
Zajímavosti z Birell Grand Prix Praha 

Praha  6. září  2017 

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: 
 Letos se poběží již 22. ročník závodu. 

 Birell Grand Prix Praha bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a na ivysilani.cz. 
Přenos startuje v sobotu 9. září v 19.20 

 Birell Grand Prix Praha je šestým závodem RunCzech běžecké ligy, ta se skládá celkem ze 
sedmi závodů v pěti městech České republiky. Spolu s loňskou novinkou, O2 Pražskou 
štafetou 4x5, se všech akcí pod hlavičkou RunCzech v roce 2016 zúčastnilo 82 840 běžců, 
téměř o osm tisíc více, než v roce 2015. 

 Závod je počtvrté v řadě 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 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 

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

 Birell Běh na 10 km odstartuje primátorka hlavního města Prahy Adriana 
Krnáčová a účastnice projektu Nezastavitelní, Michaela Hájková. adidas Běh pro ženy 5 km 
odstartuje náměstek primátorky hlavního města Praha Petr Dolínek 

 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 devět 
mužů, kteří umí desítku pod 28 minut 

 Obhajovat loňské prvenství přijede keňský běžec Abraham Kipyatich z RunCzech Racing 
týmu 

 Mezi favority budou patřit rovněž Keňané se stejným příjmením, Bernard a Mathew Kimeli. 
Oba jsou součástí týmu RunCzech, ale zatímco Bernard běhá za hlavní RunCzech Racing 
tým, Mathew za RunCzech Racing Alumni. O nejvyšší příčky se bude ucházet také etiopský 
běžec Jemal Yimer Mekonnen nebo Kenta Murayama či Tetsuya Yoroizaka z Japonska. 

 Mezi ženami ponese číslo jedna obhájkyně vítězství z Birell Grand Prix 2016 Violah 
Jepchumba, která bude o první místo soupeřit s držitelkou světového rekordu na 
10km Joyciline Jepkosgei. 

 V Praze se představí také největší české vytrvalecké hvězdy. Favoritem mezi českými muži 
je Jiří Homoláč, o stupně vítězů se budou prát také Vít Pavlišta nebo Jan Kohut. Jasnou 
českou favoritkou je Eva Vrabcová-Nývltová. Fanoušky bude co nejlepším výkonem chtít 



potěšit Petra Kamínková, o pódium si to rozdají také Anežka Drahotová, nebo Monika 
Hloušková. 

 Nejvíce zahraničních běžců na adidas Běh pro ženy 5km přijede ze Slovenska, Německa, 
Ruska, Polska, Japonska, Maďarska, Francie, Velké Británie a Číny. Na Birell Běh na 10 km 
přijede nejvíce lidí ze Slovenska, Ruska, Velké Británie, Německa, Maďarska, USA, Polska, 
Itálie a Japonska 

 Dosavadní špičková zdravotnická péče podél trati dozná několika novinek. Po trati budou 
kroužit čtyři mobilní „AED cyklohlídky“ vybavené automatickým defibrilátorem, čímž se připojí 
k profesionálním zdravotníkům. Na trati závodu nebude chybět 10 stanovišť se zdravotníky 
označené coby AID Station 

 Na start závodu se coby vodič účastnic projektu Johnson & Johnson Women's Challenge 
postaví Dalibor Gondík nebo zpěvák kapely Skyline a fitness trenér Jacob Bína. Dále na trati 
nebude chybět chirurg Jan Pirk, olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, nebo 
novinář Martin Veselovský. V barvách Světla pro svět pak poběží tři nevidomí běžci, dále 
moderátor Jan Tuna, hokejový brankář Lukáš Mensator a kytarista Chinaski František 
Táborský. Poběží rovněž dvanáctka finalistek soutěže Česká miss 2017 a spolu 
s nimi Česká Miss Earth 2015 Karolina Mališová, Česká Miss Earth 2016 Kristýna 
Kubíčková, Česká Miss Supranational 2016 Michaela Hávová a ředitelka soutěže Česká 
Miss Eva Čerešňáková. Společně s adidasem pětikilometrový závod poběží také tenisová 
hvězda Andrea Hlaváčková, moderátorka Zorka Hejdová nebo bloggerka Michaela 
Štoudková 

 Startovní číslo si běžci vyzvednou v Grand Prix Expu. To je umístěné v běžeckém centru 
Running Mall a má otevřeno od pondělí do soboty 

 Ve Sportisimo Palladium proběhne ve čtvrtek od 16 hodin autogramiáda se světovou 
rekordmankouJoyciline Jepkosgei, Jiřím Homoláčem a Evou Vrabcovou. O hodinu později ze 
stejného místa startuje společný výběh 

 Součástí Birell Grand Prix je i Marathon Music Festival s kapelami a DJ. Podél trati jich bude 
jedenáct 

 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. 

 Oficiální hashtag závodu je#PragueGrandPrix. 

  

Zajímavá čísla: 
 Kapacita Birell Grand Prix Praha je 11 000 běžců 

 Ve startovním poli se objeví celkem 64 národností 

 Birell Běh na 10 km 

 poběží jej 65 procent mužů a 35 procent žen 

 průměrný věk žen na závodě je 35,6 let, průměrný věk mužů je 38,4 let 

 ženy v průměru zvládnou závod za 0:59:44, muži za 0:51:39 

 nejčastějším jménem ve startovním poli je Jan, poté následují Petr a Martin. Nejpočetnějšími 
jmény mezi ženami jsou Jana, Petra a Lucie 

 narozeniny v den závodu oslaví dvanáct běžců a sedm běžkyň 

 nejstarší účastník: Petr Prokeš (CZE): 71 let 

 nejstarší účastnice: Wendy Wallinger (GBR): 65 let 

 adidas Běh pro ženy 5 km 

 zde je procentuální rozložení podle pohlaví jasné – běží 100 procent žen 

 průměrný věk žen na závodě je 35,4 let 

 běžkyně v průměru zvládnou závod za 0:32:46 



 nejčastějšími jmény ve startovním poli jsou Jana, Petra a Lenka 

 narozeniny v den závodu oslaví jedna běžkyně 

 nejstarší účastnice: Renata Procházková (CZE): 70 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 (32 217 v roce 2016) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 
RunCzech k téměř sto padesáti tisícům uživatelům (149 876 v roce 2016) 

  

Během závodu se použije: 
 291 dopravních značek 

 44 550 spínacích špendlíků 

 42 278 kelímků 

 26 369 houbiček na osvěžení 

 11 000 termoizolačních fólií 

 11 000 medailí 

 3 924 metrů plotu 

 97 mobilních toalet 

  

Vypije se: 
 22 708 litrů vody Mattoni 

 5 478 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

  

Sní se: 
 1 785 kg banánů 

 1 158 kg pomerančů 

 21 kg soli 

 14 kg cukru 

  

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

 Světový rekord – ženy: 0:30:04 (2017), Joyciline Jepkosgei (KEN), Praha 

 Český rekord – muži: Český atletický svaz neeviduje 

 Český rekord – ženy: Český atletický svaz neeviduje 

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

 Rekord závodu – ženy: 0:30:24 (2016), Violah Jepchumba (KEN) 

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

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

 


