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INFORMACE PRO NOVINÁŘE  
Vážení sportovní přátelé, 

vítáme vás na 20. ročníku Sportisimo 1/2Maratonu Praha. 

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se ke 20. ročníku Sportisimo 
1/2Maratonu Praha. Najdete zde rovněž představení elitních atletů včetně mezičasů vedoucích k překonání rekordních 
časů.  Ostatní informace o závodu najdete v RunCzech Magazínu. Věříme, že tyto stránky obsahují vše, co ke své práci 
potřebujete. Budete-li potřebovat doplňující informace, neváhejte se obrátit na kohokoliv z členů press týmu.

PRESS TÝM
Press tým vám bude k dispozici v hotelu Hilton Prague, v den závodu pak v Rudolfinu (Sloupový sál) na náměstí Jana 
Palacha v blízkosti místa startu a cíle.

Tadeáš Mahel  PR & Media   725 974 749 mahel@pim.cz

Milan Janoušek  PR & Media   776 712 665 janousek@pim.cz

Diana Rybachenko  International Media and Guests 777 746 801 rybachenko@pim.cz

James Moberly   International Media  737 186 997  moberly@pim.cz 

PRESS CENTRUM
Press centrum slouží jako místo pro vyzvednutí akreditací na závod, novinářům jsou zde k dispozici nejaktuálnějsí 
informace o závodě, zázemí k práci včetně připojení na internet.

V den závodu se Press centrum přesouvá do Rudolfina. Všem akreditovaným novinářům bude poskytnuto zázemí, 
wi-fi připojení, výsledkový servis a možnost sledování přímého přenosu závodu. Koná se zde také pozávodní tisková 
konference s vítězi  Sportisimo 1/2Maratonu Praha. 

Čtvrtek 5. – pátek 6. dubna  Sobota 7. dubna - den závodu
Salónek Barcelona, patro L   Sloupový sál
Hotel Hilton Prague   Rudolfinum
Pobřežní 311/1   Alšovo nábřeží 72/12 (vstup od Vltavy)
Praha 8    Praha 1

Otevírací doba:
Čtvrtek  5. 4.  11.00 – 20.30  Hotel Hilton Prague, salónek Barcelona
Pátek   6. 4.  8.30 – 20.30  Hotel Hilton Prague, salónek Barcelona
Sobota  7. 4.  7.00 - 14.00  Rudolfinum, Sloupový sál 

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA
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MEDIA CAR
Využijte možnosti jet ve speciálním voze, které jede před elitními atlety po celou dobu závodu! 

• Jedinečné zážitky 
• Unikátní fotografie
• Zpravodajství přímo z trati

Zarezervujte si místo v Press centru nebo u Tadeáše Mahela na tel.: +420 725 974 749.
Počet míst je omezený.

PRESS GUIDE

SLEDUJTE ŽIVĚ NA ČT SPORT
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TISKOVÉ KONFERENCE
Pátek 6. dubna      

Předzávodní tisková konference          11.00    Cloud 9 sky bar & lounge, Hilton Prague

Sobota 7. dubna
        
Pozávodní tisková konference  11.50    Sloupový sál, Rudolfinum, nám. Jana Palacha

PROGRAM PRO MÉDIA
Čtvrtek 5. dubna

Press centrum  11.00 – 20.30    Salónek Barcelona, hotel Hilton Prague

Running Expo Praha   12.00 – 20.00    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Proběhnutí do Stromovky  17.30    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Pátek 6. dubna

Press centrum  8.30 – 20.30    Salónek Barcelona, hotel Hilton Prague

Running Expo Praha   10.00 – 20.00    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Beseda dětí s elitními atlety  10.30    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Předzávodní tisková konference  11.00    Cloud 9 sky bar & lounge, Hilton Prague

Představení vodičů závodu  15.00    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Beseda s Evou Vrabcovou-Nývltovou  15.20    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Jiří Homoláč a jeho zážitky z Keni  15.40    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Proběhnutí s kouči Mattoni FreeRun  17.30    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
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Sobota 7. dubna

Running Expo Praha  7.00 – 17.00    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Press centrum  7.00 – 14.00    Rudolfinum, nám. Jana Palacha

Začátek programu   8.00    náměstí Jana Palacha

Otevření Guest zóny  9.00    náměstí Jana Palacha

Start Sportisimo 1/2Maratonu Praha  10.00    náměstí Jana Palacha

Očekávaný doběh prvního muže  10.58 – 11.02    náměstí Jana Palacha

Očekávaný doběh první ženy  11.06 – 11.08    náměstí Jana Palacha
 
Vyhlášení vítězů  11.15 – 11.40    náměstí Jana Palacha

Pozávodní tisková konference         11.50    Sloupový sál, Rudolfinum, nám. Jana Palacha

Oficiální zakončení závodu  13.00    náměstí Jana Palacha

Začátek pozávodní T-Roc after-race party 13.30    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Slavnostní vyhlášení kategorií  15.00    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice
 
Čeští vítězové závodu  15.45    Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

PRESS GUIDE
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SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA | MAPA – START A CÍL 
SPORTISIMO PRAGUE HALF MARATHON | MAP - START AND FINISH 

7. DUBNA / 7 APRIL 2018 | START: 10:00 / 10 AM

 1 ZÓNA PRO HOSTY

 2 PRESS CENTRUM

 3 START/CÍL

 4 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 5 ZÁVOD

 6 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

 7 ŘEDITELSTVÍ ZÁVODU

 8 ELITE RUNNERS AREA

V prostoru startu a cíle bude pro novináře vyhrazeno místo k fotografování.
Prostor pro média v cíli závodu bude novinářům k dispozici od 10.50 do 11.30. 
Vstup umožněn pouze od 10.50 do 11.00.



SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA | MAPA – START A CÍL 
SPORTISIMO PRAGUE HALF MARATHON | MAP - START AND FINISH 
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CO PARTNEŘI PŘIPRAVILI PRO BĚŽCE

SPORTISIMO

SPORTISIMO vybralo pro letošní běžeckou sezónu nových 13 nadšenců, kteří se připravují na své velké závody 
s trenérem Tomášem Ondráčkem. Poskytli jsme SPORTISIMO HVĚZDÁM skvělé zázemí a servis, tréninkové 
plány, výživové poradenství a kompletní vybavení adidas. Začínáme Sporitismo 1/2Maratonem Praha a přejeme, 
ať jim odhodlání plnit si cíle vydrží! I pro vás, ostatní závodníky, máme připraven SPORTISIMO stan, kde si 
před závodem můžete zakoupit výživu pro dostatek energie, oblíbenou SPORTISIMO tejp zónu, časové pásky 
a smybox pro vzpomínkovou fotografii.

