
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
27. července 2017 

Vytrvalecká elita míří na Birell Grand Prix Praha. 
Večerní metropolí poběží také světová rekordmanka 

Nejlepší vytrvalkyně současnosti míří do Prahy! V sobotu 9. září se na start Birell Grand Prix Praha postaví tři 

ze čtyř nejrychlejších žen na deset kilometrů v celé atletické historii. Atletičtí fanoušci se mohou těšit na 

čtyřnásobnou světovou rekordmanku a členku RunCzech Racing týmu Joyceline Jepkosgei, noční Prahou 

poběží i její krajanky Violah Jepchumba  a Fancy Chemutai. Mezi muži se na start postaví obhájce loňského 

prvenství Abraham Kipyatich a chybět nebudou ani nejrychlejší čeští závodníci, tedy Eva Vrabcová a Jiří 

Homoláč. 

Trojice Keňanek mířících do Prahy je skutečně to nejlepší, co vytrvalecký svět nabízí. „Jsem nesmírně rád, že se 

nám do Prahy podařilo dostat takové závodnice. Časy, které Joyciline a Violah zaběhly v dubnu při půlmaratonu, 

jsou naprosto fantastické a já pevně doufám, že se jim je ještě podaří vylepšit. A proč by se to nemohlo stát 

právě při Birell Grand Prix,“ usmívá se prezident RunCzech běžecké ligy Carlo Capalbo. 

Joyciline Jepkosgei při dubnovém Sportisimo 1/2Maratonu zaběhla nový světový rekord na půlmaratonské 

distanci a jen tak mimochodem, coby mezičasy, přidala historická maxima také na 5, 10 a 15 kilometrů. Desítku 

tehdy zaběhla v čase 30:04 a na záda jí dýchala Violah Jepchumba, ta stejnou metou proběhla jen o vteřinu 

později. Silnou dvojici v dubnu doplnila ještě Fancy Chemutai, když při své půlmaratonské premiéře doběhla 

třetí. Své kvality pak ukázala v červnu v nizozemském Appingedamu, kde na desítce zaběhla čas 30:23. Který ji 

řadí na čtvrté místo historických tabulek. 

Všechny tři se podle předpokladů poperou o triumf právě při Birell Grand Prix. Violah Jepchumba se na stejné 

trati představila už loni, když zaběhla čas 30:24, pouhé tři vteřiny za tehdejším světovým rekordem legendární 

Pauly Radcliffe. Nyní, o rok později, se světový rekord přiblížil k půl hodině, právě tato meta je pro elitní 

vytrvalkyně dalším krokem ke vstupu do atletických dějin. Kromě hvězdné trojice se pak v Praze představí 

reprezentantky Etiopie, Švédska nebo Japonska, i ty budou atakovat příčky nejvyšší.  

Ani v mužském startovním poli nebudou chybět velká jména v čele se závodníky RunCzech Racing týmu. Obhájit 

svoje loňské vítězství bude jistě chtít Abraham Kipyatich, což mu zadarmo nedají jeho stájoví kolegové se 

stejným příjmením, Bernard a Mathew Kimeli. Oba se v dobrém světle představili na červnové Zlaté tretře 

v Ostravě, když prvně jmenovaný úspěšně plnil roli vodiče a druhý doběhl hned za hvězdným Mo Farahem. 

Bernard a Mathew jsou navíc dva nejrychlejší muži světových tabulek na deset kilometrů v letošním roce. 

Trojici atletů v barvách týmu RunCzech Racing pak doplní například etiopský běžec Jemal Mekonnen nebo 

Kenta Murayama z Japonska. 

Zkrátka nepřijdou ani fanoušci českých vytrvalců. V Praze se představí tuzemské jedničky Eva Vrabcová a Jiří 

Homoláč, těm však nebudou chtít nic zadarmo dát Anežka Drahotová, Petra Kamínková nebo Vít Pavlišta. 



 

 

Birel Grand Prix Praha se na náměstí Republiky rozeběhne v sobotu 9. září v 19.30, na start se postaví 7 500 

vytrvalců. O hodinu a půl dříve na stejném místě startuje adidas Běh pro ženy 5 km určený pouze pro 

zástupkyně něžného pohlaví. Registrace jsou stále otevřené na www.runczech.com. 

 

 

 

 

 

 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

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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