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Program Mattoni 1/2Maratonu Olomouc
Programme of the Mattoni Olomouc Half Marathon

Pátek 20. června 2014 / Friday 20 June, 2014

9:00 – 19:00 Moravia Sport Expo / Moravia Sport Expo Výstaviště Flora Olomouc / Fairgrounds Flora Olomouc, pavilon A
17:00 Předzávodní proběhnutí / Pre-Race Run Moravia Sport Expo / Moravia Sport Expo

Sobota 21. června 2014 / Saturday 21 June, 2014

9:00 – 19:00 Moravia Sport Expo / Moravia Sport Expo Výstaviště Flora Olomouc / Fairgrounds Flora Olomouc, pavilon A
17:00 Start dm rodinného běhu / Start of the dm family run Horní náměstí / Horní Square
19:00 Start Mattoni 1/2Maratonu Olomouc / 
 Start of the Mattoni Olomouc Half Marathon Horní náměstí / Horní Square
20:15 Slavnostní vyhlášení vítězů / Award Ceremony Horní náměstí / Horní Square
20:30 Madeta Pozávodní běžecká party / 
 Madeta After-Race Runners Party Horní náměstí / Horní Square, Galerie Caesar
22:15 Slavnostní vyhlášení vítězů – štafety, 2Run / 
 Award Ceremony – relays, 2Run Horní náměstí / Horní Square, Galerie Caesar

Sledujte nás / Keep in Touch

www.runczech.com

www.runningmall.cz

/RunCzech

/PragueInternationalMarathon

/RunningMall

@RunCzech

#olhalf

Google +

/RunCzech

Youtube

/RunCzech

Flickr

/RunCzech
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Vážení sportovní přátelé, 

od chvíle, kdy se Olomouc po roce opět 
zaplní pestrobarevným zástupem profesi-
onálních i rekreačních běžců, nás dělí už 
jen několik málo okamžiků. Jako aktiv-
ní účastník štafetového závodu, startovní 
číslo letošního jubilejního 5. ročníku připnu 
už potřetí, mám atmosféru příprav i stou-
pající adrenalin s blížícím se startovním vý-
střelem velmi rád. 
Je až neuvěřitelné, že stačily čtyři ročníky, 
aby půlmaraton zapsal Olomouc na pres-
tižní světovou běžeckou mapu a zároveň 
dokázal, že není zdaleka jen sportovním 
svátkem. Závod má obrovský potenciál 
propagovat město, o čemž svědčí profe-
sionální úroveň organizace závodu i ros-
toucí počty přihlášených účastníků. 
Není tedy důvod pochybovat o tom, že 
letošní jubilejní ročník znovu potvrdí, že 
Olomouc je nejen jedním z nejkrásnějších 
měst, ale pro běžce také tím nejpříjemněj-
ším místem na světě. 
Skvělou formu a úžasné sportovní zážit-
ky všem!

Martin Major 
primátor statutárního města Olomouce 

Dear Sporting Friends, 

We are only a short step away from seeing the 
streets of Olomouc fill up once again with the 
brightly coloured crowd of professional and recre-
ational runners. As an active team member of the 
relay race, this year’s 5th jubilee race will be the 
third time I proudly don a start number – I abso-
lutely adore the atmosphere as we come together 
to prepare for the race and the mounting adrenalin 
as time draws nearer to the sound of the start gun.
It’s also incredible to note that it’s only taken four 
years for the Mattoni Olomouc Half Marathon to fight 
its way onto the prestigious world running map, at 
the same time proving it to be much more than 
merely a sporting event. The race has huge potential 
to promote the city; something which attests to 
the professional level of race organisation and the 
burgeoning numbers of registered participants.
There is thus no reason to doubt that this year’s 
jubilee event will once again prove Olomouc to 
be not only one of the most beautiful cities in the 
world but also one of the most wonderful venues 
for running.
May you all be in great shape on race day and 
wishing everyone fantastic running experience!

