
     

 

Zajímavosti z Birell Grand Prix Praha 
 
Druhý zářijový víkend se ulice osvětlené večerní Prahy zaplní tisíci běžců a diváků podél trati. První 
ze dvou závodů, adidas Běh pro ženy na 5 km, je výhradně ženskou záležitostí. Se západem slunce 
startuje i druhý závod Birell Běh na 10 km, který je otevřený pro všechny běžce a hlásí startovní 
pole nabité světovými vytrvaleckými hvězdami. V kulisách stmívající se Prahy bude jistě na co 
koukat! Nenechte si ujít Birell Grand Prix Praha, ať už přímo v ulicích metropole nebo v přímém 
přenosu na České televizi. 

 
Nejdůležitější informace  

 Birell Grand Prix Praha bude vysílán v  přímém přenosu na ČT sport. Přenos startuje v sobotu 
10. září v 19 hodin 

 21. ročník  

 Birell Grand Prix Praha je součástí RunCzech běžecké ligy, která se skládá celkem ze sedmi 
závodů v pěti městech České republiky. V roce 2015 se závodů zúčastnilo 74 585 běžců, 
téměř o pět tisíc více, než v roce 2014 

 Závod je již potřetí oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací 
IAAF. Sedm závodů RunCzech běžecké ligy má celkem sedm zlatých známek kvality, což Česko 
posunuje do čela celosvětového žebříčku zemí pořádající vytrvalostní běhy 

 Druhý nejstarší závod RunCzech běžecké ligy 

 Z elitní desítky pouze pro zvané elitní běžce se stala běžecká událost, které se letos zúčastní 
deset tisíc běžců. Pouze dámám je určen adidas Běh pro ženy 5 km, druhým závodem je 
Birell Běh na 10 km, který je otevřen všem – předním světovým vytrvalcům, mužům, ženám, 
amatérským i výkonnostním běžcům 

 Birell Běh na 10 km odstartuje na náměstí Republiky poblíž Obecního domu v 19.30. Odsud 
běžci vyběhnou přes Štefánikův most, vydají se směrem do Holešovic a potom zpět po 
nábřeží až ke Klárovu. Kolem Úřadu vlády se vrátí opět ke Štefánikovu mostu a Revoluční ulicí 
už běží na náměstí Republiky do cíle  

 Na stejném místě začíná v 18 hodin rovněž adidas Běh pro ženy 5 km. Běžkyně po přeběhnutí 
přes Štefánikův most odbočí na nábřeží Edvarda Beneše, poté se otáčejí proti proudu Vltavy 
ke Klárovu. Odsud už rovnou do finiše 

 Trasa Birell Běhu na 10 km je proslulá svou rychlostí. Loni ji hned sedm mužů zvládlo pod 
skvělých 28 minut  

 Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapacity na 10 000 běžců! Birell Běh na 10 km poběží 
7 500 běžců, adidas Běhu pro ženy 5 km se zúčastní 2 500 žen 

 Oba dva závody na 5 i na 10 km lze absolvovat jako jednotlivec i jako součást tříčlenného 
týmu. Každý člen běží celou vzdálenost a výsledný čas se sčítá 

 Birell Grand Prix Praha nabízí velmi silné startovní pole. V Praze se představí hned pět mužů, 
kteří umí desítku pod 28 minut 

 Obhajovat loňské prvenství přijede Daniel Chebii. Ten v Praze nenašel přemožitele ani 
v roce 2013 a letos tak zaútočí na vítězný hattrick 

 Mezi jeho soupeři vyniká jméno Patrick Makau, bývalý držitel světového rekordu na 
maratonské distanci. Pětici vytrvalců schopných běžet pod 28 minut pak doplňují Richard 
Mengich, Stephen Omiso a Evans Kigen Kirui 

 Vyplatí se sledovat rovněž dvojnásobného šampiona Sportisimo 1/2Maratonu Praha, kterým 
je Daniel Wanjiru 



     

 

 Mezi ženami ponese startovní číslo jedna nečekaná vítězka Sportisimo 1/2Maratonu Praha 
Violah Jepchumba. Ta se svým dubnovým výkonem zařadila na třetí místo historických 
půlmaratonských tabulek a svým mezičasem na 10 kilometrů, 30:29, letos nemá na světě 
konkurenci 

 Největší soupeřky budou pravděpodobně Gladys Cherono či Paskalia Kipkoech 

 V Praze se představí také největší české vytrvalecké hvězdy 

 Mezi ženami se na startu sejdou olympioničky Eva Vrabcová s Anežkou Drahotovou. Do 
soubojů s nimi se bude snažit promluvit i Kristiina Mäki, Lucie Sekanová, Tereza Čapková či 
česká stálice Petra Kamínková 

 O vítězství u mužů si to rozdají Jiří Homoláč s Milanem Kocourkem, oba účastníci 
červencového mistrovství Evropy v Amsterdamu. Po vyřešení zdravotních problémů se na 
závodní trať vrací i Jan Kreisinger a těšit se můžete i na Vítka Pavlištu a Davida Vaše 

 Na start se kromě elitních atletů postaví i známé osobnosti. První ze závodů, adidas Běh pro 
ženy 5 km poběží olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, bikerka 
Markéta „Peggy“ Marvanová, herečka a moderátorka Adéla Gondíková, moderátorka Zorka 
Hejdová, modelka Taťána Kuchařová nebo tým nazvaný Modelky na útěku. V něm se 
představí české miss, těšit se můžete například na Evu Čerešňákovou (1. Česká vicemiss 
2007), Karolínu Mališovou (Česká Miss Earth 2015), Terezu Skoumalovou (Česká Miss World 
2014), Anetu Vignerovou (Miss ČR 2009),  Andreu Kabickou (finalistka Miss 2011) 

