
     

 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 
 

Nejlépe obsazený půlmaraton v sedmileté historii závodu. Takový bude sedmý ročník 
Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, který z Horního náměstí startuje v sobotu 25. června. Na 
start se postaví dvě ze tří nejrychlejších žen světových půlmaratonských tabulek, obhájci 
vítězství, česká hvězda i tisícovky nadšených běžců. Jeden z nejoblíbenějších běžeckých 
závodů u nás si vyzkouší také populární moderátor Leoš Mareš a další známé tváře. 
Nenechte si ujít Mattoni 1/2Maraton Olomouc, ať už přímo v ulicích hanácké metropole 
nebo v přímém přenosu na Seznam.cz! 

 
Nejdůležitější informace  

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc bude vysílán v online přímém přenosu na Seznam.cz. Přenos 
startuje v 18.45 a kromě výkonů špičkových atletů se diváci mohou těšit na Leoše Mareše 
nebo známé youtubery 

 7. ročník  

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc byl jako první z mimopražských závodů oceněný zlatou 
známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. 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 Olomouc je součástí RunCzech běžecké ligy, která se skládá celkem ze 
sedmi závodů v pěti městech České republiky. V roce 2015 se závodů zúčastnilo 74 585 
běžců, téměř o pět tisíc více, než v roce 2014 

 Závod odstartuje v 19:00 z Horního náměstí. Na stejném místě v 17:00 začíná i dm rodinný 
běh 

 Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapacity na 6 200 běžců v hlavním závodě, což 
z olomouckého závodu dělá druhý největší půlmaraton v České republice 

 Půlmaraton se poběží na jednokolové trase, která startuje v centru Olomouce. Oproti 
loňskému roku doznala drobných změn (například ubyl úsek do kopce a po dlažebních 
kostkách v centru) a měla by být ještě rychlejší  

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc odstartuje primátor města Olomouc Antonín Staněk 

 Startérem dm rodinného běhu bude předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc nabízí startovní pole světových kvalit. Na Hanou přijedou 
držitelé rekordů závodu, předchozí vítězové a dvě ze tří nejlepších maratonských běžkyň 
historie  

 Na startu závodu se objeví čtyři ženy z top desítky historicky nejlepších půlmaratonských 
časů. Kromě obhájkyně loňského vítězství Mary Keitany (druhá na světě) to jsou Violah 
Jepchumba (třetí), Worknesh Degefa (osmá) a Joyce Chepkirui (devátá) 

 Jak chutná vítězství z Olomouce, ví i Betelhem Moges, která zde triumfovala v roce 2014 

 Hned šest mužů už běželo pod magickou hodinu, která v Olomouci stále odolává. Nejvíce se 
k ní v Olomouci přiblížil Geoffrey Ronoh v roce 2014, kdy do závodu vstupoval coby vodič, ale 
nakonec slavně zvítězil. O to samé se pokusí i letos 

 Startovní číslo jedna na hrudi ponese loňský olomoucký šampion Josphat Kiptis. A běžec 
RunCzech Racing Teamu si na obhajobu triumfu brousí zuby 

 Největším jménem mezi muži je Stanley Biwott. Z celého startovního pole má nejlepší osobní 
rekord, rovněž vyhrál newyorský maraton a kvalifikoval se do keňského maratonského týmu 
na letošní olympijské hry 



     

 

 Z Evropanů se můžete těšit na účastníka maratonu olympijských her v Londýně, Ukrajince 
Vitaly Shafara 

 Favoritem mezi českými muži je Pavel Dymák. Jeho největším konkurentem bude Robert 
Míč, diváci se mohou těšit i na Davida Vaše nebo ultramaratonce Daniela Orálka 

 Česká favoritka je jasná. Je jí v současnosti tuzemská jednička Eva Vrabcová, která se 
připravuje na červencové Mistrovství Evropy v Amsterdamu v půlmaratonu a srpnovou 
olympiádu v Rio de Janeiru. Na startu rovněž nebude chybět domácí Petra Kamínková, 
vítězka nedávných půlmaratonů v Karlových Varech a Českých Budějovicích 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc má ze čtyř regionálních závodů RunCzech běžecké ligy nejlepší 
ženský čas (Mary Keitany v roce 2015 běžela v čase 1:06:38) 

