
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
11. června 2019 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 

Ve starobylé perle Moravy se proběhneš jak kolem skvostů barokní architektury na seznamu UNESCO, tak 

skrze zelené parky, které patří ke klenotům města. Závod provází strhující atmosféra a trasu lemují davy 

diváků. Čeká na tebe proslulá moravská pohostinnost, která učarovala již tisícovkám běžců. 

 

Nejdůležitější informace: 
  

● Letos se poběží jubilejní 10. ročník závodu. 

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc bude od 18.50 živě přenášený na iVysílání.cz. Celý závod pak ze záznamu 

poběží na ČT Sport od 20.10. Repríza je naplánovaná na neděli od 8.40. 

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc je šestou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z devíti závodů v 

šesti městech České republiky a dvou v Itálii. V loňském roce se všech akcí pod hlavičkou RunCzech 

zúčastnilo přes 100 000 běžců. 

● Závod je popáté 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 od loňského roku vzrostla na 6 400 závodníků. Rovná stovka malých i velkých běžců 

přibude během dm rodinném běhu. Jeho kapacita je nově až 3 800 malých i velkých sportovců. 

Uličkami i nádherým okolím Olomouce proto tentokrát poběží 10 200 běžců. 

● 50 běžců absolvovalo všech 9 uplynulých ročníků Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 43 z nich se chystá 

také vyrazit na trasu jubilejního desátého.  

● Půlmaraton se poběží na jednokolové trase, která startuje v centru Olomouce a tentokrát beze změn.  

● Půlmaraton odstartuje primátor Olomouce Miroslav Žbánek, dm rodinný běh náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje Petr Vrána. 

● Běžci na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc mohou využít mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní 

průvodce celým závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů a mnoho dalšího. Aplikace 

je dostupná pro Android i iOS. 

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc je poprvé zahrnutý do rozšířené série EuroHeroes Challenge. Proto se 

letos na startu závodu objeví pouze kvalitní evropští atleti a atletky. 

● Projekt EuroHeroes má za cíl podpořit rozvoj evropské vytrvalostní atletiky, objevovat nové talenty, 

představit závodníky z různých evropských zemí a dát jim šanci zvítězit. 

● Série EuroHeroes Challenge je čtyřdílný seriál. Začíná závodem Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (18. 

května), pokračuje Mattoni 1/2Maratonem České Budějovice (1. června), následně třetím podnikem 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc (15. června) a vyvrcholí Mattoni 1/2Maratonem Ústí nad Labem (21. 

září). 



 

 

● Nejlepší evropský čas zaznamenal v roce 2015 turecký závodník Polat Kemboi Arikan (1:02:12), 

evropský rekord závodu mezi ženami si pak v minulém roce připsala Trihas Gebre ze Španělska 

(1:09:51). 

● Eva Vrabcová Nývltová překonala dva roky po sobě rekordy nejrychlejších Češek v Olomouci, ten 

poslední zlepšila vloni až na hodnotu 1:11:10. 

● Od roku 2015 je nejrychlejším Čechem v hanácké metropoli Jan Kreisinger časem 1:05:50. 

● Největší hvězdou slavnostního olomouckého závodu bude Brit Callum Hawkins, který jako jediný 

závodník ze startovního pole zaběhl půlmaraton přesně za 1 hodinu. Na vylepšení svého výsledku v 

EuroHeroes Challenge zaútočí vítěz prvních dvou závodů Yassine Rachik z Itálie (1:02:18),  pod 1 hodinu 

a 3 minuty běhají také Španěl Camilo Raul Santiago i druhý Ital Ahmed El Mazoury. 

● Jasnou jedničkou mezi Čechy je podle času Jiří Homoláč (1:03:23). Jenže už na minulém závodu jej skolil 

maratonský mistr Vít Pavlišta, tuzemskou špičku pak doplní také David Vaš či bratři Tomáš a Martin 

Edlmanovi. 

● Třetí závod EuroHeroes Challenge v Olomouci ozdobí další účastí moldavská vytrvalkyně Lilia Fisikovici 

útočící na třetí vítězství v řadě a držící solidní osobní rekord 1:10:45. Velice dobře v letošní sezoně 

běhají také Britka Stephanie Twell, Ukrajinka Darya Mykhailova či Maryna Damantsevich z Běloruska. 

