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Mattoni 1/2Maraton Olomouc touží oslavit páté výročí rekordy 

Nová trať, rekordní počet celkem 7 300 účastníků a mezi nimi největší hvězdy silničního 

vytrvalostního běhu – držitel světového rekordu Wilson Kipsang, třetí muž historických maratonských 

tabulek Dennis Kimetto a dvojnásobná mistryně světa Edna Kiplagat. Sobotní Mattoni 1/2Maraton 

Olomouc bude opět velkou sportovní i společenskou událostí. 

 Trať se změnila na jednokolovou, ale zachovává nejhezčí místa města. „Měla by být rychlejší. Kapacita 

pěti tisíc startovních čísel byla naplněna opět s měsíčním předstihem,“ říká Tomáš Mirovský, 

koordinátor závodů RunCzech běžecké ligy. 

„Olomouc uvidí to, co světové metropole,“ líčí nadšeně Jana Moberly, manažerka elitních atletů. Nejen 

obě hlavní hvězdy. Vždyť 30letý Dennis Kimetto má na svém kontě nejrychlejší světový čas na 25 km 

(1:11:18), osobní rekord v maratonu má jen o 22 vteřin pomalejší než Kipsang (2:03:45), už vyhrál 

maraton v Chicagu a Kipsanga v jediném vzájemném souboji kdysi na desítce porazil… 

„Doufám, že nás takhle výzva oba vyprovokuje k co nejlepším výkonům,“ chystá se Wilson Kipsang. 

Oba trénují často společně, tedy se dobře znají. „Můžeme spolupracovat,“ shodují se. „Po zranění 

lýtkového svalu už jsem připravený,“ přidává Kimetto. 

„Ale trénink a závod jsou rozdílné věci. V tréninku si pomáháme, v závodě chce každý vyhrát. Nikdy 

nevíte, jak to dopadne,“ usmívá se Kipsang. Má jeho parťák potenciál běžet rychleji než on? „Ano má,“ 

odpovídá vzápětí za něj. 

Překonají tedy olomoucký rekord závodu, který drží z roku 2011 Dawit Abdulahi z Etiopie časem 

1:00:44? „Myslím, že je to možné,“ uvažuje Kimetto. „Já také,“ souhlasí Kipsang. Čas pod magickou 

bariéru jedné hodiny by Olomouci slušel, a oba borci, spolu s nimi ještě další Keňan na startu Joseph 

Marebu už tak rychle běžet dokázali. 

„Tolik hvězd v jednom závodě jsme tady ještě neměli,“ těší se Moberly. Přijede i švýcarský mistr Evropy 

Viktor Röthlin. Mezi ženami i obhájkyně prvenství mezi ženami Betelhem Moges z Etiopie. Pro Ednu 

Kiplagat i Kipsanga je závod důležitou přípravou na start v některém z podzimních maratonů. „Když 

zaběhnu dobře půlmaraton, vím, že mám rychlost. Pak už je potřeba zapracovat na vytrvalosti. Ale ta 

rychlost je velmi důležitá,“ vysvětluje Kiplagat, jediná žena na světě, která dokázala obhájit titul 

mistryně světa v maratonu. 



  

Letos atleti poprvé vyzkouší i novou trasu, s jejímž výběrem pomáhala i Petra Kamínková, jedna 

z nejlepších českých běžkyň. „Trať je pěknější i rychlejší. Po Volkswagen Maratonu Praha jsem se sem 

snažila připravit. Věřím, že sama sebe nezklamu a v cíli budu spokojená.“ 

Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, uznává kvalitu pořadatelů: „Vážíme si toho, 

že náš kraj může přivítat takové hvězdy. A spolu s nimi, že poběží široká veřejnost i rodiny s dětmi.“ 

Také primátor Martin Major, který sám poběží v závodě dvojic 2Run, mluví o expanzi běžeckého zájmu. 

„Parky ve městě jsou plné běžců, rok od roku se jejich počty dramaticky zvyšují. Číslo účastníků závodu 

nemá obdoby v žádném jiném sportu v Olomouci.“ 

Půlmaraton startuje v 19 hodin, už v 17 hodin se běží dm rodinný běh na 3 km. Už od pátku ho 

na Výstavišti Flora doprovází Moravia Sport Expo, s více než devadesáti stánky největší sportovní 

veletrh ze závodů RunCzech mimo Prahu. V sobotu se chystá titulární partner závodu Mattoni na 

Horním náměstí také barmanský běh. Madeta Běžecká párty proběhne na novém prostoru Galerie 

Caesar. 

Unikátní premiéru prvního přenosu sportovní akce chystá od 18 hodin největší český webový portál 

Seznam.cz - v akci bude 12 kamer, studio a k dispozici dvě obrazová okna. Jedno bude sledovat elitní 

běžce, druhé vyvrcholení reality show pod názvem Kazma to (ne)dá, kde se ukáže moderátor při jeho 

prvním půlmaratonu. 

Více info na www.runczech.com. 
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