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Na start METRO Běhu na 10 km se poprvé postaví elitní pole žen 
 

Organizátoři večerního závodu O2 Grand Prix Praha připravili pro letošní závod novou trasu. 

Jednokolová desetikilometrová trať je velkou výzvou pro elitní běžce. Startovní pole bude silné  

a velmi vyrovnané, můžeme se tak těšit na zajímavý souboj. 

Mezi muži očekávají organizátoři útok na čas výrazně pod 28 minut.  Favorité závodu jsou keňský běžec 

a držitel rekordu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice Daniel Chebii a Ethiopan Mosinet Cheremew 

s naprosto totožným nejlepším výkonem na 10 km (oba za 27:36) Novou trať prověří i závodníci 

z Japonska či Ugandy. Českou republiku budou reprezentovat jedni z našich nejlepších běžců – Milan 

Kocourek, Jan Kreisinger a Jiří Homoláč. 

Poprvé v historii O2 Grand Prix Praha se vedle mužů objeví na 10km trati i elitní startovní pole žen. 

Můžeme se těšit na velký souboj Afriky s Evropou. Hned několik skvělých evropských běžkyň potvrdilo 

svou účast v závodě a budou tak čelit tradiční síle afrických vytrvalkyň. Z nich se představí Ethiopanka 

Afera Goodfay s nejlepším osobním výkonem 31:08 či Esther Chemtai z Keni (31:27). Spolu s nimi bude 

na trati bojovat Susan Partridge z Velké Británie, která minulý týden na MS v Moskvě dosáhla  

10. místem v maratonu svého dosud největšího životního úspěchu. Doprovodí ji  polská běžkyně 

Karolina Jarzynska (na MS 10 000 m) a Dominika Nowakowska (jejím velkým úspěchem byl postup do 

finále  MS v běhu na 5 000 m).  

Sílu Evropy by měla spolu s nimi ukázat i druhá nejlepší evropská maratonkyně letošní sezóny, 

vyhlášená nejlepší atletka Evropy  z dubna letošního roku, chorvatská jednička Lisa Stublic. Ta MS 

v Moskvě vynechala a Praha bude její rychlostní prověrkou před maratonem v New Yorku. Těšit se 

můžeme také na vystoupení v posledních několika závodech skvěle připravené britské atletky Gemmy 

Steel, jejíž poslední vylepšení na 10 km trati má hodnotu 31:27 a za Evropu bude spolu s Lisou Stublic 

„černým koněm“ závodu. 

Nebojácný závodní projev určitě můžeme očekávat od české juniorské vytrvalecké naděje Anežky 

Drahotové, zlaté medailistky Mistrovství Evropy juniorů 2013 v chůzi na 10 km a čerstvě  

i spoludržitelky českého rekordu v chůzi na 20 km. Toho dosáhla svým velice odvážným stylem při MS 

v Moskvě, odkud si odváží výborné 7. místo a bude zcela jistě vyrovnanou soupeřkou jak pro Lucii 

Sekanovou či nestárnoucí  Petru Kamínkovou. 
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