BĚHEJTE S MATTONI FREERUN

Komunitní projekt jehož cílem je spojovat lidi se společným zájmem o běh a ukázat všem, že běh je zábava a je 
opravdu pro každého. Více než 80 běžeckých tras napříč celou Českou republikou a 40 koučů, kteří na závod 
připraví zkušenější hobbíky i úplné začátečníky bez rozdílu věku, pohlaví nebo vzdělání. Pravidelná školení 
koučů, údržba běžeckých tras, přátelské prostředí a radost z běhu – to je Mattoni FreeRun. Jednotlivé běžecké 
skupiny může každý najít v aplikaci RunCzech nebo na našem webu. 

VOLKSWAGEN 

Volkswagen jako mnohaletý titulární partner Prague International Marathon a série závodů RunCzech zahajuje 
letošní běžeckou sezonu. Hlavní automobilovou hvězdou Sportisimo 1/2Maratonu je nový Volkswagen T-Roc. 
Kompaktní crossover, který má vytrvalost v krvi, se představí všem běžcům a fanouškům v průběhu veletrhu 
Expo na pražském výstavišti, kde se kolem něj odehraje i T-Roc afterparty po skončení závodu. Volkswagen 
T-Roc bude zároveň oficiálním vozem Sportisimo 1/2Maratonu a při samotném závodu budou běžce po celou 
dobu doprovázet a motivovat dva vozy T-Roc s oficiální časomírou. Nový Volkswagen T-Roc  se cítí v městské 
džungli jako doma a svými širokými možnostmi individualizace se dokonale přizpůsobí každé příležitosti 
a životnímu stylu svého majitele.

HLAVNÍ PARTNEŘI
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adidas x MAAPPI eventová kolekce

Při příležitosti RunCzech běžecké série letos adidas přinese limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem 
map od třináctiletého Matěje Hoška, známého pod značkou MAAPPI. V roce 2018 vyjde celkem osm různých 
designů triček v různých barvách, všechny s ručně kreslenými mapami od Matěje. Trička budou k dostání během 
Running Expa a také online na sportisimo.cz. Část výtěžku z prodeje půjde značce MAAPPI, která pomáhá 
dětem s autismem jako je Matěj.

OSVĚŽENÍ NA PŮLMARATONU - BIRELL BOTANICALS JABLKO SE ZÁZVOREM A HEŘMÁNKEM 
Velkou oslavu běhu nenechá Birell na suchu. Pro běžce i diváky připravil pořádnou dávku osvěžení v podobě 
nového nealkoholického nápoje s příchutí Jablko se zázvorem a heřmánkem. Všichni příznivci zdravého 
a aktivního životního stylu ocení, že je připravený tradičním pivovarnickým postupem za použití unikátních 
kvasinek Birell a nejjemnějších odrůd chmele, rostlin a ovocných šťáv. Nápoj navíc zraje 19 dní a během výroby 
se do něj postupně přidávají přírodní ingredience, jejichž chuť se při napití pozvolna rozvíjí. Úplně všichni si 
také budou moci vychutnat Birell Botanicals ve dvou stávajících oblíbených příchutích Bezový květ s citronem 
a tymiánem a Zelený čaj s jasmínem a bergamotem.

HLAVNÍ PARTNEŘI
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OFICIÁLNÍ MOBILNÍ PARTNER

Jsme hrdým partnerem RunCzech už od roku 2000. Letos jsme pro běžce připravili nejnovější bluetooth sluch-
átka, armbandy, fitness náramky a další příslušenství v O2 stanu s 20% slevou. Zdarma poskytneme nabité 
powerbanky pro mobily běžců, stejně jako vysokorychlostní připojení zdarma díky Internetu HD. Vyzkoušet 
si na místě můžete i službu O2 TV, kde vám na kanále O2 TV Sport přinášíme například zápasy Ligy mistrů. 
Připravené máme i atraktivní  soutěže o špičkové smartphony, GPS hodinky, nebo zájezd na Ligu mistrů!



dm
Společnost dm drogerie markt dlouhodobě podporuje zdravý životní styl. Cestu 
k němu umožňuje a zpestřuje celým rodinám ať už nabídkou sortimentu, tak 
svými aktivitami. Stejně jako v předešlých letech se tak i letos stala titulárním 
partnerem všech dm rodinných běhů, které jsou součástí běžeckého seriálu 
RunCzech. Zájemci si mohou i letos vybrat z pěti dm rodinných běhů, které se 
konají 5. 5. v Praze, 19. 5. v Karlových Varech, 2. 6. v Českých Budějovicích, 
23.6. v Olomouci a 15. 9. v Ústí nad Labem, a zažít na nich neopakovatelnou 
atmosféru po boku profesionálních běžců. V průběhu tříkilometrového dm 
rodinného běhu si celé rodiny mohou prověřit svou kondici a zároveň udělat 
něco pro své zdraví. Očekávaná letošní účast je 18 400 běžců.

UNICREDIT BANK
Na stánku UniCredit Bank na Výstavišti si všichni účastníci mohou  zaběhat 
v rámci Digitálního maratonu. Příjemné osvěžení bude čekat všechny fanoušky 
u startu 1/2Maratonu v Praze, kde je UniCredit Bank pozve na skvělou 
zmrzlinu. Těšíme se na Vás!

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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PRAŽSKÉ HOTELY HILTON
Pražské hotely Hilton jsou hrdým partnerem RunCzech již 24 let. Wellness 
a fitness aktivity hotelu Hilton Prague jsou provozovány pod značkou LivingWell 
Health Club & Spa, která je garancí spokojenosti i pro ty nejnáročnější. 
Členům je k dispozici sportovní zařízení na ploše 2000 m2, které zahrnuje 
klimatizovanou posilovnu se širokou škálou fitness a cardio vybavení, squashový 
kurt, krytý bazén, sluneční terasu, páru a saunu. V nabídce nechybí hodiny 
aerobiku, pilates, power jogy či lekce se soukromým trenérem, široká škála 
sportovních i relaxačních masáží, služby kadeřnického a kosmetického studia 
i fitness bar.