Martin Major 
Mayor of the Statutory City of Olomouc 

Úvodní slovo Welcome address

Vážení sportovní přátelé,

už pátý červnový podvečer se v Olomouci, 
v centru Olomouckého kraje, koná 
jeden z nejoblíbenějších běžeckých závodů 
v České republice. Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc si za svou krátkou historii získal 
srdce všech amatérských běžců. Svou 
účast však každoročně potvrzují také 
světová běžecká esa, což dokazuje, že 
olomoucký půlmaraton si ve světě již získal 
dobré jméno. Kvalitu závodu dokládá i stříbr-
ná známka kvality, kterou půlmaratonu udělila 
Mezinárodní asociace atletických federací.
Start i cíl závodu v kulisách historického 
Horního náměstí, trať vedoucí kolem dómu 
sv. Václava, olomouckými parky, to vše 
dodává závodu jedinečnou atmosféru. Přál 
bych si, aby i letos Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc přinesl všem běžcům vynikající 
sportovní výkony. 
Hostům a divákům přeji vzrušující zážitky 
a příjemný pobyt v Olomouckém kraji.

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Dear Sports Friends,

One of the most popular races in the Czech 
Republic will be run for the fifth year in the early 
evening of 21 June 2014 in Olomouc, the centre 
of the Olomouc Region. Despite its short history, 
the Mattoni Olomouc Half Marathon has already 
won the hearts of all amateur runners. The fact that 
elite world-class runners also compete in the event 
testifies to the good reputation the Olomouc Half 
Marathon has earned for itself. The quality of the 
race is also confirmed by the Silver Label desig-
nation awarded to the event by the International 
Association of Athletics Federations.
The starting and finishing lines of the race against 
the backdrop of the historical Horní Square and 
a course that runs past St Wenceslas Cathedral 
and through the city parks give the Olomouc Half 
Marathon a unique atmosphere. I wish all of the run-
ners in this year’s Mattoni Olomouc Half Marathon 
great success, guests and spectators an exciting 
experience and pleasant stay in the Olomouc 
Region.

Jiří Rozbořil
Governor of the Olomouc Region

RunCzech Event Guide
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Milí běžci, drazí přátelé,

Mattoni 1/2Maraton Olomouc slaví 
letos již páté narozeniny. V prvním 
roce běželo 1 788 účastníků, dnes 
je to už 5 000. Loni získala Olomouc 
stříbrnou známku kvality Meziná-
rodní asociace atletických federací, 
letos to je sportovní veletrh Moravia 
Sport Expo i online přímý přenos na 
Seznam.cz. Díky dvěma velkým hvěz-
dám silničního běhu Wilsonu Kipsan-
govi a Edně Kiplagat budou 21. června 
na Olomouc upřeny oči celého atletic-
kého světa.
Jsem šťastný, že se sem po roce opět 
vracíme. Běhání je krásný sport a bě-
hání v tak výjimečném městě jako je 
Olomouc jeho kouzlo ještě umocňuje. 
Dokazují to nadšené ohlasy běžců 
z loňských ročníků i nezapomenutelná 
atmosféra, která závod již tradičně 
provází.
Vítejte tedy na 5. ročníku! Přeji vám 
lehký krok a mnoho šťastně naběha-
ných kilometrů.

Carlo Capalbo
prezident organizačního výboru

Dear Runners and Friends, 

This year will see the Mattoni Olomouc Half 
Marathon celebrate its fifth birthday. The event 
has grown from 1,788 participants in its first 
year to a whopping 5,000 in 2014. Olomouc 
qualified for the Silver Road Race Label from 
the International Association of Athletics 
Federations last year, and this year will see it 
host the Moravia Sport Expo and introduce live 
online broadcasting on Sport.cz. With two 
major road running stars taking part – Wilson 
Kipsang and Edna Kiplagat – this 21 June, rest 
assured the eyes of the athletics world will be 
fixed on Olomouc.
I’m delighted to be returning to the city once 
again this year. Running is a beautiful sport, 
and doing so in such a special city as Olomouc 
only intensifies that feeling. This statement is 
supported by the enthusiastic response from 
runners in previous years, not to mention 
the wonderful atmosphere accompanying the 
race.
Welcome to the 5th race year! Wishing you 
a wonderful race and many joyful kilometres 
ahead.

Carlo Capalbo
President of the Organising Committee 

Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Dear Runners and Friends, Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,Milí běžci, drazí přátelé,

Vážení sportovní přátelé,

Mattoni je živou vodou Prague Inter-
national Marathonu už od jeho prvního 
ročníku. Postupně se stala titulárním 
partnerem závodů RunCzech běžecké 
ligy v Českých Budějovicích, Karlo-
vých Varech, Olomouci a Ústí nad 
Labem.
Olomouc je výjimečné město svou his-
torií, památkami, krásným okolím a nyní 
i Mattoni 1/2Maratonem Olomouc. 
Jsem rád, že se Mattoni může podílet 
na takové akci, která pomohla Olo-
mouc rozběhat. Jeho obyvatelé, běžci 
z celé republiky i ze zahraničí tak mají 
možnost poznat ji i z jiné, běžecké 
perspektivy.
Vám všem, kteří se chystáte na 21 kilo-
metrů napříč hanáckou metropolí, přeji, 
abyste si je vychutnali do posledního 
kroku.