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc si zaběhnou také známé osobnosti, mezi nimiž vyčnívá zejména štafeta 

extraligových hokejistů HC Olomouc, kteří vyslali “do boje” čtveřici útočníků ve složení Vilém Burian, 

Petr Kolouch, Matěj Kořenek a David Ostřížek. Na startu se objeví také novinář Janek Rubeš provozující 

úspěšný populární kanál Honest Guide, nebo také cenami ověnčený youtuber Honza Mikulka či 

bloggerka Andrea Mokrejšová, či populární televizní kuchař Emanuelle Riddi.   

● O zápis do Guinessovy knihy rekordů se pokusí Jiří Šimek. Muž, který chce zaběhnout celý půlmaraton v 

ploutvích.  

● Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Marathon Music Festival s kapelami a DJ 

podél trati. 

● Charitativní partnerem Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je Spolek Trend vozíčkářů, který si na 

půlmaratonský víkend opět připravil 12hodinovou štafetu vozíčkářů. Vyráží se ze Smetanových sadů v 

pátek v 10 hodin ráno a zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť překonávat své limity. 

● Součástí závodu je největší moravský veletrh Moravia Sport Expo. Nejenže se tu lidé mohou vybavit na 

celou běžeckou sezonu, ale užijí si i opravdu pestrý program na Burze sportovních oddílů, kde se 

představí až 40 sportovních klubů. Děti si tu mohou vyzkoušet vybavení i samotné sportovní disciplíny. 

● V celém startovním poli najdete hned 43 národností. Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, 

Polska, Spojených států, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Francie, Rakouska, Ruska a Španělska. 

● O špičkovou zdravotní péči se letos v Olomouci opět postará profesionální záchranná zdravotní služba 

s celkem 15 medical pointy rozmístěnými podél celé trati. 

● Organizátoři ocení také nejrychlejšího muže a ženu Olomouckého kraje, kteří získají trofej pro krále a 

královnu regionu od sklářské dílny LASVIT AJETO. 

● 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 6 400 běžců. 

● Kapacita dm rodinného běhu je 3 800 účastníků. 

● Dohromady se tedy Olomoucí proběhne 10 200 běžců. 

● Ve startovním poli se objeví celkem 43 národností. 

● 66 % běžců jsou muži, 34 % tvoří ženy. 

● Průměrný věk žen na půlmaratonu je 39,5 let, průměrný věk mužů je 36,3 let. 

● Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Olomouc za 2:04:30, muži za 1:48:45. 

● Půlmaraton poběží nejvíc Petrů (248), Martinů (227), Tomášů (209), Jenů (192) a Jiří (177), 

nejpočetnějším jménem u žen je Jana (108), Petra (92), Kateřina (89), Lenka (79) a Lucie (62). 

● Nejčastějším příjmením závodu je Novák (22), Novotný (16), Dvořák (14), Pospíšil a Mareš (oba 12). U 

žen zase Nováková (20), Urbanová (10), Pospíšilová (8), Šťastná a Tichá (obě 7). 

● Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním 

jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání. 

● Nejstarším účastníkem je Vladislav K. z České republiky (83 let). 

● Nejstarší účastnicí je Češka Dagmar K. (68 let). 

● Při závodě pomáhá 900 dobrovolníků. 

● Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou administrativní pracovníci (568), 

manažeři (474), studenti (319), učitelé, lektoři a koučové (237) a lékaři (181). 

● Nejméně zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou veterináři, radní a starostové, piloti 

a stevardi  (všichni 1), kurýři (2), telefonní operátoři a zaměstnanci pošty (2). 

● Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků 

● Uživatelé aplikace Viber si mohou posílat běžecké samolepky a přidat se do RunCzech komunity, kde 

získají aktuální informace o závodě. 

 

Během závodu se vypije: 
● 12 744 litrů vody Mattoni 

● 7 200 litrů nápoje Gatorade 

Sní se: 
● 2 240 kg banánů 

● 1 380 kg pomerančů 

● 18 kg soli 

● 17 kg cukru 

Rekordy: 
● Světový rekord – muži:                        0:58:18 (2018) Abraham Kiptum (KEN), Valencia 

● Světový rekord – ženy:                              1:04:51 (2017) Joyciline Jepkosgei (KEN), Valencia 

 



 

 

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

● Český rekord – ženy:                    1:11:01 (2018), Eva Vrabcová-Nývltová, Praha 

 

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

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

 

● Evropský rekord závodu - muži:  1:02:12 (2015), Polat Kemboi Arikan (TUR) 

● Evropský rekord závodu - ženy:  1:09:51 (2018), Trihas Gebre (ESP)  

 

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

● Nejrychlejší Češka:                     1:12:01 (2017), Eva Vrabcová-Nývltová 

 
https://www.runczech.com 

 

 

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

Bohuslav Stehno      
PR & Media 
     
mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
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