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Z medailových oválů na silnici. Půlmaraton je mé nové 

dobrodružství, říká milovnice výzev Twell 

Je tak trochu rebel a nebojí se kroků do neznáma. To je celá Stephanie Twell. Půvabná a především doma ve 

Velké Británii velice populární atletka. Nikdo jí neřekne jinak než Steph. Začínající vytrvalkyně testovala svou 

výkonnost na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, který má být jedním z jejích odrazových můstků až do 

olympijského Tokia. „Běhání je skvělé pro mysl i tělo. Je také určitou formou životního stylu a navíc se 

podíváte na spoustu zajímavých míst,” uvedla žena, pro níž je pohyb esencí života. Byť na Hané nakonec 

skončila pátá, překvapila všechny. Dlouho závod vedla a zdálo se, že naruší hegemonii Lilie Fisikovici. 

Přestože jí síly a kruté horko víc nedovolily, ověřila si, že na maratonské tratě má. 

 

Když šla řeč o tom, že dokáže být tvrdohlavá a stát si za svým, nemusíme pro příklad chodit daleko. Na velkých 

závodech sice poslušně a hrdě nosí britský dres. Pokud jde o příslušnost v rámci Velké Británie, tam si v roce 

2009 si ještě jako teenagerka dupla. Na Hrách Commonwealthu, mistrovství společenství anglicky mluvících 

zemí, už nechtěla reprezentovat Anglii a rozhodla se závodit za Skotsko, zemi původu své matky. 

A stejné je to i s jejím běháním. Na mílařské trati a 5 000 metrech byla hodně úspěšná a domů vozila medaile. 

Jenže ona má ráda výzvy. Proto přešla z milované dráhy na silnici. „Tohle je mé nové dobrodružství a já chci 

zjistit, jak moc dobrá bych tady mohla být,” říká Stephanie Twell a dodává: „Čeká mě velké výkonnostní 

zlepšení. Chci dosáhnout vrcholu svého potenciálu, ale teď se vlastně pořád učím běhat, protože půlmaraton je 

ve spoustě věcí tak odlišný od kratších distancí.”  

Před sebou má jen jeden cíl - po Pekingu 2008 a Riu 2016 se podívat na svou třetí olympiádu. Premiéru zažila 

ještě jako mílařka juniorka, tentokrát si troufá rovnou na maraton. „Uvidíme, jestli je to v mých silách, ale 

pokusím se předvést to nejlepší, co ve mně je a snad to vyjde. Když skončím na závodech v první osmičce, nebo 

výš, bude to skvělé,” vyhlíží další velké úspěchy.  

A aby byl její příběh ještě zajímavější, tak vězte, že se koučuje úplně sama a sestavuje si tréninkový plán. 

„Mívala jsem trenéra na patnáctistovku, ale během letošního února jsem se rozhodla, že to zkusím po svém. 

Mám docela solidní znalosti o trénování. Vím, že bude nejlepší zaměřit se na rychlost, protože chci být silnější 

na delších distancích a rozvíjet svůj potenciál. A já si v tom věřím,” říká odhodlaně. 

Co jiného byste také mohli čekat od dívky, která prostě miluje bláznivé výzvy. S manželem Joem Morwoodem 

před měsícem dotáhli do konce šílený nápad překonat světový rekord na jednu míli v běhu s držením za ruce. A 

povedlo se! „Nejdřív jsem na to nekývla, protože takovou věc nemůžete udělat bez tréninku, musíte být 

sladění. Ale nakonec jsem si řekla jo, pojďme si užít nějakou legraci. Běhání je přece určitý styl života. Jsem 

ráda, že tyhle věci můžu sdílet s manželem,” uvedla rekordmanka. 

Zkouškou pro ní byly i olomoucké silnice. V devětadvaceti letech její druhý půlmaraton v životě. Chtěla zjistit, 

jestli má na boj o zlato. Vystartovala do závodu „rychlostí světla”, ale nakonec jí přepálené tempo stálo super 



 

 

výsledek. I tak je šťastná, že se mohla zúčastnit RunCzech série EuroHeroes Challenge. Vidí totiž v projektu 

obrovský přínos pro evropské sportovce.  

„Chtěla jsem tu představit britskou atletiku v pozitivním světle. Ale obecně je důležitá jedna věc: naučit se 

vyhrávat je pro atleta docela dost důležitá sada dovedností, kterou jen tak nezískáte. Jsem ráda, že existuje 

taková iniciativa. Za rok se chci vrátit a ukázat, že my Evropanky umíme taky skvěle závodit,” uzavřela Twell, jež 

se teď chce dostat na slavný Berlínský maraton. Nechť jí zkušenost z Hané nakonec pomůže za rok zazářit také v 

EuroHeroes a pod olympijskými kruhy. 

Stefanie Twell 

 29letá britská atletka závodila na dvou letních olympijských hrách v Pekingu 2008 a Rio de Janeiru 2016 

 V účasti na olympiádě v Londýně 2012 jí zabránila zlomenina kotníku na krosových závodech v Belgii 
Rodačka z Colchesteru nejraději závodila na středních a dlouhých tratích, letos přešla na maratonské 
distance 

 V roce 2009 oznámila, že na Hrách Commonwealthu už nebude závodit za Anglii, ale za rodiště své 
maminky Skotsko, které pak reprezentovala na této akci v letech 2010 a 2014 

 V roce 2008 se stala juniorskou mistryní světa na 1 500 metrů 

 Z Her Commonwealthu 2010 v Dillí má bronz, který získala v závodě na  1 500 metrů 

 Účast na evropském šampionátu 2016 v Amsterdamu jí vynesla další bronzovou medaili na 5 000 metrů 

 S manželem Joem Morwoodem překonali v květnu světový rekord v běhu na jednu míli v kategorii párů 
držících se při běhu za ruce 

 Na bruselském Memorial Van Damme si v závodě na 5 000 metrů vylepšila osobní maximum o 22 vteřin 
na 14:54.08 a zároveň pokořila patnáct let starý skotský rekord Yvonne Murray   
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V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Bohuslav Stehno      
PR & Media 
     
mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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