otevírat	  nové	  obzory	  a	  posouvat	  své	  osobní	  hranice...“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Petr	  Šimůnek,	  44	  let,	  šéfredaktor	  časopisu	  Forbes	  

„Nenávidím	  běh.	  Chci	  ho	  začít	  milovat“,	  taková	  jsou	  očekávání	  Petra	  Šimůnka	  od	  projektu	  CEO	  Running	  
Challenge.	  Letos	  se	  zkusí	  do	  běhu	  zamilovat	  jako	  účastník	  firemních	  štafet	  na	  pražském	  půlmaratonu	  i	  
maratonu.	  



	  

	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Alessandro	  Pasquale,	  40	  let,	  generální	  ředitel	  společnosti	  Karlovarské	  minerální	  vody,	  a.s.	  

„Věřím,	  že	  běhání	  je	  nejlepší	  způsob	  jak	  si	  udržet	  fyzickou	  kondici.	  Vždycky	  jsem	  rád	  běhal	  a	  teď	  chci	  
využít	  příležitosti	  naučit	  se	  od	  Miloše	  Škorpila	  a	  jeho	  týmu	  dělat	  to	  více	  profesionálně.	  Rád	  bych	  uběhl	  
půlmaraton	  i	  maraton	  a	  navnadil	  tak	  další	  lidi	  k	  tomu,	  to	  zkusit.“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Francois	  Cambier,	  38	  let,	  ředitel	  marketingu	  a	  exportu	  ve	  společnosti	  Pernod	  Ricard,	  Jan	  Becher	  

„Běhám	  dvakrát	  ročně	  půlmaratony,	  abych	  měl	  motivaci	  k	  celoročnímu	  pohybu...	  Potřebuju	  stále	  
nějakou	  sportovní	  výzvu.	  Věřím,	  že	  běh	  pomáhá	  dostat	  tělo	  a	  mysl	  do	  harmonie	  a	  dosáhnout	  tak	  lepšího	  
výkonu.	  

Projekt	  podle	  mě	  buduje	  platformu	  jak	  včlenit	  sport	  do	  firemního	  života.	  Letos	  poprvé	  poběžím	  
půlmaraton	  v	  Praze	  a	  rád	  bych	  ho	  doběhl	  lépe	  než	  vloni	  v	  Ženevě	  (2hod	  10	  min).“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Peter	  Mueller,	  49	  let,	  výkonný	  ředitel	  Kraftfoods	  Česká	  republika	  a	  Slovenská	  republika	  

„V	  životě	  si	  potřebujete	  stanovovat	  cíle.	  Když	  jsem	  přišel	  minulý	  rok	  do	  Prahy,	  řekl	  jsem	  si,	  že	  tu	  poběžím	  
svůj	  první	  maraton.	  V	  naší	  společnosti	  hodně	  lidí	  běhá	  a	  to	  mě	  inspirovalo.	  Teď	  chci	  zase	  já	  druhým	  
ukázat	  cestu	  ke	  zdravému	  a	  vyrovnanému	  životu.	  Hodně	  cestuji,	  běžecké	  boty	  sbalím	  jednoduše	  a	  tak	  
můžu	  běhat	  a	  cítit	  se	  lépe	  kdekoli.“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Jerome	  Silvestre,	  55	  let,	  prezident	  společnosti	  Zentiva	  	  

„CEO	  Running	  Challenge	  je	  projekt,	  který	  vybízí	  k	  řízení	  vlastního	  zdraví	  a	  to	  sedí	  dobře	  k	  hodnotám	  
firmy,	  se	  kterou	  jsem	  již	  přes	  30	  let.	  Závazek,	  výkon,	  ambice,	  odvaha!	  Mým	  osobním	  cílem	  je	  dokončit	  
maraton	  a	  to	  nejlépe	  v	  čase	  hodně	  pod	  5	  hodin.	  Běhám	  proto,	  že	  je	  to	  dobré	  pro	  zdraví,	  vyčistím	  si	  hlavu	  
a	  dotknu	  se	  svých	  limitů.“	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Miloš	  Škorpil,	  58	  let,	  hlavní	  trenér	  v	  projektu	  

Miloš	  Škorpil	  je	  specialistou	  na	  dlouhé	  běhy	  a	  ultramaratony,	  řada	  jeho	  výkonů	  je	  zapsána	  v	  Guinessově	  
knize	  rekordů.	  Je	  trenérem	  a	  zakladatelem	  Běžecké	  školy,	  propaguje	  kondiční	  běh,	  publikuje.	  Mezi	  jeho	  
neobvyklé	  běhy	  se	  řadí	  běh	  napříč	  a	  kolem	  České	  republiky,	  běh	  z	  Prahy	  na	  Sněžku	  a	  nebo	  246	  kilometrů	  
dlouhý	  Spartathlon	  z	  Atén	  do	  Sparty.	  



