
 

 

 

Zajímavosti O2 Pražské štafety 

Harmonogram dne 
● 11.00 otevření Expa pro výdej čísel, triček a piknik boxů                                  

● 16.00 otevření Team Box zóny 

● 16.00 začátek vyzvedávání novinářských akreditací (Expo) 

● 16.30 oficiální začátek programu 

● 17.00 start Bambini Run 

● 18.00 start hlavního závodu 

● 19.20 slavnostní vyhlašování vítězů 

● 20.00 začátek koncertu 

● 22.00 konec akce 

 Zajímavá čísla 
● Kapacita O2 Pražské štafety je 10 500 běžců, tedy 3 500 každý den 

● Kapacita Bambini Runu je 450 účastníků, každý den 150 

● Ve startovním poli se objeví celkem 67 národností 

● Hudební doprovod letos obstará DJ, který představí hudební pecky z připravovaného letošního ročníku 

festivalu Rock for People 

● Nejvíce běžců pochází z České republiky, Slovenska, Ruska, Německa, Velké Británie, Itálie, Francie, 

Ukrajiny, Polska, USA a Číny 

● 55,4 % běžců jsou muži, 44,6 % tvoří ženy 

● Průměrný věk žen na štafetě je 34,7 let, průměrný věk mužů je 35,9 let 

● Štafetu poběží nejvíc Janů (367), Petrů (304), Martinů (301), Tomášů (277) a Michalů (214), 

nejpočetnějším jménem u žen je Jana (191), Kateřina (169), Petra (151), Veronika (149) a Lucie (146) 

● Nejčastějším příjmením závodu je Novák (26), Dvořák (20), Svoboda a Novotný (oba 18), Procházka 

(16). U žen zase Nováková (23), Svobodová a Černá (obě 17), Novotná (17) a Veselá (14) 

● Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v O2 Pražské štafetě jsou administrativní pracovníci (1123), 

manažeři (698), bankéři (339), právníci, advokáti, notáři a soudci (320) a konzultanti (240) 

● Nejméně zastoupeným zaměstnáním jsou kurýři (2), radní a starostové (2), vojáci (ve služebním i 

zaměstnaneckém poměru) (3), politici (4), editoři (4) 

● Nejstarší účastník je Zdeněk K. z České republiky a je mu 83 let 

● Nejstarší účastnicí je Češka Eva L., které je 65 let 

● Při závodě pomáhá 610 dobrovolníků 

 

Během závodu se vypije: 
● 13 068 litrů vody Mattoni 

● 2 400 litrů nápoje Gatorade 



 

 

Sní se: 
● 2 721 kg banánů 

● 1 630 kg pomerančů 

● 22 kg soli 

● 20 kg cukru 

 Osobnosti na startu 
● Štafeta muzikantů - Michal Mareda (Vypsaná FiXa), Adam Jánošík (The Atavists, dříve Ready Kirken), 

František Táborský (Chinaski) a Michal „Amák” Šťastný 

● Štafeta Yellow Ribbon Run - Bývalý badmintonový reprezentant Petr Koukal poběží společně s vězni 

● V barvách Yellow Ribbon Run by se měl představit také populární komediální herec Petr Čtvrtníček, jenž 

hraje jako bubeník také ve vězeňské kapele W sedě 

● Nejúspěšnější letní paralympionik a český cyklista Jiří Ježek 

● Bývalá Miss České republiky Lucie Křížková a Radu Runs 

● Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček s manželkou 

● Youtuber Dominik Port 

● Andy Pavelcová a Andrea Mokrejšová z FitFab Strong Teamu 

● Bloggerky Dominika Lukášová a Nikola Braxatorisová 

Kategorie 
O2 Pražská štafeta (závod pro čtyřčlenné štafetové týmy) 

Diplomatic Cup (závod je určen zaměstnancům Ministerstva zahraničí ČR i všem zaměstnancům velvyslanectví 

a ambasád v ČR) 

Chambers Cup (běh je určen zaměstnancům a členům obchodních komor) 

Zdravotnický běh (závod je určen všem lékařům, zdravotníkům, sestřičkám a dalším pracovníkům ve 

zdravotnických zařízeních) 

Bank Cup (kategorie pro všechny banky a členy České bankovní asociace) 

Bambini Run (tratě 100, 150 a 200 metrů pro děti od dvou do osmi let) 

 
https://www.runczech.com 

 

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

Bohuslav Stehno      
PR & Media 
     
mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
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