
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

6. června 2015 

V tropických podmínkách zvítězilo keňské duo Abraham 

Cheroben a Rose Chelimo 

Favorité závodu Abraham Cheroben a Rose Chelimo suverénně ovládli Mattoni 1/2Maraton České 

Budějovice.Držitel pátého nejrychlejšího půlmaratonského času všech dob Abraham Cheroben 

zvítězil v čase 1:01:24, Rose Chelimo vyhrála již čtvrtý půlmaraton v řadě a do cíle doběhla za 

1:12:01. Útokům na rekord závodu nakonec zabránily vysoké teploty, které ještě v sedm hodin 

večer na startu dosahovaly 27 stupňů. Pro vítězství mezi českými muži si doběhl Jiří Homoláč, mezi 

ženami překvapila Valérie Soukupová. 

Držitel pátého nejrychlejšího půlmaratonského času všech dob Abraham Cheroben zvítězil 

v čase 1:01:24, Rose Chelimo vyhrála již čtvrtý půlmaraton v řadě a do cíle doběhla za 1:12:01. 

Útokům na rekord závodu nakonec zabránily vysoké teploty, které ještě v sedm hodin večer na 

startu dosahovaly 27 stupňů. Pro vítězství mezi českými muži si doběhl Jiří Homoláč, mezi 

ženami překvapila Valérie Soukupová. 

Abraham Cheroben nerad sám udává tempo na čele závodu, čemuž odpovídal i mezičas na 

pátém kilometru 14:36, svou sílu však ukázal, když se vytvořila skupina čtyř běžců, která míjela 

označení desátého kilometru v čase 29:19. Rychlejší tempo se snažil udávat Chesari Jacob, 

zatímco vítěz nedávného rotterdamského maratonu Abera Kuma se držel v pozadí spolu 

s Benjaminem Ngandu. 

 

Se zrychlujícím se tempem navyšoval i Cheroben svůj náskok. Pátnáctý kilometr protínal v čase 

43:40, více než půl minuty před Benjaminem Ngandu a Abrahamem Kumou. Do cíle na náměstí 

Přemysla Otakara II. dobíhal s velkorysým předstihem jedné a půl minuty před Benjaminem 

Ngandu. Abera Kuma v závěru zpomalil a skončil třetí. 

 

Abraham Cheroben je muž mála slov a stručně shrnul i svůj výkon: „Byl to velmi náročný závod, 

ale když jsem se trhnul od soupeřů, věřil jsem, že vyhraji.” 

 

Cesta Rose Chelimo do Česka nebyla jednoduchá. Kvůli potížím s vízy dorazila do Českých 

Budějovic až dnes. Přesto podala v horkém počasí vynikající výkon a doběhla si pro vítězství. 

Celý závod se držela ve vedení a svůj náskok na Violu Jelagat postupně navyšovala. V cíli byla 

za 1:12:01, Viole Jelagat nakonec nadělila více než dvě minuty. Mattoni 1/2Maraton České 

Budějovice byl po lisabonském půlmaratonu jejím už čtvrtým vítězstvím na této trati v řadě. Ke 

svému osobnímu rekordu 1:08:22 se zdaleka nepřiblížila, mohlo za to především velké horko. „V 

takových podmínkách je obtížné běžet sama na čele závodu. Po čtyřech vítězných 



 

 

půlmaratonech si dám asi pár týdnů volna. Chtěla bych se připravit na příští rok na maraton,” 

uvádí vítězka. Třetí místo na stupních vítězů obsadila Etiopanka Mame Feyisa. Nejlepší 

Evropankou se stala britská běžkyně Susan Partridge, která skončila v celkovém pořadí pátá.  

 

Čeští muži si pořadí Homoláč, Pechek, Míč udrželi od pátého kilometru až do cíle závodu. Jiří 

Homoláč protnul cílovou pásku v čase 1:10:58. Za svým osobním rekordem zaostal o více než tři 

minuty, vzhledem k náročným klimatickým podmínkám však byl se svým výkonem v cíli spokojen. 

„Dneska to bylo těžké, ale diváci mi hrozně pomohli. Byli úžasní,” pochvaluje si podporu 

budějovických fanoušků český vítěz Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice a zároveň nejlepší 

Evropan závodu. 

 

Zatímco výsledky českých mužů odpovídaly papírovým předpokladům, první místo české ženy 

bylo velkým překvapením. Nejrychleji byla v cíli Valérie Soukupová, běžkyně, která se do této 

chvíle věnovala spíše kratším běhům na dráze do 10 000 m. „Vypadá to, že půlmaraton mi 

svědčí více,” usmívá se vítězka. “Trasa se mi moc líbila, hlavně proto, že ubylo partií 

s dlažebními kostkami. Nevyhovují mi pouze ostré otočky, ale ta byla jen jedna na třetím 

kilometru,” pochvalovala si trasu běžkyně pocházející z Písku. Druhou příčku obsadila zkušená 

atletka Radka Churaňová, třetí doběhla čerstvá mistryně ČR v maratonu Šárka Macháčková.  

 

Výsledky 

 

Muži: 

1. Abraham Cheroben – Keňa – 1:01:24 

2. Benjamin Ngandu – Keňa – 1:02:57 

3. Abera Kuma – Ethiopie – 1:04:17 

4. Festus Talam – Keňa – 1:05:42 

5. Thomas Lokomwa – Keňa – 1;06:07 

6. Ayele Abshero – Ethiopie – 1:06:10 

------ 

10. Jiří Homoláč - ČR - 1:10:58 

11. Petr Pechek - ČR - 1:11:35 

12. Robert Míč - ČR - 1:14:24 



 

 

 

Ženy: 

1. Rose Chelimo – Keňa – 1:12:01 

2. Viola Jelagat – Keňa – 1:14:38 

3. Mame Feyisa – Ethiopie – 1:15:03 

4. Marta Lema – Ethiopie – 1:16:58 

5. Susan Partridge – Velká Británie – 1:18:03 

------- 

7. Valérie Soukupová - ČR - 1:23:31 

8. Radka Churaňová - ČR - 1:24:12 

9. Šárka Macháčková - ČR - 1:27:40 

 

 

 

Kompletní výsledky na www.runczech.com. 

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 

http://www.runczech.com/
mailto:peckova@pim.cz
http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml
http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

