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Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se rozbíhá již tuto sobotu. V 17 hodin startuje dm rodinným během a o dvě 
hodiny později se za příslovečných tónů Vltavy vydá řeka běžců na půlmaratonskou trať srdcem hanácké 
metropole. 

Základní informace 

 Rok 2014 se nese v duchu oslav 5. narozenin Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, prvního závodu 
RunCzech, který se konal mimo Prahu. 

 Závod je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem 7 závodů v 5 městech České republiky. 
V roce 2013 se všech závodů zúčastnilo celkem 61 306 běžců. 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc získal díky úrovni organizace a servisu pro běžce významné ocenění od 

Mezinárodní asociace atletických federací IAAF – stříbrnou známku kvality. Olomouc se tak řadí po bok 

měst jako například Madrid, Ottawa, Ósaka, Sydney, Valencie nebo Benátky.  

 Letos se chtějí organizátoři ucházet o ocenění nejvyšší – zlatou známku kvality IAAF. Ziskem této 

známky by se Olomouc stala nejmenším městem na světě s  takovým oceněním. 

 Poprvé v historii Olomouc může sledovat půlmaraton v  přímém online přenosu na Seznam.cz. Díky 
běžeckým hvězdám tak bude Olomouc sledovat celý atletický svět.  

 Půlmaratonský víkend začíná Moravia Sport Expem, veletrhem sportovních potřeb a vybavení. Představí 
se zde znamé sportovní značky i  zahraniční maratony, pro rodiny s dětmi a všechny, co mají rádi aktivní 
styl života, je připraven bohatý doprovodný program.  

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc je největší běžecká akce na Moravě a po pražském půlmaratonu je 
druhým největším půlmaratonem v České republice – v uplynulých 4 ročnících celkem v Olomouci běželo 
14 220 účastníků. 

 Populární český běžecký server Behej.com čtyřikrát po sobě vyhlásil Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
nejoblíbenějším závodem jara.  

 Obliba se odráží i ve výrazném navýšení kapacity. Letos Olomoucí poběží rekordních 7 300 běžců, z toho 
2 300 v dm rodinném běhu.  

 Navýšení kapacity si vyžádalo i změnu trasy, která je jednokolová a zavítá i do severní části města.  

 Půlmaraton odstartuje primátor Martin Major. 

 Startérem dm rodinného běhu bude  hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 

 Letošní elitní startovní pole by mohl Olomouci závidět kdejaký světový maraton. Poběží tu vítězové 
letošního londýnského maratonu, světový rekordman v maratonu Wilson Kipsang (2:03:23), Edna 
Kiplagat (2:19:50), jediná žena, která kdy obhájila titul maratonské mistryně světa, a Denis Kimetto, 
držitel nejlepšího světového času na 25 km, který má osobní rekord v maratonu jen o 22 vtěřin 
pomalejší než Kipsang (2:03:45). 



  

 Českou republiku v Olomouci bude reprezentovat Jiří Homoláč, Leoš Pelouch nebo Robert Míč. Mezi 
ženami se utkají dvě tradiční soupeřky Ivana Sekyrová a olomoucká rodačka Petra Kamínková. 

 Na start Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se postaví také Jan Pirk (kardiochirurg)  a Radek Leszczynski 
(zpěvák a herec). 

 Ve štafetě poběží Martin Major (primátor města Olomouc) nebo Eva Šebrlová (bývalá atletka).  

 Mezi závodníky dm rodinného běhuse objeví i Kateřina Neumannová (olympijská vítězka v běhu na 
lyžích) s dcerou. 

Zajímavosti 

Zajímavá čísla 

 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je 5 000 

 110 čtyřčlenných štafetových týmů (3 x 5 km, 1 x 6,0975 km)  

 220 dvoučlenných štafetových týmů 2Run (1 x 10 km, 1 x 11,0975 km)  

 Kapacita dm rodinného běhu je 2 300 účastníků 

 70 % běžců jsou muži, 30 % tvoří ženy 

 Ve startovním poli se objeví celkem 41 národností 

 TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, POL, UK, GER, ITA 

 19 běžců má v den závodu narozeniny 

 Při závodě pomáhá 700 dobrovolníků 

 Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků  

 Nejstarší účastník 2014: Jindřich Tomíšek (CZE), 75 let 

 Nejstarší účastnice 2014: Šárka Kolková (CZE), 67 let 

 Během závodu se použije: 

o 32 400 spínacích špendlíků  

o 56 000 kelímků 

o 35 000 houbiček na osvěžení  

o 5 000 termoizolačních fólií 

o 7 300 medailí 

o 3 380 m plotů  

o 92 mobilních toalet 

 Vypije se: 

o 9 760 l vody Mattoni  

o 4 860 l isotonického nápoje Nutrend 

 Sní se: 

o 1 050 kg banánů  

o 1 800 kg pomerančů  

o 1 200 baget 



  

o 30 kg soli 

o 35 kg cukru 

 Zajímavá čísla o běhu 

o Ekonomický přínos pro region 

Ekonomický přínos 1/2Maratonu v Olomouci v roce 2011 - přímý efekt pro Olomouc je po 
aplikaci matematického modelu s multiplikátorem odhadován na částku 15 583 376,- Kč resp. 
643 409€ dle kurzu  24,22 Kč/EURO z 9. 8. 2011, Kurzovní lístek České národní banky (zdroj: 
Studie společnosti Economic Impact v.o.s. dle metodiky Prof. Dr. Wolfganga Maenniga 
z Hamburské univerzity). 

o Běh patří mezi 3 nejrozšířenější sporty v České republice, což dokazuje i každoroční naplnění 
kapacity několik měsíců předem.  

o 1,87 milionu obyvatel České republiky starších 15 let běhá alespoň jednou týdně, což je celkem 
26 % z této populace (zdroj: agentura GfK, 2013). 

o Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním 
vzděláním jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání.  

Rekordy 

 Světový rekord - muži: 0:58:23 (2010), Zersenay Tadese (ERI), Lisabon (POR) 

 Světový rekord - ženy: 1:05:12 (2014), Florence Kiplagat (KEN), Barcelona (ESP) 
 

 Rekord závodu - muži:  1:01:48 (2012), Nicholas Kipkemboi (KEN) 

 Rekord závodu - ženy:  1:10:38 (2013), Betelehm Moges (ETH) 
 

 Nejrychlejší Čech na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc: Jan Kreisinger, 1:08:12 (2012) 

 Nejrychlejší Češka na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc: Petra Kamínková, 1:19:00 (2013) 

 

 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & Media      RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
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Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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