GEFCO
Jako součást jedné z největších integrovaných sítí v Evropě nabízí GEFCO 
v České republice širokou škálu přepravních řešení (silniční, námořní, letecké, 
železniční) a logistických služeb s přidanou hodnotou (jako je skladování nebo 
celní a fiskální zastoupení) pro automobilové, průmyslové a farmaceutické 
výrobce, FMCG a retailové řetězce.



CZECH AIRLINES
České aerolinie jsou vlajkovým dopravcem České republiky a moderní ev-
ropskou leteckou společností poskytující své služby od října 1923. Patří mezi 
čtyři nejstarší aerolinie na světě. České aerolinie jsou zakládajícím členem 
Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 také členem 
globální aliance leteckých společností SkyTeam. České aerolinie jsou certifik-
ovány podle ISO 14001 (Environmental Management) a kontinuálně od roku 
2005 také podle IOSA (IATA Operational Safety Audit). V letní sezóně 2018 
nabízí České aerolinie ze své domovské základny v  Praze pravidelné spoje do/z 
více než 110 destinací ve 41 zemích světa. 

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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ČESKÉ DRÁHY
České dráhy a RunCzech nabízí běžcům speciální akce. Všichni běžci mohou 
uplatnit 25% slevu Vlak + pro cestu na regionální závody v Karlových Varech, 
Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem. Držitelé IN Karet Českých 
drah mají možnost uplatnit 50% slevu na startovném rodinných běhů. Pro 
snadnější cestování vlakem pro Vás České dráhy připravily speciální mobilní 
aplikaci Můj vlak. Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony nebo tablety, 
je vytvořena ve verzích Android a iOS a je dostupná ke stažení zdarma.

LETIŠTĚ PRAHA
Jíž více než 80. let s námi objevujete svět. Pro cizince jsme prvním kontaktem 
s Českou republikou a pro Čechy naopak začátkem na cestě za výjimečnými 
zážitky. Naší prioritou je, abyste si z letiště odvezli pocit přátelskosti, bezpečnos-
ti, profesionality a naší starosti o každého z vás. V tomto duchu již po 24. 
uvítáme také zahraniční běžce a návštěvníky závodů RunCzech. Více o našem 
letišti se dozvíte na www.prg.aero

HAINAN AIRLINES
Hainan Airlines patří k nejrychleji se vyvíjejícím leteckým společnostem v Číně. 
Od svého založení v roce 1993 je cílem společnosti poskytovat svým cestu-
jícím komplexní služby nejvyšší kvality.  Se svou východní pohostiností  kladou 
Hainan Airlines důraz na zákaznicky orientované služby, představují novou 
koncepci své mezinárodní značky “Eastern Beauty“ a aspirují stát se světovou 
leteckou společností a přední leteckou obchodní značkou Číny.



ČESKÁ TELEVIZE
Česká televize a její sportovní kanál ČT Sport připravuje pro všechny, kteří 
v den závodu nemohou být spolu s běžci na náměstí Jana Palacha, přímý 
přenos ze závodu. Již čtvrtým rokem bude před Rudolfinem také studio ČT 
s moderátorem Michalem Dusíkem a Pavlem Faschingbauerem. Celý přímý 
přenos je také dostupný na iVysilani.cz

SEZNAM.CZ
Pracujeme na tom, aby internet byl nejsilnější české médium a na něm Seznam.cz 
místem první volby. I letošní rok mapové podklady pro závody RunCzech dodávají 
Mapy.cz.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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GATORADE
Každý běžec se chce vyhnout problémům s dehydratací a zvýšit svoji výdrž. 
Řešením je isotonický nápoj Gatorade. Ochutnat ho budou moci návštěvníci 
Expa, v praxi ho pak otestují přímo na trase. Díky občerstvovacím stanicím 
v oranžové barvě doplníte potřebné látky a neztratíte výkon! A na té poslední 
budou pomáhat i američtí fotbalisté.

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATEL OVOCE PRO ZÁVODY RUNCZECH
Pro všech osm závodů RunCzech zajistí společnost Kaufland čerstvé ovoce. První 
závod letošního běžeckého roku - Sportisimo 1/2Maraton Praha - slaví kulaté 20. 
narozeniny, stejně jako společnost Kaufland na českém trhu. Na trati tak budou 
moci běžci doplnit potřebnou energii formou čerstvých banánů, pomerančů 
z Kauflandu.



HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
Hospodářské noviny nabízí nejlepší zpravodajství z byznysu, politiky 
a ekonomiky. Najdete je na stáncích od pondělí do pátku a kdykoli neomezeně 
na IHNED.cz. Zastavte se na stánku Hospodářských novin v areálu před 
Rudolfinem pro novou podobu pátečního vydání.

FORBES
Forbes je magazín založený v roce 1917 v New Yorku. V češtině vychází od roku 
2011. Stejně jako mateřský časopis z New Yorku i ten český přináší příběhy 
úspěšných byznysmenů a upozorňuje na nové trendy v byznysu. Je nejlepším 
byznysovým magazínem na českém trhu.
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DENÍK
VLTAVA LABE MEDIA je třetí největší vydavatelství na českém mediálním 
trhu. Do svého portfolia řadí kromě 70 mutací regionálního Deníku a týdeníků 
také 15 časopisů o životním stylu, mezi které patří například Kondice, Vlasta 
či Glanc. Vydavatelství je také majitelem licence k běžeckému magazínu Run.

JDEME PO TOM, CO VÁS BAVÍ ČÍST
Magazín Reportér je investigativně-reportážní měsíčník, jehož programem 
je poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou do hloubky 
a nabízejí exkluzivní náhledy nejen na aktuální problémy.

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

RADIOŽURNÁL
Radiožurnál je s RunCzech spojený od samého začátku, a tak nebude chybět ani 
na Sportisimo 1/2Maratonu Praha. V týdnu před závodem přináší reportáže, 
relace a zajímavosti s tématem běhání, předpověď počasí pro závod, dopravní 
informace a další zajímavosti. V den závodu Radiožurnál vysílá reportáže 
a přímé vstupy.



