
     

 

 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
 
Nejmladší ze závodů RunCzech, je dalším klenotem RunCzech běžecké ligy. Karlovy Vary si 

získaly srdce filmařů už před mnoha lety, nyní svým půvabem okouzlují i běžce. Malebná trasa je 

zavede k řece Teplá a na kolonádu se slavnými promenádami a budovami, které se objevily v řadě 

známých filmů. Během půlmaratonu si tyto nádherné kulisy můžete užít i vy! A pokud nepoběžíte, 

můžete sledovat přímý přenos závodu na Seznam.cz. 

 

 
Nejdůležitější informace  

 4. ročník  

 Závod získal nejvyšší ocenění pro silniční běhy. Zlatou známku Mezinárodní asociace 
atletických federací má za rekordně krátkou dobu, již pro čtvrtý ročník. Sedm závodů 
RunCzech běžecké ligy má celkem sedm zlatých známek kvality, což Česko posunuje do čela 
celosvětového žebříčku zemí pořádající vytrvalostní běhy 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary je součástí RunCzech běžecké ligy, která se skládá celkem 
ze sedmi závodů v pěti městech České republiky. V roce 2015 se závodů zúčastnilo 75 585 
běžců, téměř o pět tisíc více, než v roce 2014 

 Závod odstartuje v 18:00 z nábřeží Osvobození. Na stejném místě v 16:00 začíná i dm rodinný 
běh 

 Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapacity na 4 000 běžců 

 Půlmaraton vede těmi nejkrásnějšími částmi lázeňského města. Vytrvalci startují z nábřeží 
Osvobození a proběhnou se kolem slavných promenádních hal, kostela svaté Máři 
Magdalény, Grandhotelu Pupp i dostihového závodiště 

 Půlmaraton odstartuje náměstek primátora města Karlovy Vary Čestmír Bruštík 

 Startérem dm rodinného běhu bude hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a Martina 

Horká, prokuristka společnosti dm drogerie markt 

 Co se výsledků týče, byl loňský ročník extrémně vydařený. V roce 2015 totiž padly hned tři 
rekordy – Keňané Elijah Serem a Mulu Seboka stanovili nové nejrychlejší časy, rekord závodu 
zaběhl také Jan Kreisinger 

 O další útoky na rekordy by se měli starat opět afričtí běžci. Mezi favority závodu patří Keňan 
Abraham Akopesha, Maročan Mustafa El Aziz nebo Eritrejec Simon Tesfay 

 Mezi ženami můžeme očekávat keňský souboj, o první místo se poperou Caroline Kilel a 
Joyciline Jepkosgei 

 Z Evropanů se můžete těšit na účastníka maratonu Olympijských her v Londýně, Ukrajince 
Vitaly Shafara nebo na Bělorusku Volhu Mazuronak, která na nedávném maratonu 
v Londýně zazářila čtvrtým místem  

 Favoritem mezi českými muži je Milan Kocourek, který si na dubnovém Sportisimo 
1/2Maratonu Praha doběhl pro osobní rekord a týmový B limit pro červencové Mistrovství 
Evropy v Amsterodamu. Své si bude chtít říct i uzdravený Vít Pavlišta, jehož zánět achillovky 



     

 

připravil o možnost bojovat o olympijský limit na maraton. Na startu nebudou chybět ani 
dvojnásobný vítěz Ondřej Fejfar, Lukáš Olejníček nebo Jan Kohut 

 Souboj stálic českého vytrvalostního běhu se očekává mezi ženami. Adeptkami na první místo 
jsou Petra Kamínková a téměř domácí Ivana Sekyrová. O slovo se ale bude hlásit i teprve 
devatenáctiletá Tereza Korvasová 

 Na start půlmaratonu se v barvách Světla pro svět postaví hokejový brankář Lukáš Mensator, 
za Dejme dětem šanci triatlonista Tomáš Slavata, coby vodič účastnic projektu 
Johnson & Johnson Women's Challenge Dalibor Gondík, atletka a propagátorka běhu Dana 
Šatrová nebo primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek 

 Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Maraton Music Festival 
s kapelami a DJ podél trati, kteří budou hrát běžcům do kroku 

 Na občerstvovací stanici na 15. kilometru budou coby dobrovolníci žáci ze ZŠ Poštovní  

 RunCzech spolupracuje se 45 charitativními organizacemi. Hlavním charitativním partnerem 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary jsou SOS dětské vesničky. V minulém roce celkem 4 620 
běžců vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku 7 279 615 korun 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Německa, Ruska, Spojených států, Velké 
Británie, Francie, Nizozemska, Polska, Ukrajiny a Maďarska (v tomto pořadí) 

 Novou kategorií pro letošní rok je Běh o pohár Karla IV., který je určený obyvatelům 
Karlovarského kraje 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary bude vysílán v online přímém přenosu na Seznam.cz 

 Běžeckého závodu v Karlových Varech se v roce 2014 zúčastnilo celkem 12 811 návštěvníků, z 
toho přes 8 tisíc jich přijelo z jiných krajů ČR nebo ze zahraničí 

 Návštěvníci půlmaratonu pořádaného v Karlových Varech utratili díky akci přes 25 mil. Kč, 
což způsobilo nárůst produkce místních podniků nejméně o 13 mil. Kč a místní hrubé přidané 
hodnoty (resp. HDP) o 3,6 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 
12,5 stálých pracovních míst 

 V Karlových Varech u meandru Ohře se nachází trasa Mattoni FreeRun, pětikilometrový 
okruh, kde může běhat každý a kdykoliv. V Karlovarském kraji jsou dále v přípravě tratě 
v Sokolově a Chodově, plánuje se ještě Jáchymov, Kraslice a Mariánské Lázně 

 

 



     

 

Zajímavá čísla  

 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je 4 000 běžců 

 Kapacita dm rodinného běhu je 2 000 účastníků 

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

 210 dvoučlenných štafet (1 x 10 km + 1 x 11,0975 km) 

 Ve startovním poli se objeví celkem 44 národností 

 69 % běžců jsou muži, 31 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na půlmaratonu je 35,7 let, průměrný věk mužů je 39,1 let 

 Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary za 2:06:32, muži za 1:50:01 

 Narozeniny v den závodu oslaví osm běžců a čtyři běžkyně 

 Půlmaraton poběží 159 běžců se jménem Petr, dalším nejčastějším jménem je Jan (150x) 
a Martin (136x). Nejpočetnějším jménem mezi ženami je Jana (71x), potom Petra (54x) a 
Martina (41x) 

 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: Petr Prokeš (CZE), 73 let 

 Nejstarší účastnice: Naděžda Lédlová (CZE), 68 let 

 Přes 60 let je 62 běžcům (57 mužů a 5 žen), více než 70 let je 3 běžcům (3 muži) 

 Při závodě pomáhá 660 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř dvacet tisíc návštěvníků z 
celého světa (17 856 v roce 2015) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 

RunCzech k téměř 80 000 uživatelům (78 300 v roce 2015) 

 

 Během závodu se použije:  

 354 dopravních značek  

 22 540 spínacích špendlíků  

 40 000 kelímků  

 19 000 houbiček na osvěžení  

 6 054 termoizolačních fólií  

 6 000 medailí  

 4 452 m plotů  

 102 mobilních toalet  

 



     

 

 Vypije se:  

 16 500 l vody Mattoni  

 5 245 litrů hypotonického nápoje 

 Sní se:  

 1 243 kg banánů 

 741 kg pomerančů  

 18 kg soli  

 24 kg cukru  

 

 

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

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

 Český rekord – muži: 1:01:31 (1997), Jan Pešava 

 Český rekord – ženy: 1:11:02 (1994), Alena Peterková 
 

 Rekord závodu – muži: 1:01:01 (2015),Elijah Serem (KEN) 

 Rekord závodu – ženy:  1:09:11 (2015), Mulu Seboka (KEN) 

 

 Nejrychlejší Čech: 1:07:18 (2015), Jan Kreisinger 

 Nejrychlejší Češka: 1:17:57 (2014), Ivana Sekyrová 