Alessandro Pasquale
generální ředitel 

Karlovarských minerálních vod, a.s.

Dear Sporting Friends, 

Mattoni has been nurturing the Prague Inter-
national Marathon with its water right from the 
company’s inception - gradually working its way 
to becoming the title partner of all RunCzech 
Running League events held in České Budějo-
vice and Karlovy Vary, Olomouc and Ústí nad 
Labem,
Olomouc is a really special city in terms of history, 
sights, beautiful surroundings and now also the 
Mattoni Olomouc Half Marathon. I’m delighted 
to see Mattoni at such events which have helped 
get the city of Olomouc running. It provides local 
residents as well as runners from throughout 
the country, not to mention abroad, the chance 
to discover all its charms from a different 
‘running’ perspective.
I’d like to take this opportunity to wish every-
one planning to take on the 21 kilometre race 
through the Hanakian city a wonderful race ex-
perience right until the very end.

Alessandro Pasquale
General Director of 

Karlovarské minerální vody, a.s.

Úvodní slovo Welcome address
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Děkujeme partnerům Mattoni 1/2Maratonu Olomouc
Thanks to the partners of the Mattoni Olomouc Half Marathon

Hlavní partneři / Main partners

Ofi ciální partneři / Offi cial partners

Ofi ciální mediální partneři / Offi cial media partners

Titulární partner / Title partner 

Titulární partner rodinného běhu / Title partner of family run

Mattoni – ofi ciální voda
Mattoni dodává osvěžení všem účastníkům RunCzech 
běžecké ligy už od prvního ročníku maratonu v Praze. 

Dalo by se říci: „Kde to běhá, tam je Mattoni“. 

Mattoni – offi cial water
Mattoni has been providing all participants of the

RunCzech Running League with a refreshing feeling from 
the first ever marathon in Prague. 

„Where there is running, there is Mattoni“. 

Společnost dm se na závodech RunCzech soustředí 
na rodiny s dětmi a spolu s RunCzech pro ně připravuje 
sérii pěti dm rodinných běhů po celé České republice.

dm company with its focus on families and children 
together with RunCzech have prepared a series of dm 

family runs all around the Czech Republic.

Volkswagen – ofi ciální auto
Volkswagen – offi cial car
Volkswagen je dlouholetým 

titulárním partnerem Volkswagen 
Maratonského víkendu. Ve svém 

novém projektu „Run Blue.“ 
kombinuje podporu vytrvalostního 

běhu s fi lzofi í šetrného přístupu 
k životnímu prostředí „Think Blue.“ 

Volkswagen is a long-term title 
partner of the Volkswagen Marathon 

Weekend. In its new „Run Blue.“ 
project Volkswagen combines its 
support to long-distance running 

with the „Think Blue.“ philosophy of 
an environmental-friendly approach.

adidas 
– ofi ciální sportovní partner

adidas 
– the offi cial sports partner

Během dlouhotrvajícího 
partnerství se společnost 
adidas spolu s RunCzech 

stala symbolem městských 
vytrvalostních běhů v České 

republice.
During the longstanding 

partnership, adidas together with 
RunCzech have become the 
symbol of road running in the 

Czech Republic.

Sportisimo 
– ofi ciální sportovní prodejny

Sportisimo 
– the offi cial retailer

Největší prodejce sportovního 
zboží v ČR je novým hrdým 
partnerem RunCzech a dal 

jméno i dubnovému Sportisimo 
1/2Maratonu Praha.

The largest chain of sports retail 
stores in the Czech Republic 

is a new proud partner of 
RunCzech which has given its 

name to the Sportisimo Prague 
Half Marathon.

Birell  
– ofi ciální nealkoholické 

osvěžení
Birell 

– the offi cial non-alcoholic 
refreshment

Nelkoholické pivo Birell, které je 
tím nejlepším osvěžením před 

a po sportu, se od letošního roku 
nově stará o doplňování tekutin 

běžců.
Non-alcoholic beer Birell, the 
best refreshment before and 

after the race, is taking care of 
refueling runners this year.

