
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
7. září 2018 

Birell Grand Prix Praha startuje už zítra, Praha přivítá 
běžecké hvězdy 

Již zítra se vydají do ulic české metropole běžci světové extratřídy v rámci třiadvacátého ročníku Birell Grand 

Prix Praha 5 & 10 km. Na startu nebude chybět obhájce loňského prvenství Benard Kimeli nebo nejrychlejší 

muž letošních silničních desetikilometrových tabulek Rhonex Kipruto, mezi ženami se představí například 

Fancy Chemutai, druhá nejrychlejší půlmaratonkyně všech dob. Čeští fanoušci budou moci zatleskat Evě 

Vrabcové Nývltové, čerstvé maratonské bronzové medailistce z berlínského evropského šampionátu nebo si 

užít další ze soubojů mezi Jiřím Homoláčem a Vítem Pavlištou. 

Závod oceněný zlatou známkou kvality láká špičkové atlety každoročně a letošní rok to jenom potvrdil. 

„Startovní listina desetikilometrového závodu je opravdu excelentní a myslím, že můžeme očekávat opravdu 

rychlé časy,“ těší se na závod prezident organizačního výboru RunCzech a předseda komise silničních běhů IAAF 

Carlo Capalbo. „Birell Grand Prix se vypracoval na špičkovou mezinárodní  sportovní akci. Pro Prahu je skvělé, že 

sem budou upřeny zraky celého atletického světa,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.  

Největším tahákem pro české fanoušky bude bezpochyby start Evy Vrabcové Nývltové. Česká vytrvalecká 

jednička si na nedávném mistrovství Evropy bronzovou medailí splnila sen, dosáhla největšího úspěchu ve své 

běžecké kariéře a v Praze bude chtít ukázat, že její berlínský výkon nebyl náhoda. „Moje příprava je 

koncipována tak, aby vyvrcholila na maratonu v New Yorku, ale zítra chci běžet co nejlépe a udělat lidem 

radost,“ řekla Eva Vrabcová Nývltová.  

A jaká bude konkurence Evy Vrabcové Nývltové v boji o přední příčky celkového pořadí? „Veliká, jelikož keňské 

reprezentantky Fancy Chemutai a Caroline Kipkirui mají obě slušnou šanci atakovat hranici třiceti minut. Zdolat 

tenhle čas se přitom na silnici povedlo zatím jenom jedné ženě,“ připomíná koordinátorka elitních atletů Jana 

Moberly loňský světový rekord v hodnotě 29:43, který na Birell Grand Prix Praha zaběhla Joyciline Jepkosgei. 

Z Evropanek se v Praze představí švédská běžkyně Sarah van der Wiellen nebo britská reprezentantka Emelia 

Gorecka. Ukáže se také japonská reprezentantka Yuka Takashima či Polka Renata Plis.  

Možná ještě o něco kvalitnější startovní pole nabízí mužský závod. S číslem jedna poběží obhájce prvenství 

Benard Kimeli, který triumfoval také na letošním Sportisimo 1/2Maratonu Praha. „V loňském jsem vyhrál a 

letos se pokusím o podobný čas a uvidíme, zda to bude rekord. Budu bojovat a chtěl bych mít lepší čas než 

vloni.“  

Dvojku na hrudi ponese čerstvý juniorský světový šampion na 10 000 metrů a nejrychlejší muž letošních 

světových tabulek na silniční desítce Rhonex Kipruto. Pod 28 minut už dokázalo běžet dalších devět závodníků 

včetně Mathew Kimeliho z Keni, Berta Belihi z Etiopie nebo Soufiane Bouchikiho z Belgie. V Praze se představí 

také silný japonský tým nebo britský běžec Luke Traynor, který v červnu ovládl Mattoni 1/2Maraton České 

Budějovice.  



 

 

Birell Grand Prix také letos láká desetitisíce aktivních sportovců. Každý účastník nočního závodu pak díky Birellu 

přispěje pět korun na sportovce, kteří měli v životě o trochu méně štěstí a jejich cesta k aktivnímu pohybu je 

komplikovaná zdravotními problémy. Projekt na podporu handicapovaných sportovců se jmenuje 

Nezastavitelní. „Už třetí rok mám tu čest být u Nezastavitelných a musím říct, že je to projekt, který prožívám 

nejen profesně, ale i osobně. Každý rok se potkáváme s novými, ale vždy silnými příběhy handicapovaných lidí, 

jejichž osud je mnohdy velmi pohnutý. Jedno mají ale všichni společné – velké odhodlání, pozitivní přístup 

k životu a touhu nevzdat se. A to je i pro mě a moje kolegyně a kolegy v Prazdroji něco, co nás inspiruje, před 

čím smekáme a jsme moc rádi, že i my můžeme pomoci a pravidelně se jako tým účastníme Birell Grand 

Prix,“ říká Veronika Hořáková, marketingová manažerka značky Birell. 

 
Birell Běh na 10 km se na náměstí Republiky rozeběhne v sobotu 8. září v 19.30. O hodinu a půl dříve na 

stejném místě startuje adidas Běh pro ženy 5 km určený pouze pro zástupkyně něžného pohlaví.  Závodního 

dne se letos zúčastní celkem jedenáct tisíc závodníků z 66 zemí světa. O start hlavního závodu se postará 

pražská primátorka Adriana Krnáčová a mezi tisícovkami běžců nebude chybět celá řada zajímavých osobností 

jako například chirurg Jan Pirk, zástupci souboru La Putyka nebo Zorka Hejdová, která přiznala, že běh nebyl od 

začátku její oblíbená aktivita. „Moje role je motivovat ženy k běhu. Nemělo by to být o stresu a o tom bát se 

vyběhnout. Na start závodu se postavím již potřetí a na celou jeho atmosféru se moc těším,“ doplňuje 

ambassadorka adidasu.  

