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Triatlon v Praze? Blesková “akce přes noc” a posledních 200 míst  

 

Druhý ročník triatlonového závodu FORD CHALLENGEPRAGUE se za necelé tři měsíce vrací do Prahy. 

Profesionálové i amatéři se 28. července 2018 sejdou v centru české metropole, která se v dějiště 

unikátního závodu série CHALLENGEFAMILY promění doslova přes noc.  

 

Zatímco v jiných dějištích se podobné triatlonové závody chystají tři až pět dní, organizátoři FORD 

CHALLENGEPRAGUE mají na přípravy pouze několik hodin. Pro hladký průběh příprav akce je 

nepostradatelná spolupráce s městskými částmi Prahy, magistrátem, dopravním podnikem, 

integrovaným záchranným systémem, ale také podpora partnerů, stovek dobrovolníků a desítek 

zkušených pracovníků.  

„Veškerou infrastrukturu závodu připravujeme v noci z pátku na sobotu. Letos na výstavbu 

cyklistického depa, pokládku několika tisíc metrů koberce, přípravu zázemí pro závodníky a stavbu 

cílové brány včetně brandingu máme jen sedm hodin v noci. Na to jak postavíme veškeré zázemí 

závodu přes noc je zvědavý i zakladatel CHALLENGEFAMILY Felix Walchshöfer, který se na závod 

osobně přijede podívat,“ říká ředitel závodu Tomáš Vrzák.  

Právě časové podmínky a lokalita na Střeleckém ostrově jsou pro organizátory tou největší výzvou. 

„Před půlnocí jsou zahájeny uzavírky a technické týmy pracují na všem, co je k závodu potřeba. Během 

krátké chvíle musí na jedno místo přijet velké množství materiálu, kamionů, dodavatelů. Některého 

materiálu je opravdu hodně – 4,5 tisíce metrů čtverečních koberců, 5 kilometrů oplocenek. Abychom 

část z tohoto vybavení dopravili na Střelecký ostrov, musíme využít mobilní pontony. V přístavišti na 

ně materiál, nebo i celé auto, naložíme a převezeme na Střelecký ostrov,“ popisuje Vrzák logistiku 

příprav. „Harmonogram akce pak začíná v pátek brzy ráno, kdy se připravuje Expo, místo pro partnery 

a vystavovatele, ale i prostor, kde si závodníci vyzvedávají startovní čísla, zázemí na Střeleckém 

ostrově, rozprava trati a další.“ 

V porovnání s loňskou premiérou se letos chystá několik změn v jednotlivých částech závodu.  

„V plavecké části hlavního závodu bude lehce odlišná trasa a bude se startovat na více vln, což by mělo 

být pro závodníky příjemnější a bezpečnější. V závodu CHALLENGETRY-ATHLON zjednodušíme 

cyklistickou trasu a více ji přiblížíme podobě hlavnímu závodu,“ upřesňuje Vrzák. Další novinkou bude 

možnost si zakoupit vygravírování svého jména a cílového času na medaili či rozšíření Expo zóny  

a stánků s občerstvením.  
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Tři měsíce před akcí zbývá už jen 200 volných startovných míst na hlavní závod FORD 

CHALLENGEPRAGUE MIDDLE. Závod pro začátečníky s názvem CHALLENGETRY-ATHLON je vyprodán 

zhruba z jedné třetiny. Ke konci května se bude měnit výše startovného, proto by zájemci neměli 

váhat. Ředitel závodu Tomáš Vrzák věří, že bude závod již brzy kompletně vyprodaný. „Celková 

kapacita závodu ve všech kategoriích je 1500 osob, což do počtu účastníků dělá ze závodu historicky 

největší triatlonovou událost v České republice,“ dodává. 

A co je podle ředitele závodu na CHALLENGEPRAGUE tak výjimečné? „Na prvním místě je to lokalita. 

Závod v samém centru města zapsaného na seznam UNESCO, s výhledem na Pražský hrad a plaveckou 

částí přímo pod Národním divadlem je něco, co jinde nenajdete,“ říká Vrzák.  

Druhý ročník FORD CHALLENGEPRAGUE se uskuteční v sobotu 28. července v Praze.  

Zájemci se mohou registrovat v jednotlivých kategoriích prostřednictvím webových stránek 

 www.challenge-prague.com. 

 

INFORMACE 

Termín: 28. července 2018 

Místo konání: Praha 

Start: Střelecký ostrov (mapa) 

Cíl: Vítězná ulice (mapa) 

 

 

PROGRAM 

 

Pátek 27. července 

• EXPO – veletrh sportovního vybavení a partnerů závodu (Vítězná a Zborovská ulice) 

• CHALLENGEJUNIOR – běžecký závod pro děti a mládež od 3 do 15 let (Střelecký ostrov) 

 

Sobota 28. července 

• EXPO – veletrh sportovního vybavení a partnerů závodu (Vítězná a Zborovská ulice) 

• FORD CHALLENGEPRAGUE MIDDLE (1,9 km plavání, 90 km na kole, 21,1 km běh) 

• CHALLENGEPRAGUE ŠTAFETY (tříčlenné štafety 1,9 km plavání, 90 km na kole, 21,1 km běh) 

• CHALLENGETRY-ATHLON (0,38 km plavání, 18 km na kole, 4,2 km běh) 

http://www.challenge-prague.com/
https://goo.gl/maps/pzVoqxBbTAG2
https://goo.gl/maps/ssNduLwcGMB2

