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Sportisimo 1/2Maraton Praha 2014: 

Tři muži pod hodinu, pátá nejrychlejší žena světa, rekord 

závodu 

Tři nejlepší muži pod hodinu, z nich první Peter Kirui z Keni za 59:22. Vítězná keňská 

běžkyně Joyce Chepkirui běžela druhý letos a pátý nejrychlejší půlmaraton všech dob 

1:06:19! A také výborný osobní rekord mladičké naděje členky Czech Marathon Hopes 

Anežky Drahotové, 1:14:25. Sportisimo 1/2Maraton Praha potvrdil pozici jednoho 

z nejrychlejších závodů světa! Navíc zaznamenal rekordní zájem 12 500 běžců. 

 Nezapomeňte, že zdejší vítěz z roku 2012 Atsedu Tsegay má čtvrtý nejlepší čas světové 

historie. Letos ho od startu na poslední chvíli zastavil břišní tyfus. Ale vyrovnané pole elitních 

běžců a téměř ideální počasí (16 stupňů Celsia, pod mrakem, bezvětří) se postaraly o další 

skvělé zápisy. 

Dlouho se držela na špici sedmičlenná skupina, jejíž tempo udával aktivní Kirui. Sám 26letý 

vytrvalec, šestý z mistrovství světa v Tegu 2011 na 10 000 metrů, zaútočil v seběhu pod most 

u stanice metra Vltavská na 13. kilometru. Poté - ač sám - zvyšoval náskok a v osobním 

rekordu se zasloužil o dvanácté keňské vítězství v šestnáctileté historii závodu. 

„Na začátku to bylo hodně těžké, sjelo se tady opravdu silné pole. Zvolil jsem vlastní taktiku, 

roztrhat pole. Zkusil jsem pak ze sebe vydat to nejlepší a nikdo mi nestačil. Dřel jsem, co to 

šlo a vyhrál jsem,“ prohlásil vítěz. „Jsem šťastný z toho času, věřil jsem si a bylo to nádherné. 

Tady se dá běžet světový rekord,“ dodal dříve vodič bývalého světového rekordmana 

v maratonu Patricka Makaua. 

V cíli druhý Mosinet Geremew z Etiopie přidal: „Trošku jsem se i potrápil, ale je to pro mě 

dobrý výsledek.“ Tady třetí Daniel Wanjiru, vítěz loňského Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 

Vary, byl také spokojen s dosaženým časem o více než minutu lepším než dosud a hlavně 

pokořením hodinové bariéry. 

Nicholas Bor a Million Feysa, nejlepší členové nového týmu RunCzech Racing, skončili 

na osmém a devátém místě. Díky časům pod 1:02 si zajistili pozvánky na další prestižní 

závody.  



 

Mezi ženami už na pátém kilometru zbyla vpředu sama 25letá Joyce Chepkirui se svým 

vodičem. A Janem Kreisingerem v patách… Chepkirui chyběla v keňském týmu na nedávném 

mistrovství světa v Kodani, ovšem s tímto pražským časem by ho vyhrála! „Poslední kilometr 

byl hodně těžký. Chtěla jsem pod 66, ale jsem přesto strašně spokojená,“ usmívala se po 

překonání maxima pražského závodu i svého. Vydělala si tak celkem 30 000 eur, v přepočtu 

téměř tři čtvrtě milionu korun.  

Kreisinger se dostal poslední dva kilometry před ní. Pod Úřadem vlády předběhl i Ukrajince 

Babaryku a stal se tak nejlepším Evropanem v závodě, čímž udělal radost svému trenérovi 

Róbertu Štefkovi. Ten se usmíval už před startem: „Mě už v trenýrkách na trati asi 

neuvidíte.“   

Jan Kresinger si pochvaloval: „Jsem spokojený s časem, až do osmého kilometru jsem měl 

problém se udržet s Joyce. Vyšlo tu nejlepší počasí za dlouhou dobu, všechno super, skvělá 

příprava na květnový maraton.“ 

S odstupem 1:44 skončil v českém souboji druhý Jiří Homoláč, který v únoru zmeškal hodně 

tréninků vinou zranění. Třetí pak zůstal vrchař Robert Krupička. 

Nadchází čas generační výměny mezi českými vytrvalkyněmi. Osmnáctiletá Anežka 

Drahotová vylepšila svůj osobní rekord o téměř čtyři minuty s pomocí vodiče, triatlonisty 

a novopackého starosty Rudolfa Cogana (v cíli za 1:16:44). „Závod se vyvíjel optimálně 

a děkuji mu za rozběhnutí. Jsem moc spokojená, podařilo se mi splnit oba cíle, rovnoměrné 

tempo po celý závod i čas pod 1:15,“ řekla čerstvá česká rekordmanka na 20 km chůze. 

Druhá skončila další 23letá mladice Lucie Sekanová hned ve své půlmaratonské premiéře. Až 

za nimi skončily zkušené dámy, třetí Petra Kamínková a pátá Ivana Sekyrová. Mezi ně se ještě 

dostala stále se zlepšující inženýrka Kateřina Kreigelová. 

Sportisimo 1/2Maraton Praha 2014 

Muži: 1. Kirui (Keňa) 59:22, 2. Geremew (Etiopie) 59:54, 3. Wanjiru (Keňa) 59:59… 18. 

Kreisinger 1:06:12,.. 21. Homoláč 1:07:56, 22. Krupička (vš. Česko) 1:09:38,… 

Ženy: 1. Chepkirui 1:06:19, 2. Chebet (obě Keňa) 1:08:28, 3. Ayalew (Etiopie) 1:09:23,… 11. A. 

Drahotová 1:14:25,.. 14. Sekanová 1:17:39, 15. Kamínková (vš. Česko) 1:18:49,... 

Výsledky a více info na www.runczech.com 

  

Tomáš Nohejl 

http://www.runczech.com/


 

 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & Media      RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

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