
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
5. dubna 2019 

“Jsem připravený na svůj nejlepší výkon,” řekl Kiprop. Poběží i 

steeplař Mekhisi a olympionik Koukal 
Už zbývá jediný den do startu Sportisimo 1/2Maratonu Praha a RunCzech na předzávodní tiskové konferenci 

v Hotelu Hilton Prague představil hlavní mužské i ženské hvězdy, které v sobotu 6. dubna od 10 hodin poběží 

21. ročník na krásné trati v srdci historického centra hlavního města. 

O závodu i velké běžecké sezoně promluvil na tiskové konferenci ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek. 
“Běžíme druhý závod sezony - po půlmaratonu v Neapoli - a zároveň ten nejrychlejší z celého roku. Vloni se 
podařilo překonat český ženský rekord a před dvěma lety světový ženský rekord. Jsme rádi, jak sezóna začíná, a 
těšíme se na příjemné počasí pro běh. Věřím, že si to všichni užijí a ti nejlepší ukážou své kvality,” řekl Václav 
Skřivánek.  

 
Na pódiu se představil keňský vytrvalec Stephen Kiprop, nejrychlejší půlmaratonec letošního roku a podělil se o 
svůj příběh, kterak prodal na několik pokusů své chovné kozy, aby mohl prorazit ve světě profesionálního běhu. 
“Vyšlo to až napotřetí. Dnes si mohu dovolit mnoho koz, a proto mám velkou farmu,” usmál se Stephen Kiprop. 
A také přidal k dobru, jak přišel ke svému příjmení. “Kiprop znamená, že jsem se mé matce narodil za dost 
silného deště,” řekl pobaveně. Do Prahy přijel s tím, že tu zaběhnout svůj dosavadní nejlepší výkon a postarat 
se o překvapení. 

 
Vedle Kipropa novinářům představila své cíle i poslední novinky z tréninkového kempu v Keni česká jednička Jiří 
Homoláč. “Tréninky v Keni pomáhají. Snažím se přizpůsobit tomu, co dělají Keňané a běhám jinak. Je to tak, 
jako když se díváte na nejlepší tenisty a také se potom snažíte hrát jinak. Cítím se dobře a chci se tu dostat pod 
63 minut,” míní Jiří Homoláč, který do Prahy přiletěl ve čtvrtek přímo z Afriky. 

 
Do Prahy přiletěla závodit i druhá nejrychlejší žena na 21 kilometrech Fancy Chemutai. “Už jsem si v Praze 
zatrénovala asi 45 minut v parádním počasí a cítím se skvěle,” rozplývala se Keňanka. Její výkon 1:04:52 je jen o 
vteřinu pomalejší než světový rekord. Chemutai pak přidala i perličku vztahující se k původu jejího příjmení. “U 
mě je to tak, že jsem se narodila za úsvitu,” potvrdila. 

 
Dobře naladěná přijela před závodem do Hiltonu také jedna z nejrychlejších Američanek současnosti a rodačka 
z Portlandu Amy Cragg. “Docela ráda běhám v Japonsku, odkud mám i skvělé časy. Prahu jsem si ovšem vybrala 
proto, že je to krásné město a skvělá trať přející opravdu rychlým závodům,” uvedla Cragg. 

 
Soupiska favoritů bude v obou kategoriích hodně atraktivní, pět mužů dokáže půlmaraton zaběhnout pod jednu 
hodinu. “Mezi ženami se budeme snažit dostat pod hranici jedné hodiny a šesti minut. Máme tu dvě velké 
ženské světové hvězdy a já myslím, že se máme na co těšit,” připomněla Jana Moberly. Posílil naopak mužský 
tým Francie, který přijede ve čtyřčlenné sestavě a veze sebou největší francouzskou hvězdu na středních tratích 
a mnohonásobného medailistu Mahedine Mekhisiho. Tedy steeplaře, který dosud závodil spíš na dráze a hodlá 
se prosadit na silnici. 
 



 

 

Titulárním partnerem RunCzech i 1/2Maratonu Praha je společnost Sportisimo, která podporuje závody šestým 
rokem. “Těší nás, že podporujeme půlmaraton i další výborně organizované  závody RunCzech,” uvedl 
marketingový ředitel Sportisima Zdeněk Morávek. 

 
Na tiskové konferenci byla zároveň představená také adidas eventová kolekce pro RunCzech sezonu 2019 
spojená s charitativním projektem Plešouni. “Projekt Plešouni může znít kontroverzně, ale týká se dětí s 
onkologickým onemocněním. Přišli jsme s nápadem na animovaný seriál, který dětem vysvětlí, proč jim 
vypadávají vlasy, proč nemohou během léčby za svými kamarády a co je magnetická rezonance. Věříme, že jim 
to hravou a hezkou formou vysvětlíme,” dodala Eliška Podzimková, která sama si sama prošla zákeřnou nemocí 
a jako ilustrátorka navrhla pro adidas speciální edici triček. Každá padesátikoruna ze zakoupeného trička z 
kolekce pro RunCzech půjde na podporu projektu Plešouni,” připomněla zástupkyně adidas Tereza Nagyová. 

 
Závod startuje v sobotu 6. dubna v 10 hodin na náměstí Jana Palacha a bude živým přenosem vysílaný na ČT 
Sport a online na iVysilani.cz. Níže najdete přiloženou startovní listinu Sportisimo 1/2Maratonu Praha 2019. 
 

Startovní listina 
 

TOP MUŽI  

1. KIMELI Benard | KEN | 0:59:47  
2. KIPROP Stephen | KEN | 0:58:42  
3. KIBITOK Felix | KEN | 0:59:21  
4. KIPCHUMBA Abel | KEN | 0:59:29 
5. KOECH Geoffrey | KEN | 0:59:50  
6. GHEBREGERGIS Yohanes | ERI | 1:00:16  
7. MARITIM Philimon Kipkorir | KEN | 1:00:29  
8. KEMEI Moses Kipngetich | KEN | 1:00:44  
9. KALALE Ishmael Chelanga | KEN | 1:00:47  
10. RONO Henry | KEN | 1:01:40 |  
11. HOMOLÁČ Jiří | CZE | 1:03:23 |  
12. SITKOVSKYY Oleksandr | UKR | 1:03:49 |  
13. WACKER Andy | USA | 1:03:26 |  
14. OLEFIRENKO Igor | UKR | 1:03:36 |  
15. KIBET Moses | UGA | 1:01:37 |  
 

 

 

 



 

 

 
TOP ŽENY  

1. CHEMUTAI Fancy | KEN | 1:04:52 
2. KIPKIRUI Caroline Chepkoech | KAZ | 1:05:07  
3. SALPETER Lonah Chemtai| ISR | 1:07:55 
4. CHERUIYOT Lucy | KEN | 1:07:23  
5. CRAGG Amy | USA | 1:08:27  
6. MATHATHI Lydie Njeri | KEN| 1:10:08  
7. GEBRE Trihas | ESP | 1:09:51  
8. NUKURI Diane | USA | 1:09:12  
9. GRAY Alia | USA| 1:12:48  
10. SKRYPAK Olga | UKR | 1:13:48  
11. HANZLOVÁ Radka | CZE | 1:17:16  
12. FILIPIOVÁ Eva | CZE | 1:19:35  
13. KIRILUK Lina | LTH | 1:21:02  
14. JÍŠOVÁ Barbora | CZE | 1:18:51  
15. JAGOŠOVÁ Tereza | CZE | 1:25:12 
 

 

 

 

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 

 
V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Diana Rybachenko      
PR & Media 
     
mob: +420 777 746 801      
email: rybachenko@pim.cz 
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