AUTOCENTRUM 

OLOMOUC

RunCzech Event Guide
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S NÁMI VYBĚHNETE
V NOVÉM!

pánské
běžecké triko
ADIDAS
SUPERNOVA
- ClimaCool
- Formotion

pánská/dámská běžecká obuv
ADIDAS REVENGE TECHFIT

- BLOW RUBBER
- TORSION SYSTEM

- BOOST
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běžecké trenýrky
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- reflexní logo
- ClimaLite
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trenýrky
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- reflexní logo
- ClimaLite

dámské
běžecké triko
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- ClimaLite
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Sledujte přímý přenos
olomouckého půlmaratonu!
V sobotu 21. června od 18:00 na www.seznam.cz
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Základní fakta
Datum: 21. června 2014
Poprvé se konal: 26. června 2010
Ročník: 5.
Titulární partner: Mattoni
Místo startu/cíle: Horní náměstí
Časový limit: 3 hodiny
Délka trati: 21,0975 km
Kapacita závodu: 5 000
Ocenění IAAF:  IAAF Road Race Silver Label
Datum 2015: 20. června 2015

Kategorie
Jednotlivci: 21,0975 km
Štafety: 3 x 5 km + 1 x 6,0975 km
2Run: 10 km + 11,0975 km
dm rodinný běh: 3 km (start 17:00, kapacita 2 300 běžců)

Essential facts 
Date:  21 June 2014
First held: 26 June 2010
Edition: 5th 
Title partner: Mattoni
Start/Finish: Horní Square
Time limit: 3 hours
Distance: 21.0975 km
Half Marathon capacity: 5,000
IAAF Label:  IAAF Road Race Silver Label
Date 2015: 20 June 2015

Categories
Individuals: 21.0975 km
Relays: 3 x 5 km + 1 x 6.0975 km
2Run: 10 km + 11.0975 km
dm family run: 3 km (start 5 p.m., capacity 2,300 runners)

Světový rekord – muži:
0:58:23 (2010), Zersenay Tadese (ERI), Lisboa (POR)
Světový rekord – ženy:
1:05:12 (2014), Florence Kiplagat (KEN), Barcelona (ESP)
Rekord závodu – muži:
1:00:44 (2011), Dawit Abdulahi (ETH)
Rekord závodu – ženy: 
1:10:38 (2013), Betelhem Moges (ETH)
Nejrychlejší Čech závodu:
1:08:12 (2012), Jan Kreisinger 
Nejrychlejší Češka závodu:
1:19:00 (2013), Petra Kamínková

Vítězové Mattoni 1/2Maratonu Olomouc
Winners of the Mattoni Olomouc Half Marathon

World record – men:
0:58:23 (2010), Zersenay Tadese (ERI), Lisboa (POR)
World record – women:
1:05:12 (2014), Florence Kiplagat (KEN), Barcelona (ESP)
Event record – men:
1:00:44 (2011), Dawit Abdulahi (ETH)
Event record – women:
1:10:38 (2013), Betelhem Moges (ETH)
The fastest Czech – men:
1:08:12 (2012), Jan Kreisinger
The fastest Czech – women:
1:19:00 (2013), Petra Kamínková

Muži / Men
2010 Joseph Maregu KEN 1:03:20
2011 Dawit Abdulahi ETH 1:00:44
2012 Nicholas Kipkemboi KEN 1:01:48
2013 Henry Kiplagat KEN 1:03:00

Ženy / Women
2010 Asnakech Mengitsu ETH 1:13:13
2011 Natsanet Achamo ETH 1:10:41
2012 Yebarqual Melese ETH 1:11:33
2013 Betelehm Moges ETH 1:10:38 
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Zajímavosti
•	 Rok 2014 se nese v duchu oslav 5. narozenin Mattoni 1/2Maratonu Olo-

mouc, prvního závodu RunCzech, který se konal mimo Prahu.
•	 Závod je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem 7 závo-

dů v 5 městech České republiky. V roce 2013 se všech závodů zúčast-
nilo celkem 61 306 běžců.

•	 Kvalita závodu je stvrzena stříbrnou známkou kvality Mezinárodní asoci-
ace atletických federací IAAF.