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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RAILREKLAM
Kampaň RunCzech v outdooru probíhá na reklamních nosičích firmy 
RAILREKLAM, která je tradičním a spolehlivým partnerem pro realizaci 
reklamních kampaní po celé ČR. RAILREKLAM, specialista na účinné 
reklamní kampaně na železničních nádražích, ve vlacích a v okolí železnice.

PRAHA TV
PRAHA TV je největší regionální televize v České republice.  Denně ji 
sleduje 400 000 tisíc diváků. PRAHA TV vysílá každou hodinu zprávy, 
magazíny z městských částí, pořady které zvou do společnosti, za kulturou 
i ty, které se zabývají vzděláním, zdravým životním stylem nebo sportem. 
PRAHA TV přináší pohled do metropolitního zákulisí, v diskusních 
pořadech zpovídá zajímavé hosty a řeší i Horká témata.

BEHEJSRDCEM.COM
Běhání je pro nás srdeční záležitost. Vše, co potřebujete vědět o pohybu, 
výživě a zdravém životním stylu.

SVĚT BĚHU
SvetBehu.cz je web pro ty, kdo běhají pár kiláků jen tak pro radost i pro 
seriozní běžce a závodníky chystající se na maratony, ultramaratony 
a nejrůznější horské běhy (i když i ti běhají pro radost). Na SvetBehu.cz 
najdete termínovku závodů, běžecké trasy, recenze vybavení a vše ostatní co 
potřebuje každý běžec znát a vědět!

RUN MAGAZINE
Čtěte RUN magazine! Jediný český měsíčník o běhání vám pomůže, 
abyste byli vytrvalejší, rychlejší i hubenější. Na 100 stranách najdete ty 
nejzajímavější informace o tréninku, výživě, výbavě i zdraví, které pro vás 
připravují přední čeští odborníci.



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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NEWTON MEDIA
Jsme lídrem Media Intelligence služeb na evropském trhu. Naše 
analýzy tradičních a digitálních médií pomáhají klientům optimalizovat 
komunikaci v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Velké Británii 
a v dalších osmi zemích jihovýchodní Evropy. S pomocí rozsáhlé databáze 
monitorovaných zdrojů, důsledného data miningu a komplexních analýz 
tradičních i digitálních médií pomáháme zlepšovat komunikační strategie 
velkým korporacím, institucím a firmám, stejně jako ministerstvům nebo 
neziskovým organizacím. Více na www.newtonmedia.cz.

BĚHEJ.COM
Časopis Běhej.com vychází sedmkrát do roka a přináší hlubší pohled 
na  aktuální témata, představuje významné běžecké akce a osobnosti. 
Webové stránky www.behej.com přinášejí poutavé běžecké články, 
podrobné tabulky, kde každý běžec najde své výkony na tratích od desítky 
po maraton nebo termínovku běhů po celé České republice.



KOMPLEXNÍ DODAVATEL ZÁZEMÍ AKCÍ A STAVEB
Zajistíme od mobilních toalet, sprch, kontejnerů, mobilního oplocení až po 
párty servis. Pokud pořádáte svoji akci, svatbu nebo párty a chcete víc než zažitý 
standard, inspirujte se na www.johnnyservis.com. JOHNNY SERVIS – zázemí 
akcí a staveb, event management.“

PARTNEŘI
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AJETO
Nejlepší běžci Sportisimo půlmaratonu obdrží na stupních vítězů trofej z dílny 
proslulých českých sklářů. Unikátní trofeje připravuje lindavská sklárna Ajeto, 
která se v roce 2014 stala „Firmou roku“ České republiky.

MEGGLE ACTIVE PROTEIN
Také znáte ten pocit, když Vás honí mlsná nebo jen nestíháte? Právě pro Vás je tu 
nová řada Meggle Active Protein: Cottage cheese se směsí semínek a goji, Tvaroh 
s Hořkou čokoládou nebo Ananasem a Nápoje s Vanilkovou příchutí, Banán 
nebo Čokoláda. Nápoje obsahují max. 0,01 g laktózy ve 100 g. Nově můžete 
ochutnat i Proteinové polotučné mléko a jogurty ve variantách bilý, jahodový 
nebo čokoládový. Produkty jsou plné přírodních proteinů a dodají Vám energii 
kdykoliv během dne. Více na www.meggle.cz

ADIDAS BODY CARE
Využij jedinečnou příležitost vyzkoušet nový antiperspirant adidas ADIPOWER 
obsahující chytrou technologii Body Response aktivující se tělesným teplem, 
který tě ochrání i v těch nejintenzivnejších situacích po dobu 72h. ADIPOWER 
poskytuje maximální ochranu ve chvíli, kdy je potřebná nejvíce.



PARTNEŘI

17

YVENTECH
Technickým partnerem dnešního závodu je společnost YVENTECH. 
YVENTECH nabízí audio vizuální technologie a služby pro sportovní 
akce i marketing, kongresy, konference, společenské akce a televizní pořady, 
YVENTECH PŘEJE HODNĚ ŠTĚSTÍ VŠEM ZÁVODNÍKŮM!

MESSENGER
Všichni, kdo doběhnou do cíle Sportisimo 1/2Maratonu Praha, si mohou od 
kurýrní služby Messenger nechat doručit speciální diplom za zvýhodněnou cenu. 
Vyžijte kurýrní služby a pochlubte se vaším běžeckým výkonem.

ČECHYMEN 
Již po šesté je nám ctí být součástí běžeckého svátku RunCzech. Naším posláním 
a přáním je, aby návštěvníci i samotní sportovci mohli svoji pozornost soustředit 
výhradně na samotné výkony a zážitky z nich. Nechme vykvést radost a buďme 
opět Spolu teď a tady!

DPP
Dopravní podnik přepravuje denně tisíce lidí a během pražských závodů tomu 
bude nejinak. Startovní čísla slouží nejenom jako identifikace běžce, ale také jako 
neomezený lístek pro meziměstskou dopravu v den závodu.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY
Závodníci se během závodů často dostávají až na kraj svých sil. V případech, kdy 
je nutné jednat rychle a profesionálně má Zdravotnická záchranná služba hlavní 
slovo. Naše zdravotníky můžete najít podél celé trati a také v prostoru startu a cíle!
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KOMWAG
Komwag, technický partner všech RunCzech akcí, poskytuje služby v oblasti 
odpadového hospodářství obsahující celé spektrum činností od obsluhy 
a  instalování sítí odpadkových košů přes kontejnery na odpad až po likvidace 
černých skládek. Společnost operuje v oblasti správy motoristických, pěších 
a ostatních veřejných ploch, podílí se na zimní a letní údržbě komunikací 
a údržbě městské zeleně.

