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Volkswagen Maraton Praha ovládl Keňan Cherono.  
Eva Vrabcová zaběhla olympijský limit! 

Vítězem dvaadvacátého ročníku Volkswagen Maratonu Praha se stal keňský běžec Lawrence 
Cherono. O triumf do posledních kilometrů bojoval také loňský šampion Felix Kandie, ten nakonec 
doběhl druhý. Mezi ženami si pro vítězství doběhla Keňanka Lucy Karimi, když až v cílové rovince ve 
strhujícím souboji přespurtovala Purity Rionoripo. Skvělý úspěch zaznamenala Eva Vrabcová, když 
mezi Češkami suverénně zvítězila, celkově doběhla šestá a zároveň se kvalifikovala na Olympijské 
hry v Rio de Janeiru! Naopak českým mužům se limit zaběhnout nepovedlo. Z vítězství se nakonec 
překvapivě radoval Petr Pechek. 

Na start Volkswagen Maratonu Praha se v neděli 8. května postavilo 10 600 běžců. Na všechny čekaly 
těžké podmínky. Od rána nad Prahou panovalo velké teplo, vše ještě více komplikoval silný vítr. S  
počasím se nejlépe popasoval sedmadvacetiletý Lawrence Cherono, když vítězství oslavil v čase 
2:07:24 a svém novém osobním rekordu. 

Na čele závodu se od začátku pohybovala zhruba desetičlenná skupinka afrických běžců. Nabité 
startovní pole se začalo trhat až po třicátém kilometru, kdy se na čele usadila čtveřice běžců ve 
složení Lawrence Cherono, Felix Kandie, Solomon Yego a Daniel Wanjiru, vítěz dvou posledních 
ročníků Sportisimo 1/2Maratonu Praha. První dva závodníci se od svých soupeřů odpoutali na 37. 
kilometru a Cherono o svém triumfu rozhodl nástupem na Rohanském nábřeží. 

Lawrence Cherono na startu nepatřil mezi největší favority, jeho dosavadní osobní rekord měl 
hodnotu 2:09:39. Na pražské trati však papírové předpoklady hodil do koše a žádnému z favoritů 
nedal šanci. „Jsem velmi šťastný, že mě organizátoři vůbec do Prahy pozvali. Závod mi vyšel skvěle, na 
konci jsem měl dost sil na zrychlení a jsem moc rád, že se mi podařilo zaběhnout osobní rekord,“ 
radoval se šampion v cíli. Na druhém místě pak v čase 2:08:14 doběhl loňský šampion Felix Kandie a 
třetí časem 2:08:31 finišoval Solomon Yego. 

V ženském závodě se začal lámat chleba po polovině závodu. V té chvíli se na čele pohybovala 
pětičlenná skupinka včetně největší favoritky Biruktayit Eshetu. Metou 25. kilometru už ale etiopská 
běžkyně neproběhla a na čele se usadila trojice Lucy Karimi, Purity Rionoripo a Marta Lema. O 
vítězství si to nakonec rozdaly první dvě v napínavém souboji, kdy se rozhodovalo až v Pařížské ulici. 

Více sil nakonec vydolovala Lucy Karimi a své pražské vítězství oplakala. „Jsem moc šťastná, že se mi 
podařilo zvítězit. Kvůli počasí to vůbec nebylo lehké, bylo příliš teplo a foukal silný vítr. V závěru jsem 
ale přece jenom cítila dost energie,“ vysvětlovala Karimi. 

České fanoušky ale nejvíce zajímaly výkony domácích závodníků. A především to, zda se jim podaří 
zaběhnout časy, které je pošlou na Olympijské hry v Riu de Janeiru. To se povedlo na půl – Eva 
Vrabcová se v létě do Brazílie na rozdíl od českých mužů podívá. 

První maraton v životě, český rekord závodu a letenky do Ria, to je v kostce Volkswagen Maraton 
Praha pro Evu Vrabcovou. „Je to úžasné, asi budu brečet,“ smála se v cíli česká hrdinka, kterou 
nezastavily ani těžké podmínky. „Až do 25. kilometru jsem běžela ve skupince, kdy mi kluci 



     

 

neuvěřitelně pomohli. Pak jsem běžela sama a foukal silný vítr, který mě stál spoustu sil. Na 35. 
kilometru se to ale otočilo a až do cíle se mi běželo dobře.“  

Eva Vrabcová proťala cílovou pásku v čase 2:30:10, čímž o 58 vteřin vylepšila rekord závodu Aleny 
Peterkové z roku 2000. „Mezičasy jsem vůbec nesledovala, věřila jsem svému tělu, a to mě 
nezklamalo,“ radovala se Vrabcová. Další místa na stupních vítězů obsadila Ivana Sekyrová, té se 
kvalifikace na druhou olympiádu nepodařila. Třetí finišovala Radka Churáňová. 

Naopak mezi českými muži panovalo zklamání. Největší adept na splnění přísného limitu 2:15, Jiří 
Homoláč, od prvních kilometrů ztrácel. Jan Kreisinger, který atmosféru Olympijských her okusil před 
čtyřmi lety v Londýně, na tom byl ještě hůře. Oba reprezentanti ze závodu ještě před 30. kilometrem 
odstoupili. „Od začátku to šlo špatně. Už na pátém kilometru jsme s vodičem na plánovaný čas 
ztráceli, na půlmaratonu jsem byl sám a proti větru. Nemělo to cenu, radši jsem pošetřil síly na 
mistrovství Evropy v půlmaratonu,“ popisoval závod Homoláč.  

To poněkud překvapivý vítěz Petr Pechek zářil spokojeností. „Čekal jsem, že mi Jirka Homoláč dá 
minimálně dvě tři minuty. Tohle mě dost překvapilo,“ líčil v cíli. I on se na trati jen obtížně pral se 
silným větrem. Nakonec mu ani on vítězství a titul mistra republiky radost nesebral. „S titulem jsem 
hodně spokojený a s časem nakonec taky. Sice jsem chtěl běžet pod 2:20, ale v těchto podmínkách je 
2:22:14 dobrých,“ dodal. Na druhém místě potom doběhl Robert Krupička, třetí Pavel Dymák. 

Zatímco elitní atleti dobíhali do cíle ještě před polednem, barevný had dalších běžců se Prahou linul 
až do pozdního odpoledne. 

 

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. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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