
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

20. června 2015 

Mary Keitany proletěla půlmaraton ve čtvrtém 

nejrychlejším čase roku, Josphet Kiptis z týmu RunCzech 

Racing překvapivě zvítězil   

Mary Keitany si z šestého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc odváží vítězství a čas světové 

extratřídy 1:06:38. Keňská běžkyně vylepšila rekord závodu o více než dvě minuty a zaběhla čtvrtý 

nejlepší výkon tohoto roku. Výsledek mužského závodu předčil veškerá očekávání, když 

jednadvacetiletý mladík a člen týmu RunCzech Racing Josphat Kiptis zaběhl životní výkon a v 

novém osobním rekordu 1:00:21 si doběhl pro vítězství. Za rekordem závodu zaostal jen o čtyři 

vteřiny, daleko za zády nechal bývalého světového rekordmana Wilsona Kipsanga  i olympijského 

vítěze a mistra světa Stephena Kiprotiche. Skvělý závod zažil i Jan Kreisinger a výkonem 1:05:50 

vytvořil nový nejlepší český čas Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Petra Kamínková po jednoroční 

pauze získala zpět titul nejlepší Češky a zaběhla svůj nejlepší čas za poslední dva roky. 

Olomouc si rychle získala pověst závodu, kde nic není nemožné a o překvapení není nouze, zvláště 

pokud se jedná o situace, kdy takřka neznámý atlet překoná daleko slavnější běžecké kolegy. Loni 

způsobil senzaci vodič Geoffrey Ronoh, který porazil velká maratonská jména a běžecké hvězdy 

Wilsona Kipsanga a Dennise Kimetta. Tentokrát to byl Josphet Kiptis, kdo si vysloužil největší potlesk 

olomouckých diváků. Kiptis, který běhá v barvách týmu RunCzech Racing, nejenže porazil Wilsona 

Kipsanga a Stephena Kiprotiche, ale předčil i sedm dalších běžců s rychlejšími osobními rekordy. 

Kipsang se závodem protrápil, celou dobu ho trápily žaludeční potíže. 

„Věděl jsem, že budu čelit bývalému světovému rekodmanu a olympijskému vítězi, ale neměl jsem 

z toho trému. Věděl jsem, že jsem velmi dobře připraven,” řekl Josphat Kiptis, jenž se držel v čele 

po celou dobu závodu. 

Po osmi kilometrech se Kiptis spolu s Birechem a Maiyem oddělili od zbytku startovního pole a toto 

trio dlouho tvořilo čelo závodu. První s nimi ztratil kontakt Birech, dva kilometry před cílem se Kiptis 

utrhl i druhému Maiyovi. „Jsem nadšený z nového osobního rekordu,” raduje se Kiptis, pro nejž byl 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc teprve druhým půlmaratonem v životě. Jeho dosud největším 

výsledkem byla bronzová medaile na 10 000 m z Afrického juniorského mistrovství v atletice 2013. 

Zatímco při odjezdu do Olomouce Mary Keitany málem zmeškala vlak a dobíhala ho na poslední 

chvíli, při závodě jí správné načasování nechybělo. Tisíce diváků sledovalo v sobotu její fantastické 

představení. Na pátém kilometru byla za neuvěřitelných 15:16, což je mezičas světového rekordu. 

Potom lehce zvolnila, ale její tempo napovídalo, že se můžeme těšit na výjimečně rychlý čas. Vedena 

svým manželem Charlesem Koechem doběhla do cíle za neuvěřitelných 1:06:38, což znamenalo 

vylepšení rekordu závodu, který byl až dosud v držení Edny Kiplagat, o celé dvě minuty a 15 vteřin. 

 



 

 

„Byl to skvělý závod, moc jsem si ho užila,” sdělila poté Mary Keitany. Bývalá světová rekordmanka 

na půlmaraton se nyní plánuje vrátit do Keni a rozhodnout se, kde poběží na podzim. „Příští rok bych 

v Riu de Janeiru chtěla bojovat o zlatou olympijskou medaili.” 

Vynikající výkony podaly i atletky na druhém a třetím místě - Rose Chelimo s časem 1:08:33 zaostala 

za svým osobním rekordem jen o 11 vteřin, Angela Tanui doběhla třetí v novém nejlepším osobním 

výkonu 1:08:41. 

Čeští muži se celý závod drželi britského běžce Matty Hyneseho. V tradičním souboji Kresinger-

Homoláč byl stejně jako na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary silnější Jan Kreisinger. Cílem proběhl 

v čase 1:05:50, čímž vylepšil nejlepší český olomoucký výkon takřka o dvě minuty. „Po závodě mám 

fantastické pocity, všude nás dopředu hnaly davy diváků,” libuje si Jan Kreisinger, který letos běhá 

ve skvělé formě sní o tom, že se mu příští rok podaří zaběhnout maraton za 2:15 a tímto časem si říci 

o kvalifikaci na Olympijské hry do Ria de Janiera. Druhým Čechem v cíli byl Jiří Homoláč (1:06:16), 

třetí doběhl Pavel Dymák (1:09:46).  

Olomoucká rodačka Petra Kamínková se radovala nejen z vítězství mezi českýmki ženami, ale 

i rychlého času 1:17:44, který je jen devět vteřin pomalejší než nejlepší výkon na této trati. „Plán byl 

takový, že se budu snažit běžet s Ivanou Sekyrovou, ale místo toho jsem od začátku běžela vlastní 

závod. Vždy jsem se snažila chytit nějakého muže, protože místy foukalo, ale běželo se mi skvěle. 

Olomouc byla vždy kvalitní závod, ale rok od roku se mi zdá krásnější,” popisuje Petra Kamínková. 

„Snad dva roky jsem neběžela takto rychle.” Ivana Sekyrová brala tentokrát druhé místo (1:17:54). 

Celý záznam přímého přenosu bude brzy ke shlédnutí na www.stream.cz ve video sekci RunCzech. 

Kompletní výsledky naleznete na www.runczech.com.   

Výsledky Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 

Muži: 

1. Josphat Kiptis  KEN 1:00:21 
2.  Jonathan Maiyo KEN 1:00:32 
3.  Cosmas Birech  KEN  1:01:01 
4.  Felix Kandie  KEN  1:02:05 
5. Wilson Kipsang  KEN  1:02:09 
6.  Atalay Yirsaw   ETH  1:02:12 
7. Polat Arikan   TUR  1:02:12 
8.  Essa Rashed  QAT  1:02:25 
9. Abdi Nagegye  NED 1:04:42 
------- 
14. Jan Kreisinger  CZE 1:05:50 
15. Jiří Homoláč  CZE 1:06:16 
17. Pavel Dymák  CZE 1:09:46 
 

Ženy: 
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1. Mary Keitany   KEN  1:06:38 
2. Rose Chelimo   KEN  1:08:33 
3.  Angela Tanui   KEN  1:08:41 
4. Helah Kiprop   KEN  1:09:25 
5. Eunice Chumba  BRN  1:10:50 
6. Lucy Karimi   KEN  1:11:33 
7. Atsedu Habtamu  ETH  1:11:47 
8. Viola Jelagat   KEN  1:12:35 
------- 
11. Petra Kamínková CZE 1:17:44 
12. Ivana Sekyrová CZE 1:17:54 
14. Eva Filipiová  CZE 1:23:58 
 

 

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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