
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

3. května 2015 

Maraton vyhrál Felix Kandie, český šampión získal titul 
v osobním rekordu 

Od pátku bojoval vítěz Volkswagen Maratonu Praha, keňský vytrvalec Felix Kandie, 
s nachlazením a podle toho zvolil taktiku pro závod. Rozběhnout maraton zvolna a pak se 
uvidí. Ukázalo se, že šlo o taktiku vítěznou. Vítězství mu patří za čas 2:08:32. Nejlepší ženou 
maratonu se stala Etiopanka Yebrgual Melese v čase 2:23:49. České mistrovské tituly patří 
Vítu Pavlištovi a Šárce Macháčkové.  Do 21. ročníku odstartovalo deset tisíc vytrvalců 
a vytrvalkyň. 

Mužský maraton připomínal mistrovství Afriky. Papírového favorita měl v etiopském běžci 
Deribe Robim, který do Prahy přijel s časem 2:06:06 z lednového závodu v Dubaji. V úvodu však 
tempo udával jeho krajan Hillary Kipchumba (půlmaraton v čase 1:04:00). Na 25. kilometru se na 
něj dotáhl Evans Chebet. Skvěle si síly rozvrhl další z Keňanů, Felix Kandie, který se ze čtvrté 
příčky postupně dotáhl na čelo a po metě 35. kilometru již převzal vedoucí pozici a pro vítězství 
si doběhl v čase 2:08:32. 

„Vstoupil jsem do závodu s tím, že zkusím zaběhnout alespoň nějaký slušný čas a začnu 
opatrněji, v druhé polovině závodu jsem se však cítil dobře a dokázal jsem zrychlovat,“ řekl 
Kandie po doběhu. 

Druhé místo patří Chebetovi (2:08:50), na třetí pozici proběhl cílem papírový favorit Robi 
(2:09:05), který se v závěru dotahoval na čelo. 

V závodě žen to až do 25. kilometru vypadalo na sólo závod keňské běžkyně Janet Rono. 
Půlmaraton zvládla v čase 1:11:43, půlminutu ztrácela Portugalka Sara Moreira, jíž dýchala na 
záda skupinka etiopských běžkyň. Z nich se nakonec rekrutovala vítězka, když nejlépe se silami 
dokázala hospodařit Yebrgual Melese. V úseku mezi 25. a 30. kilometrem se posunula do čela 
a zlato vybojovala časem 2:23:49. 

„Již před závodem jsem se rozhodla, že začnu pomaleji a tato taktika se v závěru ukázala 
správnou,“ řekla v cíli vítězka závodu. 

Blok afrických běžkyň dokázala rozbít nejlepší Evropanka, Portugalka Sara Moreira. Druhé místo 
jí patří za čas 2:24:49, který je jejím novým osobním rekordem a nejlepším evropským výkonem 
historie maratonu v Praze. 

„Vyhovovalo mi počasí, trať byla rovinatá, to bylo také v pořádku. Jen mi trochu vadily úseky, 
kde se běželo po dlažebních kostkách. S časem jsem samozřejmě velmi spokojena, možná se mi 
jednou podaří překonat i portugalský rekord 2:23:29, který drží legendární Rosa Motaová z roku 
1985, kdy jsem se narodila,“ řekla nejlepší Evropanka závodu. 

Třetí skončila další z etiopských vytrvalkyň, Letebrhan Haylay, pro niž byl závod maratonským 
debutem. První maratonskou čárku si zapsala za čas 2:25:24. 



 

 

Hongkongská závodnice Yiu Kit Ching sice doběhla jedenáctá, ale v cíli zářila štěstím. Do Prahy 
přijela s cílem splnit kvalifikační limit na mistrovství světa a olympijské hry. To se jí časem 
2:38:24 také podařilo. 

