
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
19. června 2017 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 

I osmý ročník olomouckého půlmaratonu se koná ve starobylé perle Moravy. Tisíce běžců probíhají jak kolem 

skvostů barokní architektury na seznamu UNESCO, tak ulicemi obsypanými hrozny fanoušků. To ještě může 

vylepšit proslulá moravská pohostinnost, které se běžcům v Olomouci každoročně dostává. 

Nejdůležitější informace: 
 

 Letos se poběží již osmý ročník závodu. 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a na ivysilani.cz. Přenos 

startuje v 19.00. 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc je pátým závodem RunCzech běžecké ligy, která se skládá celkem ze 

sedmi závodů v pěti městech České republiky. Spolu s loňskou novinkou, O2 Pražskou štafetou 4x5, se 

všech akcí pod hlavičkou RunCzech v roce 2016 zúčastnilo 82 840 běžců, téměř o osm tisíc více, než 

v roce 2015. 

 Závod je potřetí v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. 

 Půlmaraton odstartuje v 19.00 z Horního náměstí. Na stejném místě v 17.00 začíná rovněž dm rodinný 

běh. 

 Kapacita závodu se od loňského roku nezměnila a je tedy 6 200 závodníků. Pět set běžců přibude při 

dm rodinném běhu, jehož kapacita je 3 500 malých i velkých sportovců. 

 Půlmaraton se poběží na jednokolové trase, která startuje v centru Olomouce. Oproti loňskému roku 

se trať nemění, zůstává naprosto totožná. 

 Půlmaraton odstartuje primátor Olomouce Antonín Staněk, dm rodinný běh náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje František Jura. 

 Co se výsledků týče, byl loňský ročník vydařený i navzdory teplému počasí. V roce 2016 totiž padl jeden 

rekord závodu – o nejlepší čas mezi českými ženami se postarala Eva Vrabcová. 

 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). 

 Se startovním číslem 1 poběží člen RunCzech Racing týmu Kenneth Keter, úplně nejrychlejším 

půlmaratoncem startovního pole je pak Simon Cheprot. Dvěma rychlým Keňanům by měli sekundovat 

jejich krajané Felix Kandie, Peter Some nebo Josphat Kiptis z RunCzech Racing týmu.  

 Své si bude chtít říct i jeden z nejlepších Evropanů Callum Hawkins. Na start se postaví také Brazilec a 

třetí muž z půlmaratonu v Českých Budějovicích Paulo Paula nebo Javier Guerra ze Španělska. 

 Největší favoritky ženského klání pocházejí z Etiopie. Jedničku si na hrudi ponese Worknesh Degefa, s 

dvojkou potom poběží Netsanet Gudeta a bez šancí rozhodně ani není reprezentantka Bahrajnu a 

rodačka z Keni Rose Chelimo. 

 Favoritem mezi českými muži je Jiří Homoláč, o stupně vítězů se budou prát také Vít Pavlišta, obhájce 

loňského tuzemského prvenství Pavel Dymák, nebo Robert Míč a Martin Kučera. 



 

 

 Po roce se na Hané opět představí nejlepší Češka, tedy Eva Vrabcová. Fanoušky bude co nejlepším 

výkonem chtít potěšit domácí Petra Kamínková, o pódium si to rozdají také Tereza Lajdová a Marcela 

Joglová. 

 Na start půlmaratonu se coby vodič účastnic projektu Johnson & Johnson Women's Challenge postaví 

Dalibor Gondík nebo zpěvák kapely Skyline a fitness trenér Jacob Bína. Dále na trati nebude chybět 

chirurg Jan Pirk, motocyklový závodník Jakub Smrž nebo moderátor Vojtěch Bernatský.  

 Na start dm rodinného běhu se postaví reprezentant v alpském lyžování Jan Hudec. 

 Součástí půlmaratonského víkendu je i Marathon Music Festival s kapelami a DJ, těch podél trati bude 

celkem třináct. 

 RunCzech spolupracuje s padesátkou charitativních organizací. V minulém roce celkem 5 287 běžců 

vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku téměř deset milionů korun.  

 Hlavním charitativním partnerem Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 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 

 Právě šéf titulární charitativní organizace Spolek Trend vozíčkářů, paraplegik Milan Langer, se zúčastní 

štafety. Štafetový tým se bude střídat v tlačení jeho vozíku na trati půlmaratonu. 

 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 včetně 

Burzy sportovních oddílů. Na ni se představí několik desítek olomouckých volnočasových sdružení. 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Polska, Spojených států, Rakouska, Španělska, Ruska, 

Velké Británie, Itálie, Francie a Maďarska 

 Dosavadní špičková zdravotnická péče podél trati dozná několika novinek. Po trati budou letos kroužit 

čtyři mobilní „AED cyklohlídky“ vybavené automatickým externím defibrilátorem, čímž se připojí 

k profesionálním zdravotníkům. Na trati závodu rovněž nebude chybět 15 stanovišť se zdravotníky, ty 

budou označené coby AID Station 

 V Olomouci se nachází trasa Mattoni FreeRun, tedy pětikilometrový okruh, kde může běhat každý sám 

nebo se přidat k organizovaným výběhům. Trasu najdete v parku výstaviště  Flora, v celém kraji jsou 

díky Prostějovu, Přerovu a Šumperku další tři. 

 Oficiální hashtag závodu je #OLHalf. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zajímavá čísla: 

● Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je 6 200 běžců 
● Kapacita dm rodinného běhu je 3 500 účastníků 
● Ve startovním poli se objeví celkem 49 národností 
● 66 % běžců jsou muži, 34 % tvoří ženy 
● Průměrný věk žen na půlmaratonu je 35,7 let, průměrný věk mužů je 38,6 let 
● Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Olomouc za 2:07:29, muži za 1:51:21 
● Narozeniny v den závodu oslaví jedenáct běžců a pět běžkyň 
● Půlmaraton poběží nejvíc Petrů, Janů a Martinů, nejpočetnějším jménem u žen je 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), 79 let 
● Nejstarší účastnice: Eva Cupalová (CZE), 69 let 
● Při závodě pomáhá 925 dobrovolníků 
● Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu více než třicet tisíc návštěvníků z celého 

světa (32 674 v roce 2016) 
● Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů RunCzech 

k téměř 130 000 uživatelům (127 3258 v roce 2016) 
 

 
Během závodu se použije:  

● 485 dopravních značek  
● 41 540 spínacích špendlíků  
● 92 127 kelímků  
● 34 365 houbiček na osvěžení  
● 9 700 medailí  
● 5 192 m plotů  
● 130 mobilních toalet  

 
Vypije se:  

● 29 697 litrů vody Mattoni  
● 6 742 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

 
Sní se:  

● 2 271 kg banánů 
● 1 597 kg pomerančů  
● 28 kg soli  
● 37 kg cukru  

 

 

 

http://www.runczech.com/


 

 

Rekordy: 

● Světový rekord – muži:   0:58:23 (2010) Zersenay Tadese (ERI), Lisabon 
● Světový rekord – ženy:   1:04:52 (2017) Joyciline Jepkosgei (KEN), Praha 

 
● Český rekord – muži:  1:01:31 (1997), Jan Pešava 
● Český rekord – ženy:  1:11:02 (1994), Alena Peterková 

 
● 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:          1:15:16 (2016), Eva Vrabcová 