Závod v přímém přenosu odvysílá od 19.20 ČT Sport a bude také možné ho sledovat online na 

www.runczech.com a na YouTube kanálu RunCzech.  

 

 
ELITNÍ ATLETI NA STARTU 
 
MUŽI 

KIMELI Benard KEN 27:10 

KIPRUTO Rhonex  KEN 27:08 

KIMELI Mathew KEN 27:11 

BELIHU Berta ETH 27:08.94 

KIPYATICH Abraham GER 27:40.0 

BOUCHIKI Soufiane BEL 27:41.20 

TRAYNOR Luke GBR 29:08.52 

ZEMANÍK Jakub  CZE 29:10 

HOMOLÁČ Jiří CZE 29:52 

PAVLIŠTA Vít CZE 29:57 

 
 
ŽENY 

CHEMUTAI Fancy KEN 30:06 

KIPKIRUI Caroline Chepkoech KEN 30:45 

http://www.runczech.com/


 

 

TUITOEK Dorcas Jepchirchir KEN 31:00 

MUNANU Mary Waitira KEN 31:20 

van der WIELEN-LAHTI Sarah SWE 31:28.43 

TAKASHIMA Yuka JPN 31:33.33 

VRABCOVÁ-NÝVLTOVÁ Eva CZE 33:01 

GORECKA Emelia GBR 32:39.37 

STEWARTOVÁ Moira CZE 33:41 

KAMÍNKOVÁ Petra CZE 33:38 
 

Více o projektu Nezastavitelní 

Už tuto sobotu se uskuteční Birell Grand Prix, 23. ročník prestižního závodu, který spojuje běžce všech 

výkonnostních kategorií včetně hendikepovaných. Součástí Birell Grand Prix bude vyvrcholení projektu 

Nezastavitelní, ve kterém Birell už pátým rokem pomáhá plnit sportovní sny hendikepovaným, kteří se chtějí 

vrátit do aktivního života. V rámci projektu mohou získat sportovní vybavení, jako je například handbike, 

monoski nebo speciálně upravená kola. 

Na turisticky atraktivních místech po celé České republice byly v průběhu léta umístěny Birell brány, poslední 

zastávkou je závod Birell Grand Prix. Za každý průchod bránou Birell přispěje 5 Kč na nákup sportovního 

vybavení pro Nezastavitelné. Odborná komise pod vedením ambasadora projektu Jiřího Ježka, letos vybrala 21 

Nezastavitelných z České a Slovenské republiky, kterým pomůžeme vrátit se ke sportu a aktivně žít.  

Během uplynulých ročníků se do projektu zapojily statisíce lidí, loni prošlo Birell bránou na různých místech v 

České republice více než 200 tisíc lidí, kteří pomohli Nezastavitelným získat sportovní vybavení za 1,3 milionu 

korun. Pomoci Nezastavitelným můžete po celý rok i finančně na speciální účet Konta Bariéry, nebo nákupem 

dárkových předmětů na e-shopu projektu. 

V sobotním závodě poběží dva Nezastavitelní – z letošního ročníku je to Patrik Valas, kterého úraz na šachtě 

připravil o dominantní pravou ruku. I přesto se věnuje sportům jako je badminton nebo squash. Poběží se 

startovním číslem 3703. Druhým je loňský účastník Pavol Kéri, který před 12 lety přišel při dopravní nehodě o 

zrak. Startuje s číslem 2291. Další Nezastavitelní – Kateřina Křečková a Stanislav Frais – celý závod odstartují a 

předají také ceny hlavním vítězům. Při vyhlášení výsledků zároveň předá zástupce Plzeňského Prazdroje šek 

s finální vybranou částkou za letošní ročník projektu Nezastavitelní. 

Birell připravil pro všechny diváky i běžce sobotního závodu bohatý doprovodný program. Na náměstí Republiky 

v Birell zóně budou na návštěvníky čekat ochutnávky Birellu a handbike trenažér, na kterém mohou porovnat 

síly s Nezastavitelnými. Na Václavském náměstí bude připraven fotopoint, kde si na památku mohou nejen 

běžci, ale i diváci pořídit fotku v „cílové rovince“. Na konci ulice Revoluční hned u Štefánikova mostu bude na 

přihlížející čekat velká Birell Botanicals chill-out zóna s posezením a osvěžením ve formě ochutnávek a 

za doprovodu DJe. Pod Štefánikovým mostem na nábřeží Edvarda Beneše bude umístěna Birell brána a vedle ní 

bude pro diváky připravena tribuna, odkud budou moct sledovat běžce, závod od ní bude moderovat Jiří 

Kulhánek. Za každého běžce, který závod běží a proběhne Birell bránou, přispěje Birell 5 Kč na účet 

Nezastavitelných. 



 

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.nezastavitelni.cz.  

 

 

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

Diana Rybachenko      
Marketing & Communication   
mob: +420 777 746 801      
email: pr@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 

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

