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Mattoni 1/2Maraton se poběží v Olomouci už podeváté. Hlavní 
moravské město sportu zaplaví sportovní nadšenci.  

Do startu Mattoni 1/2Maratonu Olomouc zbývají tři měsíce a více než dvě třetiny čísel už jsou vyprodány. 

Devátý ročník populárního závodu odstartuje z Horního náměstí v sobotu 23. června v 18:30. Součástí programu 

bude také Moravia Sport Expo, největší moravský veletrh sportovních potřeb a zdravého životního stylu. Do 

Olomouce tak během závodního víkendu zavítají tisíce běžců a sportovních nadšenců z celé země. 

 
Sport a Olomouc patří k sobě. Mattoni 1/2Maraton Olomouc se během let stal největším regionálním 

půlmaratonem v České republice a jednou z nejvýznamnějších společenských událostí celého kraje. Distanci 

21,0975 km v barokních kulisách hanácké metropole si každoročně nenechají ujít stovky vytrvalců a hvězd 

světové atletiky. „Rychlá trať, na kterou jsou běžci v Olomouci zvyklí, zůstane zachována a zároveň letos dojde 

k navýšení počtu startovních čísel. Půlmaraton a dm rodinný běh poběží dohromady 10 000 závodníků,“ uvádí 

manažer závodu Tomáš Coufal. Z důvodu televizního přenosu z mistrovství světa ve fotbale byl letos start 

hlavního závodu posunut na 18:30. 

Přínos závodu pro město oceňuje i primátor Antonín Staněk: „Za město Olomouc musím ocenit zejména 

spolupráci s organizátory oblíbeného běžeckého závodu, která je dlouhodobě na špičkové úrovni. Cením si toho, 

že olomoucký půlmaraton, v atmosféře barokní Olomouce, láká každoročně více a více běžců a startovní místa 

jsou rychle rozebrána. Věřím, že i letošní ročník přinese všem závodníkům neopakovatelnou atmosféru a že si ji 

náležitě užijí.“  

V Olomouci se bude letos znovu útočit na rekord závodu, který drží časem 1:00:17 už od roku 2014 Geoffrey 

Ronoh z Keni. Výborní fanoušci, kterými je Olomouc pověstná, budou na trati určitě držet palce i domácí Petře 

Kamínkové. „Závody mě pořád hodně baví a jsem ráda, že se jeden velký běží skoro doma. Olomoucký 

půlmaraton je moje srdcovka, na které nechci chybět. Olomouc si navíc takový závod rozhodně zaslouží,“ uvedla 

legendární vytrvalkyně. Velké sportovní výkony přispějí také na dobrou věc. Ve spolupráci se spolkem Trend 

vozíčkářů Olomouc proběhne i letos na 250 metrovém okruhu ve Smetanových sadech unikátní 24hodinová 

vozíčkářská štafeta. Zapojit se může každý! 

Součástí programu bude také největší moravský veletrh sportovních potřeb a zdravého životního stylu - 

Moravia Sport Expo, který se uskuteční na olomouckém výstavišti Flora. Ve spojení s běžeckým závodem si tak 

do Olomouce najde během závodního víkendu cestu až 30 000 sportovních nadšenců. „I to je důvod, proč 

Olomoucký kraj tuto akci podporuje, stejně jako řadu dalších sportovních událostí v regionu,“ dodává František 

Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Olomouc se tak může právem nazývat hlavním moravským 

městem sportu.  

 



 

 

Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se rozeběhne v sobotu 23. června a v přímém přenosu ho bude 

vysílat Česká televize. Než se do ulic pustí půlmaratonci, šanci dostanou nesoutěžní běžci – dm rodinný běh 

určený nejen dětem a jejich rodičům nabízí nenáročnou tříkilometrovou trať. Zájemci o startovní číslo se 

mohou stále registrovat na webu www.runczech.com Běžci by však neměli s registrací otálet příliš dlouho, 

téměř dvě třetiny z celkové kapacity závodu už je v současnosti vyprodáno. Vedle registrace na závod 

nenechávejte na poslední chvíli ani ubytování. Z důvodu souběžně pořádaného koncertu zpěvačky  Anastacii a 

světového parkurového poháru bude nocleh v Olomouci nedostatkovým zbožím. 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc je držitelem prestižní zlaté známky Mezinárodní asociace atletických federací 

IAAF, kterou se může pyšnit jen necelá dvacítka světových měst. 

Organizátoři z týmu RunCzech v Olomouci kromě samotného půlmaratonu pořádají ještě jeden závod – tím je 

semifinálové kolo Juniorského maratonu. Největší běžecký závod pro studenty středních škol z celé České 

republiky se v Olomouci ve Smetanových sadech poběží ve středu 18. dubna. Neziskový projekt organizátorů 

RunCzech běžecké ligy má za cíl rozběhat středoškolské studenty po celé České republice. Do Juniorského 

maratonu se může zapojit každá střední škola z České republiky i zahraničí. „Stačí dát dohromady desetičlenný 

tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2 kilometry, dohromady 

studenti zdolají trať celého maratonu,“ představuje Juniorský maraton Igor Murko z týmu RunCzech. Bezplatně 

přihlásit svůj tým lze na stránkách www.runczech.com/jmc  

 

 

 

 

 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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