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Mattoni	1/2Maraton	Karlovy	Vary	se	rozebíhá	už	
popáté.	Na	startu	bude	světová	špička	i	Leoš	Mareš	

Už	zítra	se	rozebíhá	pátý	ročník	Mattoni	1/2Maratonu	Karlovy	Vary.	Na	 jeho	start	se	postaví	celkem	4	000	
vytrvalců	 ze	46	 zemí	 světa.	V	čele	 startovního	pole	budou	opět	 ti	nejlepší	 světoví	 i	 čeští	 vytrvalci.	Nejlepší	
muži	i	ženy	budou	mít	na	lázeňské	kolonádě	jediný	cíl	–	překonat	rekord	závodu.	Start	z	nábřeží	Osvobození	
si	kromě	půlmaratonců	užije	i	dva	a	půl	tisíce	účastníků	dm	rodinného	běhu.	Hlavní	závod	navíc	bude	letos	
poprvé	 vysílat	 v	přímém	 přenosu	 Česká	 televize.	 Mattoni	 1/2Maraton	 Karlovy	 Vary	 startuje	 v	sobotu	
20.	května	v	17:30.	

Právě	přímý	televizní	přenos	je	pro	karlovarský	závod	velkým	skokem	kupředu.	„Přímý	přenos	ČT	je	pro	nás	i	pro	
sportovní	 příznivce	 veliký	 posun.	 Je	 skvělé,	 že	 kamery	 pokryjí	 krásnou	 karlovarskou	 trasu	 a	 zprostředkují	
ji	světu,“	pochvaluje	si	koordinátor	závodu	Tomáš	Mirovský.		

Kamery	sportovního	kanálu	ČT	budou	bedlivě	sledovat	dění	na	čele	závodu.	Podle	papírových	předpokladů	by	
se	právě	tam	měl	pohybovat	keňský	běžec	Shadrack	Kimining,	největší	favorit	závodu.	„Můj	trénink	šel	dobře,	
trénoval	 jsem	doma	 v	Itenu	a	 podařilo	 se	mi	 dobře	 zregenerovat.	 Jsem	 rád,	 že	můžu	 v	Karlových	Varech	být,	
na	závod	jsem	dobře	připravený	a	rozhodně	bych	chtěl	pokořit	traťový	rekord	a	běžet	pod	61	minut,“	říká	keňský	
reprezentant.		

S	ambicemi	 pokořit	 dosavadní	 rekord	 závodu	 se	 na	 start	 Mattoni	 1/2Maratonu	 Karlovy	 Vary	 postaví	 také	
favoritka	 ženského	 závodu,	Mercy	Kibarus	 z	Keni.	 „Já	 se	 také	 cítím	dobře	připravená.	 Za	 rekord	 závodu	bych	
byla	hodně	šťastná,	myslím,	že	je	to	v	mých	silách,“	zmínila	Kibarus.	

Pro	změnu	na	český	rekord	závodu	cílí	 Jiří	Homoláč,	 jasný	 favorit	 tuzemského	klání.	„Po	půlmaratonu	v	Praze	
a	maratonu	 ve	 Vídni	 se	 teď	 připravuju	 spíše	 na	 dráhu,	 takže	 jsem	 sám	 zvědavý,	 jaký	 čas	 z	toho	 zítra	 bude.	
Na	loňský	 rekordní	 čas	 Milana	 Kocourka	 ale	 rozhodně	 poběžím.	 Na	 startu	 bude	 skupina	 dobrých	 Evropanů,	
tak	bych	se	jich	rád	chytil	a	spolu	by	se	nám	mohlo	podařit	zaběhnout	dobrý	čas,“	přemítá	Homoláč.		

Na	 startu	 Mattoni	 1/2Maratonu	 Karlovy	 Vary	 nemůže	 chybět	 sokolovská	 běžkyně	 Ivana	 Sekyrová.	 Tu	 čeká	
tradiční	souboj	s	Petrou	Kamínkovou	o	pozici	nejrychlejší	Češky.	„Loni	jsem	se	ve	Varech	po	maratonu	proběhla	
spíš	 symbolicky,	 ale	 letos	 se	 o	 vítězství	 chci	 určitě	 poprat.	 Hodně	mě	 nakoplo	 nedávné	mistrovství	 republiky	
v	Pardubicích,	kde	jsem	si	ověřila,	že	na	to	pořád	mám.	Těším	se,	až	mě	zítra	na	závodě	poženou	kamarádi,	moji	
studenti	a	všichni	další	diváci	a	chci	jim	ukázat	co	nejlepší	výkon,“	plánuje	Sekyrová.		

