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27. dubna 2018 

Pražský maraton slibuje útok na rekordy i limity na 
mistrovství Evropy. Poběží také nejlepší americký 

maratonec Galen Rupp 

První květnovou neděli odstartuje ze Staroměstského náměstí už 24. ročník Volkswagen Maratonu Praha. 

Mezi největší favority budou jako tradičně patřit afričtí vytrvalci v čele se  Sisayem Lemmou. Etiopský běžec 

by měl zaútočit na rekord závodu 2:05:39, který drží už od roku 2010 Eliud Kiptanui. Hlavní hvězdou 

statovního pole ovšem bude dvojnásobný olympijský medailista Američan Galen Rupp. Také v závodě žen se 

poběží na rekord. Postarat by se o to měla Etiopanka Amane Gobana. Kromě rekordů budou běžci bojovat 

také o splnění maratonských limitů na srpnové mistrovství Evropy. 

Hlavním favoritem mužského závodu bude Sisay Lemma. Sedmadvacetiletý Etiopan zaběhl v lednu v Dubaji 
osobní rekord 2:04:08 a k překonání rekordu závodu (2:05:39) by mu měla pomoci také kvalitní konkurence v 
podobě jeho krajana Bazu Worku a Stephana Chemlany z Keni. „Překvapit by mohli i výborní půlmaratonci 
Asefa Tefera, Belay Tilahun a Felix Kibitok, kteří v Praze zažijí maratonskou premiéru,“ uvádí Jana Moberly, 
manažerka elitních atletů.  
 
Po roce se do Prahy opět vrací také nejlepší americký maratonec Galen Rupp, který by zde rád překonal svůj 
osobní rekord 2:09:20. „Mám za sebou skvělou přípravou a na pražský závod se moc těším,“ uvedl dvojnásobný 
olympijský medailista. 
 
Z Evropanů bude mít na startu nejlepší osobní rekord Ukrajinec Olexandr Sitkovskiy, velké ambice má ale i Jiří 
Homoláč, který by se rád nominoval na mistrovství Evropy. Stejné ambice budou mít také Giovanni Grano z 
Itálie a Gert Jan Wassink z Nizozemska.  
 
Ženský závod by měl být v režii Amane Gobena z Etiopie, jejíž osobní rekord 2:21:51 je o šest sekund lepší než 
rekord závodu. Tradičně výborný výkon lze očekávat od Sary Moreiry z Portugalska. Tato olympionička a 
medailistka z ME zaběhla v roce 2015 v Praze svůj osobní rekord. 
 
V rámci Volkswagen Maratonu Praha se koná také mistrovství České republiky v maratonu. V mužské kategorii 
je favoritem Jiří Homoláč, ale podcenit jistě nemůže ani Petra Pechka.  „Chtěl bych běžet na čas pod 2:20 a rád 
bych obhájil titul, ale na Jirku Homoláče pravděpodobně v současnosti nemám,“ uvedl Pechek, který je pěti 
tituly nejúspěšnějším maratoncem české historie. O vítězství mezi Čechy zabojuje také Vít Pavlišta, který si v 
roce 2015 zaběhl v Praze svůj osobní rekord 2:17:51.  
 
V ženách se při neúčasti Evy Vrabcové-Nýlvtové rozhodne mezi Petrou Pastorovou – trojnásobnou mistryní ČR 
v maratonu, olympioničkou Ivanou Sekyrovou a talentovanou Terezou Ďurdiakovou. 

 

 



 

 

 
Elitní atleti na startu 

  
Muži 
 

LEMMA Sisay ETH 2:04:08 

CHEMLANY Stephen KEN 2:06:24 

WORKU Bazu ETH 2:05:25 

AYENEW Mekuant KEN 2:09:00 

RUPP Galen USA 2:09:20 

ISHIKAWA Suehiro JAP 2:09:10 

KIPYEGO Barselius KEN 2:13:06 

HOMOLÁČ Jiří CZE 2:16:44 

GRANO Giovanni ITA 2:17:24 

  
Ženy 
 

GOBENA Amane ETH 2:21:51 

OLJIRA Belaynesh ETH 2:24:21 

MOREIRA Sara POR 2:24:49 

CHEPCHIRCHIR Flomena KEN 2:23:00 

MENGISTU Meseret ETH 2:23:26 

CHEBET Risper KEN 2:27:23 

SEKYROVÁ Ivana CZE 2:34:21 

MONTRONE Teresa ITA 2:38:55 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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