EMSPOMA – JUTTA 
Před závodem i po něm je regenerace pro maratonské běžce zásadní. Firma 
Emspoma už od roku 1965 pomáhá nejenom sportovcům svými výrobky 
kvalitně zregenerovat a připravit se na další výkon. Závodníci, zajděte si po 
závodě na masáž v technickém zázemí pro běžce.

LAVAZZA
Všichni členové PIM Běžeckého klubu si mohou v běžeckém centru Running 
Mall vychutnat kvalitní italskou kávu od společnosti Lavazza.

PARTNEŘI
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CZECH TOURISM 
Agentura CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, jejímž cílem je propagace České republiky jako turistické destinace 
na českém i zahraničním trhu. Letos si navíc připomínáme i výročí sta let od 
založení samostatného státu. Svou činností vytváří příznivou image České 
republiky a inspiruje tak domácí i zahraniční turisty k její návštěvě. Agentura 
Czechtourism přeje všem běžcům úspěšné doběhnutí do cíle.

BĚCHOVICE-PRAHA: TRAŤ, CO VÁS PROVĚŘÍ!
Z okraje Prahy směrem do centra se poběží již po 122. Běchovická desítka se 
konala pokaždé od své premiéry v  roce 1897, což z ní činí nejstarší nepřerušený 
silniční závod v Evropě. Na účastníky čeká dnes již spíše výjimečný zážitek 
v podobě startu a cíle na dvou různých místech. Trať navíc důkladně prověří 
připravenost, neboť v  závěrečné čtvrtině běžci překonávají nelehké stoupání. 
Buďte součástí jedinečné tradice poslední zářijovou neděli – 30. 9. 2018. Více 
informací www.bechovice-praha.cz.



CHARITA
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BĚHEJTE A POMÁHEJTE – JE TO SNADNÉ!
Celkem 568 běžců (484 individuálních běžců a 21 štafet) získalo startovní číslo na Sportisimo 1/2Maraton Praha 
přes neziskové organizace a podpořili tím dobrou věc! Další pomáhají napřímo individuálním fundraisingem 
a vybírají díky své účasti na závodě finance na konkrétní dobročinné projekty.

Projekt Běž pro dobrou věc pomáhá na jedné straně neziskovým organizacím získávat finance a na druhé straně běžcům 
znásobit radost z běhu tím, že pomohou dobré věci. V roce 2018 spolupracuje s RunCzech cca 20 neziskových organizací 
z celé republiky, z nichž některé jsou titulárními nebo hlavním charitativními organizacemi jednotlivých běhů během 
roku. Předprodávají startovné na závody RunCzech běžecké ligy a získané finance používají na své dobročinné projekty. 
Titulárním charitativním partnerem závodu Sportisimo 1/2Maraton Praha je nezisková organiazce Armáda spásy, která 
pomáhá lidem v nouzi a snaží se je tak vracet zpět do běžného života.Více informací o celém projektu, včetně seznamu 
neziskových organizací a konkrétních dobroběžeckých kampaní na podporu potřebných naleznete na https://www.
runczech.com/cs/charita/pro-bezce/bez-pro-dobrou-vec/index.shtml
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1 5 10 15 20 21,0975 Pozn.:

0:02:46 0:13:50 0:27:40 0:41:31 0:55:21 0:58:23 WR muži

0:02:47 0:13:56 0:27:52 0:41:48 0:55:44 0:58:47 Rekord 
závodu muži

0:02:48 0:13:59 0:27:58 0:41:57 0:55:56 0:59:00

0:02:51 0:14:13 0:28:26 0:42:40 0:56:53 1:00:00

0:02:53 0:14:27 0:28:55 0:43:22 0:57:50 1:01:00

0:02:56 0:14:42 0:29:23 0:44:05 0:58:46 1:02:00

0:02:59 0:14:56 0:29:52 0:44:48 0:59:43 1:03:00

0:03:01 0:15:02 0:30:03 0:45:05 1:00:05 1:03:23
Rekord 
závodu 
CZ muži

0:03:02 0:15:10 0:30:20 0:45:30 1:00:40 1:04:00

0:03:05 0:15:19 0:30:39 0:45:58 1:01:17 1:04:51 WR ženy

0:03:09 0:15:19 0:30:39 0:45:58 1:01:17 1:04:52 Rekord 
závodu ženy

0:03:19 0:16:35 0:33:11 0:49:46 1:06:22 1:10:00

0:03:22 0:16:50 0:33:41 0:50:31 1:07:22 1:11:06
Rekord 
závodu 
CZ ženy

Rozpis mezičasů
Pomocí tabulky na této stránce můžete odhadovat, na jaké časy běží elitní atlety. Podle mezičasů můžete sledovat, zda 
závodníci mají reálnou šanci překonat světový rekord, rekord závodu nebo český rekord.



Číslo Nár. Jméno Příjmení Jméno na čísle Narození 1/2Marat.
2 KEN Josphat Kimutai TANUI JOSPHAT 04.02.1994 0:59:22

