
  

 

Zajímavosti 
z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 

V Olomouci se v sobotu 20. června rozběhne jeden z nejlépe obsazených půlmaratonů světa a jeden 
z nejoblíbenějších běžeckých závodů u nás. Na start se postaví největší atletické hvězdy současnosti 
spolu s tisíci nadšených běžců. Celý svět bude v přímém přenosu sledovat Olomouc a souboj o vítězství, 
který svede olympijský vítěz s nedávným světovým rekordmanem, na rekord závodu zaútočí druhá 
nejrychlejší vytrvalkyně světa. Nenechte si ujít Mattoni 1/2Maraton Olomouc, závod oceněný zlatou 
známkou kvality, který si již dávno získal srdce běžců a nyní láká diváky nejen nezapomenutelnou 
sportovní podívanou a atmosférou, ale také veletrhem aktivního životního stylu Moravia Sport Expo. 

 6. ročník 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem sedm závodů 
v pěti městech České republiky. V roce 2014 se závodů zúčastnilo 69 807 běžců, za uplynulých 20 let již 
s námi běželo 781 113. 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc byl jako první z mimopražských závodů oceněn zlatou známkou kvality 
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Celkem mají závody RunCzech běžecké ligy pět zlatých 
a dvě stříbrné známky kvality, což Česko posunuje do čela celosvětového žebříčku zemí pořádající 
vytrvalostní běhy. 

 Půlmaraton loni zcela změnil trasu závodu, která má v současnosti pouze jedno kolo a kromě centra města 
zavede běžce i do jeho severní části. Vytrvalci vyběhnou z Horního náměstí a půlmaraton je postupně 
zavede k dómu sv. Václava, kostelu Panny Marie Sněžné a sv. Mořice, do Smetanových sadů a i k Vojenské 
nemocnici. Po 21,0975 km se vrátí zpět na Horní náměstí. 

 Běh je třetím nejrozšířenějším sportem v České republice a Mattoni 1/2Maraton Olomouc patří k jedněm 
z nejoblíbenějších závodů RunCzech běžecké ligy. Loni ho běželo 5 005 účastníků, letos se na něj chystá 
ještě o 500 více. 

 Půlmaraton odstartuje primátor Olomouce Antonín Staněk. 

 Startérem dm rodinného běhu bude Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje. 

 Málokterý půlmaraton světa se nemůže chlubit tak silným startovním polem jako Olomouc. Má-li 
ostravská Zlatá tretra Usaina Bolta, Olomouc má Mary Keitany (1:05:50), jednu z nejlepších vytrvalostních 
běžkyň současnosti, Wilsona Kipsanga (58:59), bývalého světového rekordmana a vítěze prestižní série 
World Marathon Majors, a olympijského vítěze a mistra světa Stephena Kiprotiche (1:01:15).    

 Ženské startovní pole doplní kromě Mary Keitany ještě Helah Kiprop (1:07:39), Mulu Seboka (1:09:11) 
nebo Britka Alyson Dixon (1:10:38).  

 Na start se kromě elitních atletů postaví i známé sportovní osobnosti. V Olomouci nebude chybět zkušený 
vytrvalec a kardiochirurg Jan Pirk, ve štafetě poběží i olomoucký primátor Antonín Staněk. 

 Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh, Maraton Music Festival s kapelami a DJ podél 
trati a Moravia Sport Expo, veletrh aktivního životního stylu s bohatým programem pro celé rodiny. 

 RunCzech spolupracuje s 25 charitativními organizacemi. V minulém roce přispělo 3 867 běžců částkou 
2 350 400 Kč na dobrou věc. Hlavním charitativním partnerem v Olomouci je Spolek Trend vozíčkářů. 
Na půlmaratonský víkend chystají ve Smetanových sadech 24 hodinovou štafetu vozíčkářů. Začínají 
v pátek v 9 ráno a zapojit se může úplně každý. 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc bude vysílán v online přímém přenosu na www.runczech.com 
ve spolupráci se Seznam.cz. 



  

 

 Běžeckého závodu v Olomouci se v roce 2014 zúčastnilo celkem 22 034 návštěvníků, z toho přes 11 tisíc 
jich přijelo z jiných krajů ČR nebo ze zahraničí.  

 Návštěvníci půlmaratonu utratili díky akci přes 33,6 mil. Kč, což způsobilo nárůst produkce místních 
podniků nejméně o 16,9 mil. Kč a místní hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) o 4,8 mil. Kč.   

 Hotely, restaurace a další podniky musely kvůli poptávce ze strany návštěvníků zaměstnat mnoho nových 
pracovníků, což v přepočtu na plné celoroční úvazky znamenalo vytvoření 16,4 stálých pracovních míst.  

Zajímavá čísla 

 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je 5 500 běžců 

 Kapacita dm rodinného běhu je 2 900 účastníků 

 130 čtyřčlenných štafet (3 x 5 km, 1 x 6,0975 km) 

 290 dvoučlenných štafet (1 x 10 km, 1 x 11,0975 km) 

 Ve startovním poli se objeví celkem 42 národností 

 68,1 % běžců jsou muži, 31,9 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na maratonu je 34,5 let, průměrný věk mužů je 37,4 let 

 Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Olomouc za 2:06:58, muži za 1:50:31 

 Narozeniny v den závodu oslaví 14 běžců 

 Půlmaraton poběží 258 běžců se jménem Petr, dalším nejčastějším jménem je Martin (234x) a Tomáš 
(222x). Nejpočetnějším jménem mezi ženami je Jana (98x), potom Petra (85x) a Lenka (72x).  

 Svátek má Květa, ve startovním poli jedna běžkyně s tímto jménem. 

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

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

 Nejstarší účastník 2015: Jiří Engliš (CZE), 77 let 

 Při závodě pomáhá 750 dobrovolníků 

 Během závodu se použije: 
 362 dopravních značek 
 33 200 spínacích špendlíků  
 78 000 kelímků 
 54 000 houbiček na osvěžení  
 5 500 termoizolačních fólií 
 8 400 medailí 
 4 920 m plotů  
 104 mobilních toalet 

 Vypije se: 
 22 724 l vody Mattoni  
 4 320 l hypotonického nápoje 

Nutrend 

 Sní se: 
 1 948 kg banánů  
  1 237 kg pomerančů  
 35 kg soli 
 35 kg cukru 

Rekordy 

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

 Světový rekord – ženy: 1:05:09 (2015), Florence Kiplagat KEN), Barcelona 

 Rekord závodu – muži: 1:00:17 (2014), Geoffrey Ronoh (KEN) 

 Rekord závodu – ženy:  1:08:53 (2014), Edna Kiplagat (KEN) 

 Nejrychlejší Čech:  1:07:41 (2014), Jiří Homoláč 

 Nejrychlejší Češka:  1:17:35 (2014), Ivana Sekyrová 


