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Maratonské hvězdy jedou vlakem do Olomouce 

Nejzářivější maratonské souhvězdí nasvítí pátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Světový 

rekordman v maratonu Wilson Kipsang a dvojnásobná mistryně světa Edna Kiplagat přiletěli včera z 

Keni do Prahy a dnes jedou Pendolinem Českých drah do místa sobotního závodu. 

„Ve chvíli, kdy oba probíhali cílem letošního londýnského maratonu, jsme už věděli, že přijedou i k 

nám. Splnil se nám jeden z dalších snů,“ řekl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech 

běžecké ligy a Jana Moberly, manažerka elitních atletů seriálu. 

„Jsem moc rád, že mohu běžet také v Česku. Je to pro mě důležitá příprava pro další podzimní 

maraton, chci běžet rychle,“ řekl Wilson Kipsang, který umí půlmaraton za 58:59. 

„Také já se připravuju na svůj větší závod na podzim. Změnila jsem trénink, uvidíme, co to přinese,“ 

dodala Edna Kiplagat na otázku, zda chce překonat své dva roky staré osobní maximum 1:07:41. 

Kipsang si v pražském Running Mallu připomenul odkaz legendárního Emila Zátopka. „Smekám před 

ním, co dokázal. Vyhrát tři zlaté na jedné olympiádě na různých tratích? Myslím, že to už nikdy nikdo 

nedokáže, je tolik výborných běžců a třeba pětka a maraton jsou úplně odlišné běhy.“ 

Pak ještě zavzpomínal na svůj loňský rekordní maraton v Berlíně (2:03:23), kdy mu těsně před cílem 

skočil do cesty bláznivý fanoušek. „Nejprve jsem si myslel, že je to někdo z pořadatelů a jde mě vítat. 

To víte, byl jsem tolik koncentrovaný na čas a už hodně vyčerpaný. Ale pak jsem byl hodně překvapený, 

kde se tam vzal.“ K rekordu vedla Kipsanga dlouhá cesta. Odhadem naběhal za jedenáct let tréninku 

okolo osmdesáti tisíc kilometrů… 

To první žena, která stihla obhájit maratonský titul mistryně světa, zvládla založit i rodinu. „Většinu 

času se připravuju doma. Manžel je můj trenér i asistent, hodně mi pomáhá. Když přijdu po tréninku, 

mohu si odpočinout. Když jedu na pár dní do světa, vím, že se o děti dobře postará,“ pochvaluje. 

Oba pak přivítali do rodiny běžců také nového člena. Moderátor Kazma, amatér, který se připravuje 

šest týdnů na svůj první půlmaraton, bude hrdinou jednoho ze dvou přenosů na Seznam.cz. Největší 

 internetový portál v zemi poprvé v historii přenáší přímo sportovní událost – právě Mattoni 

1/2Maraton Olomouc. V jednom okně na Sport.cz „poběží“ Kipsang a spol., ve druhém Kazma a další 

běžci. 

Bohatý doprovodný program sobotního běžeckého festivalu v Olomouci doplní i barmanský běh, který 

pořádá titulární partner závodu Mattoni. „Chceme tak na dálku pozdravit pražské mistrovství světa v 



  

míchání koktejlů a obě akce propojit. Stačí přijít, najít si soupeře a můžete vyhrát nealkoholický drink,“ 

usmívá se Tomáš Synek, brand manažer Kalrovarských minerálních vod. 

Další informace o celém časovém pořadu Mattoni 1/2Maratonu Olomouc najdete na 

www.runczech.com. 
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