TISKOVÁ ZPRÁVA
3. září 2019

Organizátoři přestavěli trať pro rekordy, má být ještě
rychlejší
Rychlejší a svižnější. Taková bude nová trať Birell Grand Prix Praha 5&10km, kterou připravili organizátoři z
RunCzech pro letošní soupeření elitních atletů. Populární desetikilometrová trasa ve svém 24. ročníku
povede od náměstí Republiky přes Rohanské nábřeží a zpět. Teprve potom vezme běžce na druhý břeh
Vltavy.
„Pro závodníky je to velice rychlý úsek, protože je tam krásný povrch, je to bez zatáček a nenajdete tu žádný
kopec. Pak se poběží podél Vltavy až na Čechův most, kde přeběhnou otočkou na nábřeží kapitána Jaroše a na
úplný závěr přes Štefánikův most až do cíle,” říká ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek.
Trasa bude ještě rychlejší a přímočařejší než v minulosti. Má méně zatáček a méně času se běží po zrádných
kostkách. „Zbavili jsme se tím úseků s vyvýšeným profilem, rozbitým povrchem, kostkami a tmavších míst. Nové
pasáže budou i lépe osvětlené a otočky s velkorysým poloměrem, co nám ulice dovolí,” připomíná.
Předchozí profil trati sestavený v roce 2013 umožňoval zaběhnutí světového rekordu a jeho výrazné vylepšení
mezi ženami. Superstar dálkového běhání Keňanka Joyciline Jepkosgei se tak v Praze stala světovou legendou.
Vloni pak její krajan Rhonex Kipruto jen o tři vteřiny neslavil překonání současného světového maxima
Leonarda Komona.
Praha je zkrátka místo zrozené pro historické zápisy. A cítí to také organizátoři. „Víme, že světový rekord je
možný, když ho zaběhla žena. Myslíme si, že nová trasa může ušetřit ještě několik dalších vteřin mužům díky
natažení, i když přibyla jedna otočka. Hladký povrch na nových úsecích však může zapůsobit pozitivně na jejich
časy,” dodává Václav Skřivánek.

JAK SE MĚNILA TRAŤ GRAND PRIX





V prvních ročnících se běhával pouze kilometrový okruh v centru města
Později se trať natahovala přes Staroměstské náměstí po Pařížskou ulici, běžci se slavným úsekem
proběhli hned třikrát
V novém miléniu se závod přesunul na Václavské náměstí a Na Příkopy
V moderní éře od roku 2013 závod startuje na náměstí Republiky a vede svou větší částí přes druhý
břeh Vltavy
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