
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
3. září 2018 

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 23. ročník závodu. 

 Birell Grand Prix Praha bude v sobotu 8. září od 19.20 vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a online 

na www.runczech.com a na YouTube kanálu RunCzech. 

 Birell Grand Prix je sedmou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z devíti závodů v šesti městech 

České republiky. V loňském roce se všech akcí pod hlavičkou RunCzech zúčastnilo rekordních 82 883 

běžců. 

 Závod je popáté 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 zůstává stejná jako v loňském roce. 

 Birell Běh na 10 km odstartuje primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a účastnik projektu 

Nezastavitelní, Stanislav Frais. adidas Běh pro ženy 5 km odstartuje starosta MČ Praha 1 Oldřich 

Lomecký.  

 Kapacita závodu se nezměnila, noční Prahou tak proběhne 11 000 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 zde 

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

rekordem. Loni navíc trasu hned osm mužů zvládlo pod skvělých 28 minut.  

 Obhajovat loňské prvenství přijede keňský běžec Benard Kimeli z týmu RunCzech Racing Alumni.  

 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 celkem deset 

závodníků včetně Mathew Kimeliho z Keni, Berta Belihu z Etiopie nebo Soufine 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. 

http://www.runczech.com/


 

 

 Keňské reprezentantky Fancy Chemutai a Caroline Kipkirui mají obě slušnou šanci atakovat hranici 

třiceti minut. Z Evropanek se v Praze představí švédská běžkyně Sarah van der Wiellen nebo britská 

reprezentantka Emelia Gorecka, ukáže se také japonská reprezentantka Yuka Takashima. 

 Premiéru na závodech RunCzech zažije tuzemská jednička letošních tabulek na 10 000 metrů Jakub 

Zemaník a můžeme se tak těšit na zajímavý souboj s Jiřím Homoláčem. Před pražským publikem se 

budou chtít předvést také Lukáš Olejníček nebo Vít Pavlišta.  

 Největším tahákem pro české fanoušky bude start Evy Vrabcové-Nývltové. Česká vytrvalecká jednička si 

na nedávném mistrovství Evropy bronzovou medailí splnila sen, dosáhla svého největšího úspěchu ve 

své běžecké kariéře a v Praze bude chtít ukázat, že její berlínský výkon nebyl náhoda. Na start Birell 

Grand Prix Praha se postaví také talentovaná Moira Stewartová nebo velezkušená Petra Kamínková. 

 Na start desítky se postaví také herec a moderátor Dalibor Gondík, válečný veterán po transplantaci 

kostní dřeně Roman, Osm statečných z Cirku La Putyka (Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - 

Rostislav Novák, Tomáš Slavata, Ondřej Malý, Jiří Kohout, Marek Zákostelecký, Vratislav Freund, Jakub 

Jelen a Vít Novák) nebo chirurg Jan Pirk. 

 Pětikilometrový závod poběží influencerka Nikol Trojanová, modelky Jitka Nováčková a Míša 

Štoudková, moderátorka Zorka Hejdová, influencerka Monika Marešová, za Mamma Help moderátorka 

Štěpánka Duchková, nebo několik finalistek miss (Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková, Česká Miss 2016 

Andrea Bezděková, Míša Hávová, Tereza Křivánková, Iva Uchytilová, Tereza Vlčková a Jana Šišková 

společně s Evou Čerešňákovou, která by ráda překonala svůj loňský čas na 5 km). 

 Součástí Birell Grand Prix bude vyvrcholení projektu Nezastavitelní, ve kterém Birell už pátým rokem 

pomáhá plnit sportovní sny handicapovaným, kteří se chtějí vrátit do aktivního života. Na trati Birell 

Grand Prix Praha bude umístěna Birell brána. Za každý průchod bránou Birell přispěje 5 Kč na nákup 

sportovního vybavení pro Nezastavitelné. 

 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.  

 Hlavním charitativním partnerem Birell Grand Prix Praha je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a 

Mamma HELP .  

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

m. Prahy a celkem 10 medical pointů rozmístěných podél celé trati. 

 Běžci mohou během závodu zamávat do speciální Mávací kamery na Štefánikově mostě a objevit se tak 

v přímém přenosu České televize. 

 Adidas letos přináší limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem map od třináctiletého Matěje 

Hoška, známého pod značkou MAAPPI. 

 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 11 000 běžců (Birell Běh na 10 km 8 500, adidas Běh pro ženy 5 km 

2 500). 
● Ve startovním poli se objeví celkem 66 národností  
● Birell Běh na 10 km 

o poběží jej 64,7 procent mužů a 35,3 procent žen  
o průměrný věk žen na závodě je 36,3 let, průměrný věk mužů je 38,9 let  
o ženy v průměru zvládnou závod za 0:59:07, muži za 0:50:55  
o nejčastějším jménem je Jan (207), Martin (195), Petr (190), Jiří (146) a Tomáš (141) 
o mezi ženami je nejvíc Jan (85), Lucií (71), Peter (70), Kateřin (59) a Veronik (57)  
o nejčastějším příjmením závodu je Novák (15), Král (14), Černý (13), Svoboda a Novotný (12) 
o u žen zase Nováková a Novotná (10), Černá (9), Veselá a Procházková (8) 
o nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize: 

o manažeři (522) 
o administrativní pracovníci (475) 
o studenti (294) 
o programátoři (158) 
o bankéři (147) 

o narozeniny v den závodu oslaví osm běžců a čtyři běžkyně  
o nejstarší účastník je z České republiky a je mu 72 let  
o nejstarší účastnice je z Velké Británie a je jí také 72 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 35,4 let  
o běžkyně v průměru zvládnou závod za 0:32:30  
o nejčastějšími jmény jsou  Jana (78), Lenka (62), Petra (60), Lucie (56) a Kateřina (54)  

o nejčastějším příjmením je Dvořáková (10), Černá (7), Svobodová, Nováková a Čermáková (6) 
o nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize: 

o administrativní pracovnice (279) 
o studentky (132) 
o učitelky, lektorky a koučky (103) 
o manažerky (71) 
o zdravotní sestry, fyzioterapeutky (64) 

o narozeniny v den závodu oslaví čtyři běžkyně  
o nejstarší účastnice je z České republiky a je jí 71 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 třicet tisíc návštěvníků z celého světa 

(34 587 v roce 2017). 
● Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů RunCzech 

k více než sto padesáti tisícům uživatelům (153 023 v roce 2017).  
 
 
 
Během závodu se použije:  

● 246 dopravních značek  



 

 

● 42 555 spínacích špendlíků  
● 52 357 kelímků  
● 24 045 houbiček na osvěžení  
● 11 000 medailí  
● 11 00 termoizolačních fólií  
● 3 821 metrů plotů Johnny Servis  
● 102 mobilních toalet Johnny Servis 

 
Vypije se:  

● 23 654 litrů vody Mattoni  
● 3 908 litrů nápoje Gatorade 

 
Sní se:  

● 2 345 kg banánů z Kauflandu 
● 345 kg banánů z Kauflandu  
● 23 kg soli  
● 16 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: Český atletický svaz neeviduje  
● Český rekord – ženy: Český atletický svaz neeviduje  

 
● Rekord závodu – muži: 0:27:10 (2017), Benard Kimeli (KEN)  
● Rekord závodu – ženy: 0:29:43 (2017), Joyciline Jepkosgei (KEN) 

 
● 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: 

Diana Rybachenko      
Marketing & Communication 
     
mob: 777 746 801, tel: 233 015 004      
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.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

