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Narozen: 25. února 1990
Výška: 181 cm
Váha: 68 kg

Klub: VSK Univerzita Brno / Adidas Running Team
Trenér: Róbert Štefko

ydro  ker ínbosO

10 000 m 29:59,76 (2014)
půlmaraton 1:03:50 (2016)
maraton 2:16:55 (2016)

Největší úspěchy

ME v atletice Amsterdam 2016 (64. místo, půlmaraton)
ME v krosu Budapešť 2012 (22. místo v kategorii do 23 let)
ME v krosu Chia 2016 (61. místo)
Univerziáda Kazaň 2013 (22. místo, půlamarton)
Účast na ME v běhu do vrchu 2008, 2009
Účast na MS v běhu do vrchu 2007, 2008, 2012
Mistr ČR v přespolním běhu 2016
Mistr ČR v silničním běhu 10 km 2016
Mistr ČR v maratonu 2013
Mistr ČR v běhu do vrchu 2012
Nejrychlejší český maratonec 2013, 2014, 2015, 2016

Jiří Homoláč při Sportisimo půlmaratonu 

v Praze 2. dubna 2016 spolu s vodičem 

Amosem Kibiwotem Kurgatem



B Speciál, Běžecký průvodce Praha, duben 2017

Zahrádkářská kolonie Libeňský ostrov

Jedna z nejstarších kolonií rodinných zahrádek na 
území Prahy byla založena už v roce 1927. Čítá okolo 
180 zahrádek. Mezi zahrádkami se nachází stánek 
s výčepem a venkovním posezením U Budyho, místo 
ticha a zapomnění, které bývá a otevřeno ve všední 
den od 16.00 o víkendu od 14.00.

Odkud Mezi 15. a 16. kilometrem půlmaratonu 
u zastávky tramvaje Libeňský most seběhnete dolů 
a vydáte se směrem k zahrádkářské kolonii.

Kam Cestou na Libeňský ostrov narazíte na ateliér 
Zdeňka Němečka, sochaře převážně sportovních 
témat. Je autorem běžecké sochy Poselství, kterou 
najdete v Zátopkově ulici u Velkého strahovského 
stadionu. V okolí ateliéru, kde v současnosti sídlí 
designerské studio Olgoj Chorchoj, se nachází 
několik dalších autorových soch (Cyklisti, 
Basketbalista, Míčový kouzelník, Skokanka do 
vody, Závod, Zvítězím a Olympijská lípa). Poté, 
co překročíte Rokytku, se napojíte na známou 
běžeckou stezku vedoucí po pravém břehu Vltavy 

Zahrady Anežského kláštera

Celoročně a zdarma přístupné dvě klášterní za-
hrady, Zahrada za svatyněmi a Zahrada při severní 
bráně, se stálou expozicí téměř dvaceti děl součas-
ných českých sochařů (Jaroslava Róny, Karla Mali-
cha, Čestmíra Sušky, Stanislava Kolíbala a dalších). 

neční vozík, která pro Anežský klášter vytvořil Fran-
tišek Skála. Na jaře 2017 přibyde i zvuková instalace 
Pavla Büchlera.

Kde Zhruba ve třetině cesty mezi 19. a 20. kilometrem 
půlmaratonu.

Pitkovická stráň

Přírodní památka Pitkovická stráň je tvořena 
skalním ostrohem na pravém břehu Pitkovického 
potoka. Chráněna je od roku 1969 především kvůli 
jedinečnému xerotermnímu stepnímu společenstvu, 
v němž k nejvýraznějším druhům patří na jaře 
kvetoucí koniklec luční český (Pulsatilla pratensis 
subsp. Nigricans) a křivatec český (Gagea  bohemica) 
spolu s chrpou chlumní (Centaurea triumfettii), která 
rozkvétá od května do srpna.

Odkud Ze zastávky autobusu Toulcův dvůr; 
od tramvajové zastávky Hostivařská, případně 
Na Groši; z vlakového nádraží Hostivař.

Kudy K Hostivařské přehradě (NS Historií Hostivaře, 
NS Povodím Botiče, červená turistická značka)
a dál proti proudu Botiče (NS Povodím Botiče, 
červená turistická značka) a Pitkovického potoka 
(NS Povodím Botiče, zelená turistická značka).

Kam Na autobus do Pitkovic (NS Povodím Botiče, 
zelená turistická značka) nebo do Průhonic 
(po červené turistické značce dál proti proudu 
Botiče); na vlak do Uhříněvse (po zelené turistické 
značce).
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