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Svět bude sledovat stříbrné Karlovy Vary v online 

přímém přenosu 

V prvním roce to začalo naplněním kapacity více než měsíc a půl před startem. Rok na to už 

se navyšovala kapacita na dvojnásobek, počet zahraničních účastníků byl nejvyšší ze všech 

závodů mimo Prahu. Třetí ročník ozdobí stříbrná známka kvality IAAF a celý svět bude moci 

sledovat závod v online přímém přenosu na Seznam.cz. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 

si stále více získává nejen srdce běžců, ale i mezinárodní věhlas. 

Jen 26 měst na světě se pyšní druhým nejvyšším oceněním Mezinárodní asociace atletických 

federací IAAF. Hong Kong, New York, Amsterdam, Madrid… A mezi nimi Karlovy Vary. 

Známka kvality je vstupenkou mezi světovou elitu pořadatelů vytrvalostního běhu. Nejenže 

se díky ní daří zvát velká jména světové atletiky, všem běžcům také zaručuje profesionální 

servis a kvalitu závodu na světové úrovni. 

Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech běžecké ligy, do níž Mattoni 

1/2Maraton Karlovy Vary patří, slavnostně předal plaketu stříbrné známky do rukou 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje Václava Sloupa a primátora Petra Kulhánka, který je 

sám nadšený běžec a půlmaratonu se každoročně aktivně účastní. 

„Karlovy Vary jsou po staletí městem zdraví, sport a pohyb ke zdravému životnímu stylu 

neodmyslitelně patří. Půlmaraton nabízí divákům i účastníkům nejen výbornou organizaci 

závodu, ale také krásu světoznámého lázeňského města, kandidáta na seznam světového 

dědictví UNESCO,“ uvádí Petr Kulhánek.   

Pro Karlovarský kraj je Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary nejdůležitější sportovní událostí 

roku. „Díky půlmaratonu se na nás soustředí pozornost celého sportovního světa, který se 

seznamuje s naším regionem. Za velmi důležité ale považuji také to, že motivuje ke sportu 

mladé lidi, kteří se mohou už v dubnu zúčastnit v Karlových Varech Juniorského maratonu. 

Rodiny s dětmi si zase oblíbily rodinný běh, který startuje za obrovské podpory diváků před 

půlmaratonem. Věřím, že letošní ročník závodu předčí ty přechozí nejen účastí, ale 

i nadšením malých i velkých sportovců,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

Václav Sloup. 

Třetí ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se rozběhne v sobotu 23. května a zažije 

ještě jednu velkou premiéru. Celý závod bude vysílán v přímém přenosu online na 

Seznam.cz. „S přímými přenosy jsme začali loni v Olomouci. Jednalo se vlastně o pilotní 



 

 

projekt, v kontinentální Evropě šlo o vůbec první sportovní přenos vysílaný online. 

Následovalo Ústí nad Labem a v tomto roce už chystáme se Seznam.cz přímé přenosy ze 

všech regionů, kde se závody RunCzech běhají,“ plánuje Carlo Capalbo. „Spoustu turistů, 

kteří do Česka přijíždějí, znají jen Prahu. Ale krásných míst je daleko víc. Díky přímému 

přenosu můžeme celému světu ukázat, jak jsou Karlovy Vary nádherné.“ 

Organizace půlmaratonu výrazně přispívá nejen zviditelnění Karlových Varů, ale i ekonomice 

celého kraje. „Výdaje návštěvníků půlmaratonu pořádaného v Karlových Varech způsobily 

nárůst produkce místních podniků nejméně o 13 mil. Kč, místní hrubé přidané hodnoty (resp. 

HDP) o 3,6 mil. Kč a pomohl vytvořit 12,5 stálých pracovních míst,“ uvádí Capalbo výsledky 

studie ekonomických dopadů závodů RunCzech.  

Trasa půlmaratonu vede všemi proslulými částmi lázeňského města a kouzlo trati Mattoni 

1/2Maratonu Karlovy Vary se brzy rozkřiklo mezi běžci. Není náhodou, že právě tento 

půlmaraton jako jediný zaznamenal dvojnásobný nárůst kapacity už v druhém roce svého 

konání a stal se závodem s největší mezinárodní účastí ze všech závodů RunCzech mimo 

Prahu. „Trasu závodu zůstává stejná i pro tento rok,“ upřesňuje Capalbo. 

Startovní čísla si mezi sebou letos rozdělí 3 500 běžců. „Kapacita závodu je k dnešnímu dni 

naplněna takřka ze 70 procent,“ uvádí Zoran Bartek organizačního týmu RunCzech. 

Registrace jsou otevřeny i na dm rodinný běh, který startuje 2 hodiny před půlmaratonem 

a je oblíbenou součástí programu závodního dne. 

Více informací o závodě naleznete na www.runczech.com. 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
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Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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