
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
3. září 2019 

     Zajímavosti z Birell Grand Prix Praha 

Tato událost nechá běžcům zakusit Prahu při setmění, kdy vás město nejvíc očaruje svou tajemnou tváří. 

Závod pro ženy oslavuje sílu krásy a ženství. Po něm následující závod na 10 kilometrů spojuje běžce všech 

výkonnostních úrovní v této rozpustilé a svižné události za kouzelného pražského večera. 

Nejdůležitější informace: 
 

● Letos se poběží již 24. ročník závodu. 

● Birell Grand Prix Praha bude v sobotu 7. září od 19.20 vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a online 

na www.runczech.com. 

● Birell Grand Prix Praha je sedmou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z jedenácti závodů  - 

devět závodů pořádaných v šesti městech České republiky a pak také dvou konaných v Itálii. V loňském 

roce se všech akcí pod hlavičkou RunCzech zúčastnilo rekordních téměř 100 tisíc běžců. 

● V Praze se mimo jiné od 6. do 8. září uskuteční prestižní European Running Business Conference (pozn.: 

Evropský konference běžeckého byznysu), na níž se sjedou stovky hostů z celého světa. Řesit tu budou 

trendy v běhání, rozvoj podnikání i digitalizace běžeckého sportu. 

● Závod je pošesté v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. 

● Birell Grand Prix Praha je druhý nejstarší závod RunCzech.  

● Z elitní desítky pouze pro zvané elitní běžce se stala běžecká událost, které se účastní tisíce 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. 

● Oba závody startují a končí na náměstí Republiky. Pětikilometrový závod vypukne v 18 hodin, 

desetikilometrový v 19.30. 

● Trať obou závodů se oproti minulým ročníkům změnila. Pětikilometrový závod pro ženy prošel jen 

kosmetickými úpravami na otočce. Desetikilometrový závod se přesouvá na Rohanské nábřeží, odkud 

potom přes Těšnovský tunel, Dvořákovo nábřeží a Čechův most vede na druhý břeh Vltavy. Z nábřeží 

Edvarda Beneše a nábřeží kapitána Jaroše a přes Štefánikův most zamíří do cílové rovinky na náměstí 

Republiky. 

● Birell Běh na 10 km odstartuje primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. adidas Běh pro ženy 5 km 

odstartuje radní Městské části Praha 1 David Skála.  

● Kapacita závodu se nepatrně změnila, krásy noční Prahy tak za běhu uvidí až 11 500 běžců a běžkyň.  

● Běžci na Birell Grand Prix Praha mohou využít mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní průvodce celým 

závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů a mnoho dalšího. Aplikace je dostupná pro 

Android i iOS. 

● Trasa Birell Běhu na 10 km je proslulá svou rychlostí. Joyciline Jepkosgei z RunCzech Racing týmu tu 

v roce 2017 jako první žena v historii běžela pod třicet minut a její čas 29:43 je stále platným světovým 

rekordem. Druhý nejlepší čas historie 26:46 si tu pak v loňské sezoně připsal mladý Rhonex Kipruto. 

Letošní zbrusu nová trať má být podle organizátorů ještě o několik vteřin rychlejší.  

http://www.runczech.com/


 

 

● Předloňský šampión závodu, keňský běžec Benard Kimeli z týmu RunCzech Racing Alumni, přijede i 

tentokrát a je jedním ze skrytých favoritů letošního startovního pole.  

● Nejžhavějším kandidátem na skvělý čas i vítězství je loňský druhý muž závodu Keňan Geoffrey Koech, 

jehož zdobí třináctý nejlepší výkon všech dob. Ženský závod ozdobí účastí znovu druhá nejlepší žena 

všech dob na silniční desítce Fancy Chemutai, jež tu v roce 2017 zaběhla čas 30:06. Evropskou mužskou 

špičku zastupují Španěl Hamid Ben Daoud a německý mistr a držitel národního rekordu v maratonu 

Arne Gabius. Z Evropanek se v Praze představí Ukrajinka Darya Mykhailova, prozatím druhá v pořadí 

seriálu EuroHeroes.  

● Mezi Čechy bude našlapané mužské pole díky nejlepší domácímu vytrvalci současnosti Vítu Pavlištovi se 

svým suverénně nejlepším osobním rekordem 29:52. Velký souboj čeká Češky. Novoměstská Hana 

Homolková si to v souboji dravého mládí rozdá s o generaci starší a velezkušenou Petrou Kamínkovou z 

Olomouce.  

● Pětikilometrový závod poběží bloggerky Dominika Lukášová a Nikola Braxatorisová. Na startu se objeví 

bývalá první Česká vicemiss 2007 a modelka Eva Čerešňáková společně s dalšími modelkami. 

● Startovní pole celebrit na Birell Grand Prix Praha 2019 zastupuje bývalý světový rekordman v desetiboji 

a český reprezentant Roman Šebrle, který obvykle rád běhává závody. 

● Součástí závodu je také Marathon Music Festival s kapelami a DJ podél trati. 