	  

	  

	  

Prague	  International	  Marathon,	  spol.	  s	  r.o.	  /	  tempo	  team	  prague	  s.r.o.	  

Miroslav	  Jiřík	  
Manažer	  projektu	  CEO	  Running	  Challenge	  
tel:	  +420	  725	  032	  333	  
email:	  jirik@pim.cz	  
	  
Poznámky	  pro	  editory:	  	  
	  
RunCzech	  běžecká	  liga	  

RunCzech	  běžecká	  liga	  vznikla	  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	  RunCzech	  běžecké	  ligy	  získali	  jako	  
jediní	  na	  světě	  čtyři	  ocenění	  IAAF	  Road	  Race	  Label,	  potvrzující	  jejich	  organizátorskou	  kvalitu:	  IAAF	  Road	  Race	  Silver	  Label	  pro	  
METRO	  Běh	  na	  10	  km	  a	  1/2Maraton	  Olomouc	  a	  IAAF	  Road	  Race	  Gold	  Label	  pro	  Hervis	  1/2Maraton	  Praha	  a	  Volkswagen	  
Maraton	  Praha.	  

RunCzech	  běžeckou	  ligu	  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),	  nově	  1/2Maraton	  Karlovy	  Vary	  (25.	  
května)	  a	  hostující	  Medzinárodný	  maratón	  mieru	  Košice	  (6.	  října).	  	  

V	  roce	  2012	  se	  zúčastnilo	  závodů	  RunCzech	  64	  043	  běžců.	  Pro	  účastníky	  soutěžních	  běhů,	  kterých	  bylo	  v	  roce	  2012	  celkem	  34	  
346,	  byl	  vytvořen	  speciální	  bodovací	  systém,	  umožňující	  poměřit	  své	  výsledky	  s	  ostatními	  běžci	  v	  kategoriích	  podle	  věku	  a	  
profesí.	  V	  roce	  2014	  by	  měl	  být	  běžecký	  seriál	  kompletní	  a	  přitáhnout	  vice	  než	  81	  000	  závodníků.	  	  
	  
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	  v	  rámci	  prvního	  ročníku	  postavilo	  958	  
běžců.	  Od	  té	  doby	  se	  aktivity	  PIM	  rozrostly	  
a	  rozvinuly	  do	  celé	  série	  běžeckých	  akcí	  známých	  jako	  RunCzech	  běžecká	  liga.	  V	  roce	  2012	  se	  závodů	  v	  rámci	  PIM	  Běžeckého	  
seriálu	  zúčastnilo	  přes	  64	  000	  závodníků	  z	  celého	  světa.	  Volkswagen	  Maraton	  Praha	  patří	  mezi	  top	  10	  maratonů	  světa	  
odehrávající	  se	  v	  jedné	  z	  nejkrásnějších	  lokalit.	  PIM	  je	  rovněž	  od	  roku	  1999	  pořadatelem	  pražského	  půlmaratonu	  a	  závodů	  na	  
kratší	  tratě	  Grand	  Prix.	  	  Hervis	  1/2Maraton	  Praha	  se	  stal	  v	  roce	  2012	  nejrychlejším	  půlmaratonem	  světa!	  Etiopan	  Zersenay	  
Tadese	  ho	  zaběhl	  v	  rekordním	  čase	  58:23.	  

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.	  	  

	  
tempo	  team	  prague	  s.r.o.	  

Společnost	  tempo	  team	  se	  věnuje	  rozvoji	  maratonských	  závodů	  a	  dalších	  běžeckých	  akcí	  v	  Evropě.	  Byla	  založena	  v	  roce	  2000	  
skupinou	  odborníků	  a	  sportovních	  nadšenců.	  	  Výraz	  "tempo"	  je	  zkratka	  organizace	  "The	  European	  Marathon	  Promotion	  
Organization“.	  

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	  
RunCzech	  běžecké	  ligy.	  	  

V	  roce	  2010	  vytvořila	  společnosti	  tempo	  team	  speciální	  tým	  odborníků	  s	  patnáctiletými	  zkušenostmi	  v	  oblasti	  organizace	  
běžeckých	  akcí	  a	  uspořádala	  první	  ročník	  závodu	  Volkswagen	  1/2Maraton	  Olomouc.	  Jednalo	  se	  o	  první	  závod,	  který	  společnost	  
tempo	  team	  organizovala	  mimo	  Prahu.	  Sérii	  závodů	  doplnil	  v	  roce	  2011	  podzimní	  závod	  Volkswagen	  1/2Maraton	  Ústí	  nad	  
Labem,	  	  o	  rok	  později	  červnový	  Mattoni	  1/2Maraton	  České	  Budějovice	  a	  v	  roce	  2013	  přináší	  premiéru	  závodu	  1/2Maraton	  
Karlovy	  Vary,	  který	  se	  bude	  konat	  25.	  května.	  


