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Emily Chebet doplní elitní startovní pole žen v METRO Běhu na 10 km 

Organizátor RunCzech představil v minulém týdnu na tiskové konferenci startovní pole sobotního 

závodu O2 Grand Prix Praha. Nyní představuje poslední účastnici závodu, favoritku číslo jedna mezi 

ženami – keňskou závodnice Emily Chebet. 

Dvojnásobná zlatá medailistka z MS světa v krosu (2010 a 2013) se pro start v Praze rozhodla až  

po svém úspěchu při MS v Moskvě, kde obsadila 4. místo v běhu na 10 000 metrů v osobním rekordu 

30:47.02. Od medaile ji dělily pouhé 4 setiny vteřiny. 

Čtvrté místo si připsala i nyní ve finále Diamantové ligy v Curychu v běhu na 5 000 metrů - i z tohoto 

závodu si odvezla vylepšení osobního maxima na 14:46.89. Protože z Curychu do Prahy je to kousek, 

rozhodla se Emily svůj pobyt v Evropě o týden prodloužit a my tak budeme mít šanci vidět ji na startu 

O2 Grand Prix Praha. 

V Praze nebude Emily startovat poprvé, v roce 2011 zde běžela svůj první půlmaraton v životě. Na 

Hervis 1/2Maratonu Praha skončila na šestém místě s časem 1:12:00. Pak ji však čekaly téměř dva roky 

provázené zdravotními problémy. K závodění se vrátila loni na podzim a na jaře se pak skvělým 

výkonem při mistrovství své země v přespolním běhu opět nominovala do národního týmu. Při MS 

v krosu se jí dařilo a na krk si mohla znovu pověsit zlatou medaili. Pak se její trénink zaměřil opět na 

dráhu, kde jak při MS v Moskvě, tak i ve finále Diamantové ligy vylepšila své osobní rekordy. Praha 

bude zakončením její letošní sezóny.  

Závod žen v METRO Běhu na 10 km tak slibuje opravdu velkou podívanou. Avizované favoritky z Evropy 

Gemma Steel, Lisa Stublic či Susane Partridge tak dostaly další velmi silnou africkou soupeřku. 

Přijďte se v úterý 3. září s Emily Chebet osobně seznámit i vy. V 18:00 hodin můžete s Emily vyběhnout 

na lehký trénink do Stromovky z nově otevřeného běžeckého centra Running Mall v Praze 7. Více info 

na www.runningmall.cz. 

 
 
 
 
TIP: Sledujte kalendář akcí pro média: http://www.runczech.com/cs/pro-media/kalendar-akci-pro-
media/index.shtml 
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V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Veronika Honsová 
PR manager 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
 
 
 
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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