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Rekordní Mattoni 1/2Maraton Olomouc v africké režii.
České maximum zaběhla Eva Vrabcová-Nývltová
Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc nese přívlastek rekordní. O nové maximum závodu se totiž
postaral vítěz a člen RunCzech Racing týmu Stephen Kiprop, když na Hané zvítězil díky času 1:00:15. Pozici
největší favoritky potvrdila etiopská reprezentantka Netsanet Gudeta, souboji českých mužů kraloval Jiří
Homoláč. Fantastický výkon v Olomouci předběhla Eva Vrabcová – Nývltová, která zaostala devět vteřin za
svým absolutním českým půlmaratonským maximem a to olomoucké vylepšila o více než padesát vteřin.
V čele závodu se dlouho držela velká skupinka, ve které nechyběli největší favorité. Startovní pole se začalo
trhat až na šestnáctém kilometru, kde nástup Stephena Kipropa zachytil pouze Jemal Yimer. Souboj nadějného
Keňana a před závodem favorizovaného Etiopana nakonec dopadl ve prospěch prvního jmenovaného – člen
RunCzech Racing týmu Kiprop o svém triumfu rozhodl zrychlením na 18. kilometru. „Byl jsem od začátku
připravený, abych tu běžel rekord závodu, a jsem rád, že se to nakonec povedlo. Vítr nakonec nebyl tak zlý, jak
to ze začátku vypadalo, ale kdyby nefoukalo vůbec, mohl jsem běžet klidně o třicet vteřin rychleji. I tak jsem si
závod opravdu užil,“ řekl v cíli šťastný vítěz, jehož nový rekord závodu má hodnotu 1:00:15. Jemal Yimer do cíle
doběhl v čase 1:00:37 a třetí finišoval další člen RunCzech Racing týmu Abel Kipchumba (1:00:57).
Většinu závodu strávili bok po boku Jiří Homoláč a Vít Pavlišta, aby nakonec brněnský atlet díky nástupu na
posledních kilometrech přetlačil toho libereckého a vrátil mu nedávnou porážku z Českých Budějovic. „Jsem
rád, že jsem zase vyhrál. V Českých Budějovicích mi to vůbec nešlo a dokonce jsem přemýšlel, že po nich
ukončím jarní sezónu, ale tady se mi zase běželo nádherně, hodně mi pomohlo počasí. Skoro celý závod jsem
odtáhl, tři kilometry před cílem nám nastoupil ukrajinský běžec a mně se povedlo odpoutat se od Vítka a do cíle
to udržet,“ popisoval průběh závodu český vítěz, jehož cílový čas činí 1:06:20. Vít Pavlišta doběhl olomoucký
závod v čase 1:06:50 a na třetím místě finišoval Tomáš Lichý (1:07:31).
V etiopský triumf se změnil závod žen. Předzávodní prognózy do poslední tečky naplnila Netsanet Gudeta. Od
začátku udávala tempo, svým soupeřkám nedala šanci a suverénně zvítězila. „Mám z dnešního závodu velmi
dobrý pocit. Zaútočila jsem brzy, abych se dostala na první místo, a jsem moc ráda, že jsem ho udržela až do
cíle,“ řekla etiopská šampionka, která doběhla v čase 1:07:30. Jako druhá se na modrý cílový koberec podívala
její krajanka Asefelech Mergia (1:09:45), jako třetí celkově a coby nejlepší Evropanka doběhla v novém
španělském rekordu 1:09:51 Trihas Gebre.
Fantastický výkon předvedla nejlepší Češka, tou se podle očekávání stala Eva Vrabcová-Nývltová. Česká
olympionička se Olomoucí prohnala v novém rekordu závodu 1:11:10 a za svým absolutním českým maximem
zaostala o pouhých devět vteřin i přesto, že nyní běžela bez vodiče. „Čas je hodně cenný, ale trochu mě mrzí
těch pár vteřin. Mezičas na desátém a patnáctém kilometru totiž sliboval ještě lepší cílový čas, ale poslední část
jsem běžela sama proti větru a zničily mě i závěrečné kostky. Každopádně mi dnešní výsledek ukázal, že pokud
se povede příprava, bude stát výsledek na mistrovství Evropy za to,“ přemítala v cíli česká jednička. Na druhém

místě finišovala Marcela Joglová (1:16:44), třetí Barbora Jíšová (1:18:57) a na čtvrtém místě domácí stálice
Petra Kamínková (1:19:28).
Klání čtyřčlenných štafet ovládl tým Geohunter (1:25:45), dvoučlennému 2Runu kraloval tým Lasvit + Ajeto I
(1:18:33). Králem a královnou Olomouckého regionu se stali Jiří Matoušek (1:11:20) a Petra Kamínková
(1:19:28). Běh o pohár rektora Univerzity Palackého v Olomouci ovládli Pavel Grepl (1:21:50) a Petra Poučová
(1:37:43).
Mattoni 1/2Maraton Olomouc běželo 6 165 závodníků. Doprovodného dm rodinného běhu se pak zúčastnilo
3 591 účastníků.
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