 Birell Běh na 10 km pak poběží nevidomý běžec Ondřej Změškal, bývalý boxer Lukáš Konečný 
nebo olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle s manželkou Evou 

 Součástí závodu je také Maraton Music Festival s kapelami a DJ podél trati, kteří budou hrát 
běžcům do kroku 

 Startovní číslo si běžci vyzvednou v Grand Prix Expu. To je umístěné v běžeckém centru 
Running Mall a má otevřeno od pondělí do soboty. V rámci doprovodného programu si zde 
můžete zaběhat s Jiřím Homoláčem, Kristiinou Mäki nebo Janem Kreisingerem 

 RunCzech spolupracuje se 45 charitativními organizacemi. V minulém roce celkem 4 620 
běžců vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku 7 279 615 korun 

 Hlavním charitativním partnerem Birell Grand Prix Praha je Světlo pro svět. Po startu 
desetikilometrového běhu na letenských schodech se tak jako každoročně rozsvítí téměř 300 
svíček ve tvaru Afriky jako poděkování všem běžcům, kteří si koupili svá startovní čísla přes 
Světlo pro svět 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Německa, Polska, Španělska, Velké Británie, 
Itálie, Spojených států, Maďarska, Nizozemska a Rakouska 

 Každý, kdo se aktivně zúčastní Birell Běhu na 10 km, přispěje 5 korun na projekt 
Nezastavitelní, který pomáhá handicapovaným sportovcům 

 Oficiální hashtag závodu je #PragueGrandPrix. Pro adidas Běh pro ženy 5 km použijte 

hashtag #bezimpetku 

 Všech třech pražských závodů se v roce 2014 zúčastnilo celkem 106 943 návštěvníků, z toho 
přes 27 tisíc jich přijelo z jiných krajů ČR nebo ze zahraničí 

 Návštěvníci pražských závodů RunCzech utratili díky akcím přes 276,2 milionů korun, což 
způsobilo nárůst produkce místních podniků nejméně o 190,4 milionů korun a místní hrubé 
přidané hodnoty (resp. HDP) o 54,3 milionů korun 

 Hotely, restaurace a další podniky musely díky poptávce ze strany návštěvníků pražských 
závodů zaměstnat mnoho nových pracovníků, což v přepočtu na plné celoroční úvazky 
znamenalo vytvoření 170 stálých pracovních míst 

 



     

 

Zajímavá čísla  
 Kapacita Birell Grand Prix Praha je 10 000 běžců 

 Ve startovním poli se objeví celkem 66 národností 

 Birell Běh na 10 km  
o poběží jej 63 procent mužů a 37 procent žen 
o průměrný věk žen na závodě je 35,1 let, průměrný věk mužů je 38,2 let 
o ženy v průměru zvládnou závod za 0:59:37, muži za 0:50:48 
o nejčastějším jménem ve startovním poli je Petr, poté následují Jan a Martin. 

Nejpočetnějšími jmény mezi ženami jsou Jana, Petra a Lucie 
o narozeniny v den závodu oslaví devět běžců a čtrnáct běžkyň 
o nejstarší účastník: Milan Procházka (CZE): 75 let 
o nejstarší účastnice: Šárka Kolková (CZE): 69 let 

 adidas Běh pro ženy 5 km 
o zde je procentuální rozložení podle pohlaví jasné – běží 100 procent žen 
o průměrný věk žen na závodě je 35,8 let 
o běžkyně v průměru zvládnou závod za 0:32:49 
o nejčastějšími jmény ve startovním poli jsou Jana, Lenka a Petra 
o narozeniny v den závodu oslaví pět běžkyň 
o nejstarší účastnice: Pavla Jechová (CZE): 72 let 

 Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním 
vzděláním jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání 

 Při závodě pomáhá 715 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu přes dvacet tisíc návštěvníků z 
celého světa (21 733 v roce 2015) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 
RunCzech k téměř sto padesáti tisícům uživatelům (145 706 v roce 2015) 

 
Během závodu se použije:  

 289 dopravních značek  

 42 550 spínacích špendlíků  

 42 000 kelímků  

 26 000 houbiček na osvěžení  

 10 00 termoizolačních fólií  

 10 000 medailí  

 3 821 m plotů  

 93 mobilních toalet  
 
Vypije se:  

 21 750 l vody Mattoni  

 4 125 litrů hypotonického nápoje 
 
Sní se:  

 1 055 kg banánů 

 1 276 kg pomerančů  

 23 kg soli  

 16 kg cukru  



     

 

Rekordy  
 Rekord závodu – muži: 0:27:28 (2014), Geoffrey Ronoh (KEN) 

 Rekord závodu – ženy:  0:30:55 (2015), Peres Jepchirchir (KEN) 
 

 Nejrychlejší Čech: 0:29:26 (1999), Pavel Fashingbauer 

 Nejrychlejší Češka: 0:33:07 (2015), Eva Vrabcová 
 

 Světový rekord – muži: 0:26:44 (2010), Leonard Komon (KEN) 

 Světový rekord – ženy: 0:30:21 (2003), Paula Radcliffe (GBR) 
 

 Český rekord – muži: Český atletický svaz neeviduje 

 Český rekord – ženy: Český atletický svaz neeviduje 


