SVĚTOVÝ REKORD NA 10 KM STÁLE DRŽÍ
PRAHA. DÍKY JOYCILINE JEPKOSGEI.
Jsme v Keni, na startu stojí drobná, hubená dívenka. Nevypadá jako největší favoritka a nejspíš byste si na ní ani
nevsadili. Z jejího projevu není cítit ani sebevědomí. Po zaznění startovního výstřelu však běží co jí nohy dovolí.
Skončí v elitní desítce a všechny přihlížející včetně agentů překvapí. Joyciline Jepkosgei zní její jméno.
Ukáže se, že jako další spousta keňských mladých dívek s běžeckým nadáním nemá nejsilnější zázemí a tvrdou
dřinou se snaží vydělat si na každé sousto. Jak silná je v boji o vlastní život, tak cílevědomá a pilná je
devatenáctiletá atletka v tréninku.
Ta mladá slečna běhá doma v Nandi každý den 2 kilometry do školy a zase zpátky po prašných cestách. Sílu a
víru v lepší zítřky sbírá v Bibli. Má dva bratry, tři sestry, v rodině je první atletkou a v hlavě nosí skromný cíl, aby
její nejbližší žili v lepších podmínkách. Když jí právě pomocnou ruku podává RunCzech Racing Team, který věří
její schopnostem.
Ještě ani netuší, že se právě vydala na cestu z malé chatrče za slávou a světovými rekordy. Tvrdě trénuje, týdně
naběhá až 180 kilometrů a drží přísný režim. V říjnu 2016 jede na výpravu do Francie za závody, které jsou mezi
běžci legendou. Takže… kdo zvládne vyhlášený brutální závod Marseille-Cassis v čase naprosté extratřídy, toho
čeká velká kariéra.
Ruth Kutol, Berhane Adere, Susana Chepkemei, Teyba Erkesso, Lydia Cheromei. A teď i Joyciline Jepkosgei.
Nejenže jako všechny ostatní vyhrála, ale překonala nejlepší ženský čas výkonem 1:07:02. Běžecký svět už tuší,
že ohromně vyzrála a má na obrovské výkony. A brzy to předvede.
Je začátek června 2017. Následující tři měsíce bude drilovat jen běh, netrénuje sílu, vše tlačí do vytrvalosti a
rychlosti. Koncentruje se pouze na běhání a její myšlenky se soustředí výhradně na Prahu. Na osudové město,
co jí v září zase změní život.
9. září - za pár hodin, na Birell Grand Prix Praha 5&10 km, si jí i město budou všichni pamatovat. Na startu se
jeví silná a odhodlaná pokořit trať, nechat za zády všechny rekordy. Přijela jako držitelka nejlepšího času
planety. Chce proběhnout do historie a k času budoucnosti. Nikdo jí na deseti kilometrech nestačí, protože
tenhle keňský expres letí sakra rychle. Dobíhá do cíle s rukama nad hlavou a se všemi se v návalu emocí objímá.
29:43. Ani ona nemůže uvěřit super času. Je to světový rekord. Jepkosgei vylepšuje svůj už tak dobrý nejlepší
světový výkon o 21 vteřin a Praha je prvním městem, které zažívá nejlepší ženský běh na 10 km pod třicet
minut. „Celý závod byl vážně těžký. Nastavila jsem od začátku své srdce na rekord, což se povedlo. Jsem tak
šťastná, že jsem uspěla. Víte jsem teď hrozně unavená, ale ve stejnou chvíli hrozně spokojená,” řekne později
žurnalistům.

Krásný příběh, že. A přitom na začátku byl malý cíl pomoci rodině vycházející od srdce a na jeho konci světový
rekord velké šampionky a bojovnice.

Základní informace
JOYCILINE JEPKOSGEI
 Narozena: 8. prosince 1993 v keňském Nandi
 První mezinárodní závod: Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2016
 Rodina: Žije s manželem Nicholasem Koechem, spolu mají syna Brandona
Zajímavosti
 Má 2 bratry a 3 sestry, ráda čte Bibli
 Dříve částečně trénovala ve skupině Wilsona Kipsanga
 Žije a trénuje v keňském Itenu v nadmořské výšce 2 400 metrů nad mořem
 Její nejoblíbenější atletkou je vítězka Maratonu Amsterdam Joyce Chepkirui a stříbrná medailistka z MS
2013 Mercy Cherono
 V tréninku nejraději běhá distance na 20-25 kilometrů
 Své výdělky ze závodů chtěla využít v realitách a vybudování a rozšiřování kempu pro talentovanou
mládež
 Je majitelkou čtyř světových rekordů
Osobní maxima a světové rekordy:
5 km: 14:32 (Africký rekord - Praha, 9. září 2017)
10 km: 29:43 (Světový rekord, Africký rekord - Praha, 9. září 2017)
15 km: 45:37 (Světový rekord - Praha, 9. září 2017)
20 km: 1:07:02 (Marseille-Cassis, 30. října 2016)
Půlmaraton: 1:04:51 (Světový rekord, Africký rekord - Valencia, 22. října 2018)