3 KEN Justus Kipkogei KANGOGO JUSTUS 10.10.1995 0:59:31

5 KEN Geoffrey YEGON GEOFFREY Y 28.08.1988 0:59:44

6 KEN Benard KIMELI BENARD 10.09.1995 1:00:16

7 KEN Geoffrey RONOH GEOFFREY R 29.11.1982 0:59:45

8 KEN Abraham Kapsis KIPYATICH ABRAHAM 10.05.1993 1:00:03

9 KEN Abel KIPCHUMBA ABEL 03.02.1994 1:00:12

10 KEN Peter KWEMOI PETER 11.08.1993 1:00:13

11 ETH Atsedu TSEGAY ATSEDU 17.12.1991 0:58:47

12 KEN Shadrack KIPLAGAT SHADRACK 12.12.1990 1:00:34

13 KEN Wilson Kiprono TOO WILSON 14.03.1991 1:00:57

14 UGA Daniel ROTICH DANIEL 10.10.1992 1:00:58

15 ESP Javier GUERRA JAVIER 10.11.1983 1:01:38

16 KEN Donald Kiprop MITEI DONALD 12.04.1996 1:01:21

18 KEN Philimon Kipkorir MARITIM PHILIMON 18.01.1988 1:01:56

19 KEN James Murithi MBURUGU JAMES 05.01.1989 1:02:14

20 ITA Stefano LA ROSA STEFANO 28.09.1985 1:02:39

21 CZE Jiří HOMOLÁČ JIRKA 25.02.1990 1:03:23

22 SWE David NILSSON DAVID N 16.04.1987 1:03:34

23 UKR Ihor OLEFIRENKO IHOR 14.03.1990 1:03:35

24 ETH Imane MERGA IMANE 15.10.1988 0:59:56

25 UKR Oleksandr SITKOVSKYY OLEKSANDR 09.06.1978 1:03:49

26 BEL Ammaury PAQUET AMMAURY 01.01.1991 1:05:29

27 FRA Mehdi FRERE MEHDI 27.07.1996 1:05:38

28 EST Raido MITT RAIDO 11.03.1991 1:07:58

29 CZE David VAŠ DAVID V 16.10.1990 1:08:13

30 CZE Ondřej FEJFAR ONDRA 09.07.1989 1:07:13

31 SVK Jozef URBAN JOZEF 24.01.1986 1:07:13

32 SVK Boris CSIBA BORIS 17.08.1989 1:08:22

33 HUN Darius FARKAS DARIUS 26.08.1991 1:08:37

35 LTH Andrey JEGOROV ANDREY 03.08.1987 1:10:20

36 KEN Edmond KIPNGETICH EDMONT 30.03.1994

37 CZE Jiří PETR JIŘÍ 24.07.1979 1:10:09

38 CZE Pavel KUBRIČAN PAVEL 18.11.1983 1:10:17

40 ITA Eyob Ghebrehiwet FANIEL EYOB 26.11.1992 1:02:37

41 KEN Robert Kipchirchir MWEI PACE M 1 04.11.1998

42 KEN Cornelius KANGOGO PACE M 2 15.12.1993
 

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA ELITNÍ LISTINA MUŽI



Číslo Nár. Jméno Příjmení Jméno na čísle Narození 1/2Maraton

1 KEN Caroline 
Chepkoech KIPKIRUI CAROLINE 26.05.1994 1:05:07

2 KEN Joan MELLY JOAN 10.11.1990 1:05:37

3 ETH Worknesh DEGEFA WORKNESH 28.10.1990 1:06:14

4 KEN Antonina KWAMBAI ANTONINA 01.04.1992 1:08:07

6 KEN Risper CHEBET RISPER 06.06.1992 1:09:24

7 KEN Flomena CHEPCHIRCHIR FLOMENA 01.12.1981 1:08:06

9 CZE Eva VRABCOVÁ
NÝVLTOVÁ EVA V-N 06.02.1986 1:11:06

10 LTH Diana LOBACEVSKE DIANA 07.08.1980 1:11:33

11 KEN Gladys KIMAINA GLADYS 01.03.1993 debut

12 BLR Sviatlana KUDZELICH SVIATLANA 07.05.1987 1:11:49

13 ITA Catherine BERTONE CATHERINE 06.05.1972 1:13:36

14 CZE Petra KAMÍNKOVÁ PETRA 19.01.1973 1:12:12

15 CZE Barbora JÍŠOVÁ BARBORA 28.12.1992 1:18:47

16 CZE Dagmar RYCHNOVSKÁ DAGMAR 26.04.1975 1:20:15

17 CZE Eva FILIPIOVÁ EVA F 26.05.1986 1:22:58

18 CZE Kristýna DVOŘÁKOVÁ KRISTÝNA 11.05.1996 1:23:02

19 HUN Valéria MOLNÁR VALÉRIA 03.03.1998 1:24:00

20 MKD Vesna KIRADJIEVA VESNA 24.01.1986 1:27:50

45 KEN Kenneth Kipyego ROTICH PACE W 1 27.12.1990

46 KEN Mike CHESIRE PACE W2 30.11.1996

47 ETH Birhanu ASEFA PACE  W3 19.10.1989

48 NED Emmanuel 
Kipkoech BIWOTT PACE W4 25.12.1984

49 CZE Rudolf COGAN PACE W5 25.08.1971
 

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA ELITNÍ LISTINA ŽENY
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ELITNÍ ATLETI - MUŽI
GEOFFREY YEGON
Loni doběhl na Sportisimo 
1/2Maratonu Praha třetí.

Běhání se začal naplno věnovat 
až ve třiadvaceti letech.

V roce 2017 běžel 7 půlmaratonů a dvakrát se stal 
absolutním vítězem (v Haagu a v Göteborgu)

sponzor: adidas | země: Keňa

JUSTUS KIPKOGEI KANGOGO
Loni se mu v České republice 
dařilo, když v čase 1:02:47 
ovládl Mattoni 1/2Maraton 
České Budějovice a na Birell 
Grand Prix Praha doběhl čtvrtý.

V Evropě běhá nejčastěji půlmaratony, od ledna 
2015 jich stihnul už třináct.

Vydařil se mu závěr loňské sezony, kdy vyhrál 
půlmaraton v Trentu.

sponzor: adidas | země: Keňa

JOSPHAT KIMUTAI TANUI
Člen RunCzech Racing Týmu.

Loni skončil druhý na Mattoni 
1/2Maratonu Ústí nad Labem 
a zaběhl si i osobní rekord 59:22.

V přípravě běhá zhruba 150 kilometrů týdně.

sponzor: adidas | země: Keňa sponzor: adidas | země: Keňa

GEOFFREY RONOH
Sportisimo 1/2Maraton Praha 
běžel už v roce 2015, kdy 
s čase 1:00:28 doběhl osmý.

Loni se představil na Volkswagen Maratonu 
Praha a Mattoni 1/2Maratonu České 
Budějovice, ani jeden závod však nedokončil.

Závody RunCzech běhá pravidelně, představí 
se na nich už po desáté.