Ve	 čtyřtisícovém	 běžeckém	 davu	 najdete	 čtyři	 tisíce	 zajímavých	 běžeckých	 příběhů.	 Svůj	 má	 nejlepší	 český	
běžec	 Jiří	 Homoláč,	 jiný	 zase	 moderátor	 Leoš	Mareš	 a	 další	 zase	 karlovarský	 primátor	 Petr	 Kulhánek,	 který	
se	letos	 navíc	 zhostí	 role	 vodiče	 na	 čas	 1:50.	 Jeho	 kolega	 a	 náměstek	 Jiří	 Klsák	 sice	 půlmaraton	 nepoběží,	
ale	i	on	 se	 na	 start	 populárního	 závodu	 velmi	 těší.	 „Perla	 světových	 lázní,	město	 Karlovy	 Vary,	 dokáže	 svými	
přírodními	 silami	 a	 jedinečností	 svého	 prostředí	 vdechnout	 mimořádného	 ducha	 i	 běžeckému	 klání	 ve	 svých	



	

	

ulicích.	Karlovarský	půlmaraton	získal	opětovně	pro	svůj	již	pátý	ročník	nejen	zlatou	známku	IAAF,	ale	zejména	
přízeň	 zahraničních	 běžců,	 což	 je	 devíza	 k	 nezaplacení.	 Věřím,	 že	 letos	 vítěz	 opět	 zaútočí	 na	 traťový	 rekord	
a	že	všechny	běžce,	včetně	těch	na	chvostu,	čeká	v	karlovarských	ulicích	jen	pozitivní	napětí	a	neutuchající	jásot	
nadšených	příznivců,“	říká	náměstek	Jiří	Klsák.	

Přínos	 závodu	 nejen	 pro	 město,	 ale	 pro	 celý	 Karlovarský	 kraj,	 kvituje	 také	 krajský	 radní	 Jaroslav	 Bradáč.	
„Už	popáté	do	našeho	kraje	a	konkrétně	do	Karlových	Varů	zamíří	 tisíce	běžců	na	Mattoni	1/2Maraton,	který	
nese	po	dva	 roky	zlatou	známku	kvality	 IAAF	a	 řadí	 se	k	nejvýznamnějším	sportovním	podnikům	svého	druhu	
v	Evropě	i	ve	světě.	Kraj	je	pyšným	partnerem	akce,	které	se	účastní	nejen	profesionální	a	hobby	běžci,	ale	také	
rodiny	 s	 dětmi	 a	 sportovní	 talenti	 z	 našich	 škol.	 Věřím,	 že	 i	 letos	 se	 tato	 velmi	 prestižní	 událost,	 díky	 které	
se	k	našemu	kraji	upnou	zraky	sportovního	světa,	vydaří.	Přeji	organizátorům	hladký	průběh	akce	a	sportovcům,	
aby	zvládli	trať	s	úspěchem	a	bez	zranění,“	vzkazuje	Jaroslav	Bradáč.		

Všechny	regionální	závody	RunCzech	běžecké	ligy	se	běhají	pod	hlavičkou	Mattoni.	A	zrovna	v	Karlových	Varech	
tomu	nemůže	být	jinak!	„Minerální	voda	Mattoni	je	v	Karlových	Varech	doma,	jsme	proto	rádi,	že	se	právě	zde	
může	konat	i	jeden	z	oblíbených	Mattoni	1/2Maratonů.	Díky	němu	si	toto	krásné	město	mohou	užít	nejen	jeho	
obyvatelé,	ale	i	běžci	z	celé	České	republiky	a	zahraničí.	Je	nám	ctí,	že	můžeme	být	této	běžecké	události	hrdým	
sponzorem.	Mattoni	však	neznamená	jen	zdravý	životní	styl,	ale	i	vášeň	pro	život.	Proto	jsme	se	v	letošním	roce	
rozhodli	 karlovarský	 Mattoni	 1/2Maraton	 ozvláštnit	 hudbou.	 Kolem	 trati	 tak	 bude	 postaveno	 15	 tzv.	 Music	
pointů,	 kde	 budou	 společně	 s	 diváky	 podporovat	 běžce	 i	 čeští	 hudební	 interpreti.	 Mezi	 nimi	 vystoupí	
na	speciálním	 Music	 pointu	 s	 fanouškovskou	 zónou	 i	 Jakub	 Ondra.	 Doufáme,	 že	 tímto	 zpestřením	 uděláme	
radost	 nejen	 samotným	 běžcům,	 ale	 že	 díky	 němu	 přilákáme	 i	 nové	 běžecké	 fanoušky,“	 říká	 Alessandro	
Pasquale,	ředitel	Karlovarských	minerálních	vod.	

Závody	RunCzech	běžecké	ligy	jsou	v	posledních	letech	úzce	provázané	s	charitativními	organizacemi,	když	stále	
více	a	více	běžců	svým	pohybem	pomáhá	potřebným.	Hlavním	charitativním	partnerem	Mattoni	1/2Maratonu	
Karlovy	 Vary	 jsou	 SOS	 dětské	 vesničky.	 „SOS	 dětské	 vesničky	 spolupracují	 s	RunCzech	 třetím	 rokem.	 Za	 tuto	
dobu	 vyběhlo	 na	 závodní	 tratě	 260	 dobroběžců	 a	 na	 pomoc	 dětem	 přinesli	 více	 než	 185	000	 Kč.	 Vybrané	
prostředky	využíváme	na	okamžitou	pomoc	týraným,	zneužívaným	či	zanedbávaným	dětem,	na	pomoc	dětem	
ohroženým	ztrátou	rodičovské	péče	a	na	podporu	pěstounských	rodin	žijících	ve	třech	SOS	dětských	vesničkách	
i	mimo	ně,“	vysvětluje	spolupráci	Dominika	Lamperová,	ředitelka	SOS	Sluníčko	I	a	II	v	Karlových	Varech.	

Pátý	 ročník	Mattoni	1/2Maratonu	Karlovy	Vary	odstartuje	 z	Nábřeží	Osvobození	 v	sobotu	20.	 května	v	17.30,	
závod	v	přímém	přenosu	odvysílá	ČT	Sport.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	
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	