● Startovní číslo si běžci vyzvednou v Grand Prix Expu. To je umístěné v běžeckém centru Running Mall a 

má otevřeno od pondělí do soboty.  

● O špičkovou zdravotní péči se letos v Praze opět profesionálně postará Zdravotní záchranná služba hl. 

m. Prahy a celkem 11 medical pointů rozmístěných podél celé trati, 4 AED cyklohlídky pohybující se na 

trati.  

● adidas letos přináší limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem Plešouni ve spolupráci s 

ilustrátorkou Eliškou Podzimkovou. 

● Nejvíce zahraničních běžců na adidas Běh pro ženy 5km přijede ze Slovenska, Spojených Států, Ruska, 

Polska, Velké Británie, Maďarska, Německa, Japonska a Slovinska. Na Birell Běh na 10 km přijede 

nejvíce lidí ze Slovenska, Velké Británie, Německa, Polska, Ruska, Francie, Japonska, Itálie a USA.  

● Oficiální hashtag závodu je #PragueGrandPrix. 

 

 
Zajímavá čísla: 

● Kapacita Birell Grand Prix Praha je 11 500 běžců (Birell Běh na 10 km 8 500, adidas Běh pro ženy 5 km 3 
000). 

● Ve startovním poli se objeví celkem 71 národností. Nejvíce je zastoupené Slovensko, Německo, Velká 
Británie, Polsko, Rusko, Itálie, Francie, USA a Japonsko. 

● Birell Běh na 10 km 
○ poběží jej 61,3 procent mužů a 38,7 procent žen  
○ průměrný věk žen na závodě je 36,5 let, průměrný věk mužů je 39,21 let  
○ ženy v průměru zvládnou závod za 0:59:36, muži za 0:50:42  
○ nejčastějším mužským jménem je Jan (218), Martin (207), Petr (174), Jiří (158) a Tomáš (157) 
○ mezi ženami je nejvíc Jan (103), Lucií (82), Peter (80), Kateřin (78) a Martin (71)  



 

 

○ nejčastějším příjmením závodu je Novák (16), Černý (16), Procházka (14), Svoboda (9) a 
Novotný (9) 

○ u žen zase Nováková (14), Dvořáková (10), Veselá a Kučerová (9), Černá (8) 
○ nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize: 

● administrativní pracovníci manažeři (590) 
● manažeři (547) 
● studenti (278) 
● programátoři (197) 
● učitelé, lektoři a koučové (186) 

○ narozeniny v den závodu oslaví 12 běžců a 11 běžkyň  
○ nejstarší účastník je Jiří P. z České republiky a je mu 85 let  
○ nejstarší účastnice je Pam N. z Velké Británie a je jí 70 let 
○  

● adidas Běh pro ženy 5 km  
○ zde je procentuální rozložení podle pohlaví jasné – běží  100 procent žen  
○ průměrný věk žen na závodě je 36,2 let  
○ běžkyně v průměru zvládnou závod za 0:33:30  
○ nejčastějšími jmény jsou Jana (116), Petra (86), Lucie (83), Kateřina (81) a Lenka (68)  
○ nejčastějším příjmením je Novotná (12), Nováková a Dvořáková (11), Černá (9) a Svobodová(8) 
○ nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize: 

● administrativní pracovnice (401) 
● studentky (162) 
● učitelky, lektorky a koučky (128) 
● manažerky (109) 
● zdravotní sestry, fyzioterapeutky (91) 

○ narozeniny v den závodu oslaví 5 běžkyň  
○ nejstarší účastnice je Renata P. z České republiky a je jí 72 let  

● Při závodě pomáhá více než 700 dobrovolníků. 
 

 
 
Během závodu se vypije:  

● 14 688 litrů vody Mattoni  
● 4 000 litrů nápoje Gatorade 

 
Sní se:  

● 1 434 kg banánů z Kauflandu 
● 944 kg pomerančů z Kauflandu  
● 12 kg soli  
● 10 kg cukru  

 
Rekordy na 10 km: 

● Světový rekord – muži: 0:26:44 (2010), Leonard Komon (KEN)  
● Světový rekord – ženy: 0:29:43 (2017), Joyciline Jepkosgei (KEN) 

 
● Český rekord – muži: ČAS tyto časy neeviduje  
● Český rekord – ženy: ČAS tyto časy neeviduje 



 

 

 
● Rekord závodu – muži: 0:26:46 (2018), Rhonex Kipruto (KEN)  
● Rekord závodu – ženy: 0:29:43 (2017), Joyciline Jepkosgei (KEN) 

 
● Evropský rekord závodu - muži: 0:27:55 (2017), Sondre Moen (NOR) 
● Evropský rekord závodu - ženy: 0:32:23 (2018), Sarah van der Wielen-Lahti (SWE) 

 
● Nejrychlejší Čech: 0:29:26 (1999), Pavel Fashingbauer  
● Nejrychlejší Češka: 0:33:07 (2015), Eva Vrabcová  

 

 

 

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

Bohuslav Stehno      
PR & Communication 
     
mob: 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 