ABRAHAM KAPSIS KIPYATICH
Sportisimo 1/2Maraton Praha běžel 
už loni (tehdy doběhl šestý) i v roce 
2016 (sedmé místo).

Předoňský běžecký podzim v České republice zvládl 
excelentně, když zvítězil na Birell Grand Prix Praha a 
coby vodič na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 
finišoval třetí.

Člen RunCzech Racing žije od roku 2012 v domově 
šampionů v keňském Itenu s manželkou Marcy, trénuje 
se sám a za týden naběhá zhruba 140 kilometrů. 

sponzor: adidas | země: Keňa sponzor: adidas | země: Keňa
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ABEL KIPCHUMBA
V únoru ovládl v čase 1:00:12 
Napoli City Hlaf Marathon.

Člen RunCzech Racing týmu 
běžel loňskou Birell Grand Prix Praha, finišoval 
desátý.

PETER KWEMOI
V České republice se představil 
před dvěma lety, když na 
Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem doběhl čtvrtý.

Svým nejrychlejším půlmaratonským časem 
časem z Ostie o pouhých 13 vteřin nepřekonal 
hodinovou hranici.

Ve svých závodních statistikách má dvanáct 
závodů, osm z nich jsou půlmaratony.

GEOFFREY YEGON
Loni doběhl na Sportisimo 
1/2Maratonu Praha třetí.

Běhání se začal naplno věnovat 
až ve třiadvaceti letech.

V roce 2017 běžel 7 půlmaratonů a dvakrát se stal 
absolutním vítězem (v Haagu a v Göteborgu)

sponzor: adidas | země: Keňa

BENARD KIMELI
Loni ovládl Birell Grand Prix 
Praha časem 27:10 – šestým 
nejrychleším časem na 10 km 
všech dob.

V Praze poběží teprve druhý půlmaraton v životě

Je odchovancem RunCzech Racing Týmu

sponzor: adidas | země: Keňa

GEOFFREY YEGON
Loni doběhl na Sportisimo 
1/2Maratonu Praha třetí.

Běhání se začal naplno věnovat 
až ve třiadvaceti letech.

V roce 2017 běžel 7 půlmaratonů a dvakrát se stal 
absolutním vítězem (v Haagu a v Göteborgu).

sponzor: adidas | země: Keňa

BENARD KIMELI
Loni ovládl Birell Grand Prix 
Praha časem 27:10 – šestým 
nejrychleším časem na 10 km 
všech dob.

V Praze poběží teprve druhý půlmaraton v životě.

Je odchovancem RunCzech Racing Týmu.

sponzor: adidas | země: Keňa

sponzor: adidas | země: Keňasponzor: adidas | země: Keňa
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ONDŘEJ FEJFAR
Od konce loňského roku se 
začal připravovat pod vedením 
excelentního vrchaře 
a výborného maratonce 
Roberta Krupičky.

V posledních letech sklízí úspěchy především 
v horských bězích – loni vyhrál MČR ve 
skyrunningu a doběhl devátý na na ME ve 
skyrunningu.

Loni působil na pražském půlmaratonu v roli 
vodiče pro Evu Vrabcovou-Nývltovou.

ATSEDU TSEGAY
Čas 58:47, který Tsegay zaběhl 
na Pražském půlmaratonu je 
dodnes platným rekordem 
závodu, etiopským rekordem 
a šestým nejrychlejším časem všech dob.

V roce 2014 doběhl šestý na Mattoni 
1/2Maratonu Ústí nad Labem.

Naposledy zaběhl čas pod hodinu v roce 2013.

sponzor: Nike | země: Etiopie

JAVIER GUERRA 
Největším úspěchem 
čtyřiatřicetiletého Španěla 
je 4. místo v maratonu na 
ME 2014 a 7. místo na 
Londýnském maratonu 2015.

V únoru vyhrál půlmaraton v katalánském 
Granollers v osobním rekordu 1:01:38. Tento 
čas je 8. nejrychlejší půlmaratonem španělské 
historie.

Na pražském půlmaratonu se představí podruhé 
v kariéře.

sponzor: adidas | země: Španělsko

JIŘÍ HOMOLÁČ
Loni zaběhl v Praze český 
rekord závodu (1:03:23), který 
měl předtím v držení jeho 
trenér Robert Štefko.

I letos se připravoval na bežeckou sezonu v Keni. 
Společnost mu dělala i jeho přítelkyně Tereza, 
která také závodně běhá.

Na MS v půlmaratonu ve Valencii doběhl na 
65. místě. 

Mezi jeho záliby patří cyklistika a houbaření.

sponzor: Inov-8 | země: Česká rep.sponzor: adidas | země: Česká rep.
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DAVID VAŠ
Loni si zaběhl na pražském 
půlmaratonu osobní rekord 
1:08:13.

Už potřetí v řadě se připravoval na běžeckou 
sezonu v Keni.

Běhá v barvách Sokola České Budějovice a jeho 
trenérem je Petr Bahenský.

PAVEL KUBRIČAN
Působil jako kondiční trenér 
Šárky Záhrobské-Strachové 
a nyní se věnuje tréninku 
slalomářu v USK Praha.

Jeho bratr Lukáš je juniorský mistr světa na 
divoké vodě a medalista ze závodu Světového 
poháru.

Do letošní sezony vstoupil druhým místem na 
Pečecké desítce.

sponzor: Saucony |země: Česká rep.

DAVID NILSSON
Pochází z rovinatého města 
Kalmar v jižním Švédsku.

Vyrůstal ve sportovní rodině, 
oba jeho rodiče sportovali na vrcholné úrovni 
a i všichni jeho sourozenci to dotáhli až do 
švédského reprezentačního týmu.

V Česku ještě nikdy nezávodil.

sponzor: Asics | země: Švédsko

STEFANO LA ROSA
Dvaatřicetiletý vytrvalec je 
osminásobným šampionem 
Itálie na tratích od 5000m po 
půlmaraton.

Jeho největším úspěchem je bronzová medaile 
z Univerziády 2011 a osmé místo z ME 2014.

Loni doběhl na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary na desátém místě. 

sponzor: adidas | země: Itálie

sponzor: Salming | země: Česká rep.
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JIŘÍ PETR
Svůj půlmaratonský osobák 
(1:10:09) zaběhl loni na 
podzim v Košicích.