Soutěžilo se i o mistrovské tituly v maratonu. Muži se již od počátku seřadili v pořadí Jiří 
Homoláč, Vít Pavlišta, třetí běžel zkušený Petr Pechek. Homoláč podle slov svého trenéra Jiřího 
Sequenta přijel do Prahy v dobré formě s cílem držet tempo 3:12 min/km, což by odpovídalo 
výbornému cílovému času 2:15:00. Často však pro něj platí, že „přepálí“ první polovinu závodu. 
Pavlišta se na něj postupně dotáhl, na 30. kilometru již figuroval na prvním místě a udržel je až 
do cíle. Výrazně si posunul osobní maratonský rekord, když se cílová časomíra při jeho průběhu 
cílem zastavila na čase 2:17:51 (dosud 2:20:42, Praha 2012). 

„Ani jsem nesledoval mezičasy. Běžel jsem svoje tempo. Věděl jsem, že se mezera mezi mnou 
a Jiřím Homoláčem zmenšuje. Když jsem ho doběhl a nezachytil se mě, začal jsem si věřit, že 
zvítězím. Po mistrovství republiky v půlmaratonu jsem cítil, že mám na to zaběhnout dobrý čas, 
a že když zaběhnu na úrovni osobního rekordu, mohl bych zvítězit,“ uvedl v cíli Pavlišta. 

„Chtěl jsem to prostě zkusit, začátek jsem rozběhl na čas 2:15:00. Pak jsem však měl žaludeční 
problémy a postupně docházely síly,“ okomentoval svůj výkon Homoláč. Časem 2:19:37 si 
vyrovnal osobní rekord z maratonu ve Frankfurtu 2013. 

Mezi ženami si pro domácí titul od startu běžela ostravská architektka, svěřenkyně trenérky 
Aleny Peterkové, Šárka Macháčková.  O devět minut pokořila hranici tří hodin, v cíli jí naměřili 
čas 2:51:01. 

„Užila jsem si to, běželo se mi výborně. Nehnala jsem se za nějakým rychlým časem, cílem bylo 
získat titul. Ještě se chci stále zlepšovat a poznat v maratonu hranici svých možností,“ uvedla 
v cíli česká šampiónka, pro niž jde o první mistrovský maratonský titul. Dlouho až třetí, v cíli však 
druhá z českých běžkyň, Tereza Zuzánková, připravila nakonec časem 2:55:26 o stříbro Radku 
Churaňovou (2:57:53). 

V poli deseti tisíců startujících běžela řada zajímavých osobností. Donedávna profesionální boxer 
Lukáš Konečný absolvoval první maraton a zapsal si čas 3:29:36. Bývalá česká reprezentantka 
v atletice, mistryně světa v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová, běžela maraton v čase 
3:31:19, lékař Tomáš Šebek zachraňující životy na zahraničních misích humanitární organizace 
Lékaři bez hranic, dokázal 42 kilometrů a 195 metrů zvládnout za čtyři hodiny. 

„Je to jako čtyřhodinová operace. To je vlastně také maraton. Musíte si naplánovat, co budete 
dělat v první, druhé, třetí a čtvrté hodině. Po dnešku jsem si potvrdil, že rozhodně lépe operuji, 
než běhám,“ usmíval se v cíli Tomáš Šebek. 

Nechyběli ani takzvaní sběrači maratonských čárek. Pro Petra Hrčka byla Praha 
454. dokončeným maratonem. Nejstarším účastníkem maratonu byl jedenaosmdesátiletý Jiří 
Přidal z Pardubic. 

Volkswagen Maraton Praha byl zároveň finálovým kolem Juniorského maratonu. První doběhlo 
do cíle družstvo z Gymnázia Jilemnice (2:32:16), na druhém místě skončili studenti 
z jabloneckého Gymnázia Antona Randy (2:34:53), třetí bylo v cíli Gymnázium Vincence 
Makonského z Nového Města na Moravě (2:35:47). 



 

 

 

 

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

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

Zdenka Pecková      
PR & Media      
tel: +420 777 537 981      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 
 

 
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 
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