
  

Zajímavosti na O2 Grand Prix Praha 

Nejdůležitější informace 

 18. ročník závodu večerní Prahou 

 Závod oceněný stříbrnou známkou kvality IAAF Road Race Label  

 O přední příčky bude bojovat světová vytrvalecká špička včetně účastníku Mistrovství světa 

v atletice v Moskvě. 

 V METRO Běhu na 10 km se představí elitní atleti z  5 zemí světa s časem pod 28:10, respektive 

32:10 v ženské kategorii. 

 Favorité METRO Běhu na 10 km jsou keňský běžec a držitel rekordu Mattoni 1/2Maratonu 

České Budějovice Daniel Chebii a Ethiopan Mosinet Geremew s naprosto totožným nejlepším 

výkonem na 10 km (oba za 27:36). 

 Českou republiku bude reprezentovat naše vytrvalecká špička  – Milan Kocourek, Jan Kreisinger 

a Jiří Homoláč. 

 V ženské kategorii bude o nejvyšší příčky bojovat Emily Chebet (30:58), Afera Godfay (31:08) a 

Gemma Steel (31:35). Z českých závodnic se představí Lucie Sekanová (34:23), Anežka 

Drahotová (35:31) a stálice RunCzech běžecké ligy Petra Kamínková (34:41) 

 adidas Běh pro ženy 5 km je exkluzivně jen pro ženy 

 Na start METRO Běhu na 10 km se postaví také známé osobnosti z jiných profesních a 

sportovních odvětví – Radek Bejbl (vicemistr Evropy 1996, bývalý hráč Atlétika Madrid a Slávie), 

Petr Polanský (několikanásobný havajský Ironman) nebo Simona Vlašimská (vítězka Women’s 

Challenge 2013). 

Zajímavá čísla: 

 METRO Běhu na 10 km se zúčastní 5 300 běžců  

 Na start adidas Běhu pro ženy 5 km se postaví 1 200 závodnic 

 107 týmů, z toho poběží adidas Běh pro ženy 20 týmů a 87 týmů METRO Běh na 10 km  

 1 374 (24 %) účastníků se závodu zúčastní poprvé 

 69 % běžců na METRO Běhu na 10 km jsou muži, 31 % tvoří ženy  

 Poměr běžců z Česka je 87 % proti 13 % běžců ze zahraničí  

 TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, GER, GBR, POL, FRA 

 Ve startovním poli se objeví celkem 53 národností  

 18 běžců má v den závodu narozeniny 



  

Profese a firmy: 

 TOP 3 profese jsou manažeři, administrativní pracovníci a studenti  

 TOP 3 společnosti, které se účastní firemních běhů:  

CGI Czechia, Slovakia & Eastern Europe, Hypoteční banka, Deloitte Advisory s.r.o. 

Zajímavosti ze startovního pole: 

 Nejstarším mužem je 73letý Miloš Loužecký  

 Nejstarší ženě je 69 let – Ivana Kohlíčková 

 Při závodě bude pomáhat 620 dobrovolníků 

 Během závodu se použije: 

o 26 000 spínacích špendlíků  

o 16 500 kelímků 

o 6 500 houbiček na osvěžení  

o 6 500 termoizolačních fólií 

o 6 500 medailí 

o 1 853 m plotů  

o 85 mobilních toalet 

 Vypije se: 

o 7 143 l vody Mattoni  

o 1 050 l isotonického nápoje Nutrend 

 Sní se: 

o 1 145 kg banánů  

o 810 kg pomerančů  

o 600 ks baget 

o 8 kg soli 

o 5 kg cukru 

 Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 10 km udělat 8 160 kroků, na 5 km je to 4 080 kroků 

 Rekordy: 

Kategorie Světový rekord Traťový rekord 

Muži 10 km 26:44 - Leonard Patrick KOMON (KEN), 2010 27:34 - Philemon Kimeli LIMO (KEN), 2011 

Ženy 10 km 30:21 - Paula RADCLIFFE (GBR), 2003 Žádný traťový rekord – první ročník, kdy elitní ženy běží 

METRO Běh na 10 km 

Ženy 5 km 14:11 - Tirunesh DIBABA (ETH) ,2008 15:30 – Anikó Kalóvics (HUN), 2002 

 

http://www.iaaf.org/athletes/athlete=223928
http://www.iaaf.org/athletes/athlete=181712