Příští rok oslaví tento brněnský běžec čtyřicet let.

Loni doběhl na pražském půlmaratonu mezi 
Čechy na 7 místě.

země: Česká republika

JOZEF URBAN
Pochází z Košic, kde si loni na 
Mezinárodním maratonu míru 
vytvořil osobní rekord 2:21:49.

Do roku 2013 pracoval v třísměnném provozu 
v automobilce.

Svůj osobní rekord na půlmaraton 1:07:13 si 
zaběhl v roce 2014 v italské Veroně.

země: Slovensko
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JOAN MELLY
Její výkon 1:05:37 zaběhnutý 
v únoru na půlmaratonu ve 
Spojených arabských emirátech 
je osmým nejrychlejším zápisem 
všech dob.

Melly má na kontě vítězství na půlmaratonech 
v Bostonu, Berlíně nebo v Cardiffu.

Melly žije v keňském Itenu a vychovává tříletou 
dceru Arianu.

CAROLINE CHEPKOECH 
KIPKIRUI
V únoru zaběhla na 
půlmaratonu ve Spojených 
arabských emirátech osobní 
rekord 1:05:07. Tento čas je pátým nejrychlejším 
půlmaratonem všech dob.

V Česku bude závodit poprvé v životě.

Její starší sestra Marcy Cherono je stříbnou 
medailistkou na 5000m z MS v atletice 2013.

ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

sponzor: adidas | země: Keňa sponzor: adidas | země: Keňa

RISPER CHEBET
V České republice se naposledy 
představila v roce 2016, když 
na půlmaratonu v Českých 
Budějovicích doběhla druhá.

Ten samý rok na Sportisimo 1/2Maratonu 
Praha doběhla šestá, na Volkswagen Maratonu 
Praha třetí.

Výkony z Prahy znamenají její osobní rekord v 
půlmaratonu i maratonu.

FIREHIWOT DADO
V české republice se naposledy 
představila v roce 2014, když 
výkonem 2:23:34 vyhrála 
maraton. Na půlmaratonu byla 
ten samý rok devátá.

Nejvíce úspěchů sbírá na maratonské trati, kromě 
Prahy zvítězila v Římě (2009, 2010 a 2011), 
Florencii (2010) a New Yorku (2011 a 2012).

V letech 2015 a 2016 nemá ve statistikách ani jeden 
odběhnutý závod, v roce 2017 dva.

sponzor: Nike | země: Etiopie sponzor: adidas | země: Keňa
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WORKNESH DEGEFA
Etiopská vytrvalkyně měří 155 
cm a váží 42 kg.

V roce 2015 vyhrála Sportisimo 
1/2Maraton Praha a v roce 2016 si zde zaběhla 
svůj osobní rekord 1:06:14.

Do letošní sezony vstoupila osobním rekordem 
na maratonu v Dubaji (2:19:53).

sponzor: adidas | země: Etiopie

ANTONINA KWAMBAI
V únoru díky času 1:09:07 
doběhla druhá na Napoli City 
Hlaf Maratonu.

Svůj neapolský výkon vylepšila přesně 
o minutu na březnovém půlmaratonu v Paříži, 
který vyhrála.

V roce 2017 ovládla půlmaraton v Santa Pola 
ve Španělsku. 

EVA VRABCOVÁ-NÝVLTOVÁ
Do sezony vstoupila v březnu 
traťovým rekordem na Pečecké 
desítce.

Čtyři sekundy, tolik ji dělilo na Sportisimo 
1/2Maratonu Praha 2016 od českého rekordu Aleny 
Peterkové.

Jejím trenérem je její manžel Martin Vrabec.

sponzor: adidas | země: Česká rep.

DIANA LOBAČEVSKE
Sedmatřicetiletá vytrvalkyně 
reprezentovala v maratonu Litvu 
na OH 2012 v Londýně 
i 2016 v Riu.

Vystudovala Pedagogickou fakultu ve Vilniusu.

Je vítězkou Hamburského maratonu 2013 
a maratonu v Mexico City 2016.

sponzor: Nike | země: Litva

sponzor: adidas | země: Keňa



ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

32

BARBORA JÍŠOVÁ
Studentka medicíny z Turnova 
doběhla loni na Sportisimo 
1/2Maratonu Praha jako druhá 
nejlepší česká žena.

Úspěšně se věnuje také triatlonu.

Připravuje se pod vedením trenéra Pernicy.

země: Česká republika

PETRA KAMÍNKOVÁ
Společně s manželem provozuje 
hospodu a penzion na Svatém 
Kopečku.

Na svém kontě má neuvěřitelných 42 mistrovských 
titulů v atletice.

Už od roku 1998 se trénuje sama.

země: Česká republika
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KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ
Loni doběhla 7. na MČR 
v půlmaratonu.

Studuje 3 . lékařskou fakultu 
UK.

Na závodech RunCzech se představí poprvé.

Do sezony vstoupila druhým místem na 
Českobrodské desítce.

země: Česká republika

DAGMAR RYCHNOVSKÁ
Je několikanásobnou 
medailistkou z MČR 
v půlmaratonu.

Loni doběhla na pražském půlmaratonu jako třetí 
nejlepší česká žena.

Reprezentuje barvy SK Nového Města nad 
Metují.

země: Česká republika







ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL

RUNCZECH ZÁVODY 2018

MATTONI
1/2MARATON

OLOMOUC

23. ČERVNA

MATTONI
1/2MARATON

ČESKÉ BUDĚJOVICE

2. ČERVNA

BIRELL
GRAND PRIX PRAHA

5 & 10 KM

8. ZÁŘÍ

15. ZÁŘÍ

SORRENTO 
POSITANO

27 & 54 KM

2. PROSINCE

PRAŽSKÁ
ŠTAFETA

13-14. ČERVNA

7. ŘÍJNA

LIBEREC
NATURE RUN

MATTONI
1/2MARATON

ÚSTÍ NAD LABEM

4. ÚNORA

NAPOLI CITY
HALF MARATHON

SPORTISIMO
1/2MARATON

PRAHA

7. DUBNA

MATTONI
1/2MARATON
KARLOVY VARY

19. KVĚTNA

VOLKSWAGEN
MARATON

PRAHA

6. KVĚTNA