 Na start se kromě elitních atletů postaví i známé osobnosti. Hlavní hvězdou olomouckého 
závodu bude populární moderátor Leoš Mareš, který se chystá na svoji půlmaratonskou 
premiéru. Na start se opět postaví tváře internetové televize Stream.cz Jan Tuna a Jakub 
Bína známý pod přezdívkou Jacob. S půlmaratonskou vzdáleností se popere rovněž sportovní 
moderátor Vojtěch Bernatský nebo nevidomý běžec Ondřej Zmeškal. Na besedě v Moravia 
Sport Expu a rovněž na dm rodinném běhu se objeví handicapovaný sportovec Albert Llovera 
z Andory, který čtyřikrát absolvoval slavný Dakar 

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

 Maskotem dm rodinného běhu je gepardík Dayo z olomoucké zoo 

 Součástí závodu je Moravia Sport Expo. Na sportovním veletrhu se mohou návštěvníci 
vybavit na celou běžeckou sezónu, využít nabídky desítek vystavovatelů a užít si pestrý 
doprovodný program 

 RunCzech spolupracuje se 45 charitativními organizacemi. V minulém roce celkem 4 620 
běžců vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku 7 279 615 korun.  

 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 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Polska, Německa, Keni, Velké Británie, Itálie, 
Spojených států, Španělska, Francie a Rakouska 

 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 milionů korun, což způsobilo nárůst 
produkce místních podniků nejméně o 16,9 milionů korun 

 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  

 V Olomouci se nachází trasa Mattoni FreeRun, pětikilometrový okruh, kde může běhat každý 
a kdykoliv. Najdete ji u Flory 

 Oficiální hashtag závodu je  #OLhalf 

 Novinkou pro letošní ročník je Mama point, kde běžci mohou přímo na trati zamávat do 
kamery svým blízkým 

 
 
 
 



     

 

Zajímavá čísla  
 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je 6 200 běžců 

 Kapacita dm rodinného běhu je 3 300 účastníků 

 Závodu se zúčastní 130 čtyřčlenných štafet (3 x 5 km + 1 x 6,0975 km) 

 250 dvoučlenných štafet poběží 2Run (1 x 10 km + 1 x 11,0975 km) 

 Ve startovním poli se objeví celkem 50 národností 

 68 % běžců jsou muži, 32 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na půlmaratonu je 37,9 let, průměrný věk mužů je 35,1 let 

 Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Olomouc za 2:05:34, muži za 1:49:33 

 Narozeniny v den závodu oslaví dvanáct běžců a pět běžkyň 

 Nejčastějším jménem ve startovním poli je Petr, poté následují Martin a Jan. Nejpočetnějšími 
jmény mezi ženami jsou Jana, Petra a Lenka 

 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: Jiří Engliš (CZE), 78 let 

 Nejstarší účastnice: Eva Cupalová (CZE), 69 let 

 Při závodě pomáhá 825 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř třicet tisíc návštěvníků z 
celého světa (27 391 v roce 2015) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 
RunCzech k více než sto dvaceti tisícům uživatelům (120 642 v roce 2015) 

 
Během závodu se použije:  

 416 dopravních značek  

 38 540 spínacích špendlíků  

 89 000 kelímků  

 63 000 houbiček na osvěžení  

 6 200 termoizolačních fólií  

 9 600 medailí  

 4 964 m plotů  

 118 mobilních toalet  
 
Vypije se:  

 28 922 l vody Mattoni  

 6 055 litrů hypotonického nápoje 
 
Sní se:  

 2 165 kg banánů 

 1 386 kg pomerančů  

 27 kg soli  

 36 kg cukru  
 

 
 
 



     

 

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

 Rekord závodu – ženy:  1:06:38 (2015), Mary Keitany (KEN) 
 

 Nejrychlejší Čech: 1:05:50 (2015), Jan Kreisinger 

 Nejrychlejší Češka: 1:17:35 (2014), Petra Pastorová 
 

 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 
 