•	 Půlmaraton odstartuje primátor Martin Major.
•	 Startérem dm rodinného běhu bude hejtman Olomouckého kraje Jiří 

Rozbořil.
•	 Mattoni 1/2Maraton Olomouc je největší běžecká akce na Moravě a po 

Sportisimo 1/2Maratonu Praha je druhým největším půlmaratonem 
v České republice – v uplynulých 4 ročnících celkem v Olomouci běželo 
14 220 účastníků.

•	 Populární český běžecký server Behej.com čtyřikrát po sobě vyhlásil 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc nejoblíbenějším závodem jara. 

•	 Navýšení kapacity si vyžádalo i změnu trasy, která je jednokolová a zaví-
tá i do severní části města.

•	 Poprvé v historii můžete sledovat Mattoni 1/2Maraton Olomouc v přímém 
přenosu na Seznam.cz.

•	 Půlmaratonský víkend otevře v pátek Moravia Sport Expo, veletrh spor-
tovních potřeb a vybavení.

Zajímavá čísla
•	 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je 5 000.
•	 110 čtyřčlenných štafetových týmů (3 x 5 km, 1 x 6,0975 km).
•	 220 dvoučlenných štafetových týmů 2Run (1 x 10 km, 1 x 11,0975 km).
•	 Kapacita dm rodinného běhu je 2 300 účastníků.
•	 71 % běžců jsou muži, 29 % tvoří ženy.
•	 Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), 

běžci se středním vzděláním jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má 
základní vzdělání. 

•	 Ve s ta r tovn ím po l i  
se objeví celkem 41 ná- 
rodností.

•	 Top 5 cizími zeměmi jsou 
SVK, POL, UK, GER, ITA.

•	 19 běžců má v den závo-
du narozeniny.

•	 Při závodě pomáhá 700 
dobrovolníků.

•	 Průměrný běžec po-
t řebu je  ke  zdo lán í  
21,0975 km udělat 17 216 
kroků.

•	 Nejstarší účastník 2014: 
Jindřich Tomíšek (CZE), 
75 let.

•	 Nejstarší účastnice 2014: 
Šárka Kolková (CZE), 
67 let.

Highlights 
•	 2014 will be a celebratory year for the 5th Mattoni Olomouc Half Marathon,  

the first RunCzech race to be organized outside the Czech capital of 
Prague. 

•	 The race is a part of the RunCzech Running League, which holds a to-
tal of 7 races in 5 cities of the Czech Republic. In 2013 a total of 61,306 
runners attended RunCzech events.

•	 For the second year the event will take place under the Silver Label grant-
ed by International Association of Athletics Federations (IAAF), which con-
firms world class organizational quality.

•	 The start of half marathon will be given by the Olomouc city Mayor Mar-
tin Major.

•	 Starter of dm family run will be the Governor of the Olomouc Region Jiří 
Rozbořil.

•	 Mattoni Olomouc Half Marathon is the largest running event in Moravia 
and after Prague Half Marathon is the second largest half marathon in the 
Czech Republic. Over the past 4 years in Olomouc ran a total of 14,220 
participants of all fittnes levels.

•	 Popular Czech portal for running Behej.com for the fourth consecutive 
year voted the Mattoni Olomouc Half Marathon the most popular spring 
race in the country.

•	 Increased race capacity required a change in the route, as a result this 
year will be one scenic loup throughout the northern part of the city.

•	 For the first time in history the Mattoni Olomouc Half Marathon will be 
broadcasted live on Seznam.cz.

•	 The half marathon weekend begins on Friday with Moravia Sport Expo, 
fair of sporting goods and equipment.

Interesting numbers
•	 The capacity of the Mattoni Olomouc Half Marathon is 5,000.
•	 110 four-members relay teams (3 x 5 km, 1 x 6,0975 km).
•	 220 two-members relay teams 2Run (1 x 10 km, 1 x 11,0975 km).

•	 The capacity of the dm family run is 2,300 
participants.

•	 71 % of participants are men and 29 % 
women.

•	 The vast majority of participants are university- 
educated people (58 %). 34 % of runners have 
secondary education and the remaining 8 %  
primary education.

•	 41 nationalities in total.
•	 Top 5 foreign countries are SVK, POL, UK, 

GER, ITA.
•	 19 runners celebrate their birthday on the race 

day.
•	 700 volunteers will help the organizing team.
•	 An average runner needs 17,216 steps to 

run 21.0975 km.
•	 The oldest participant – men: Jindřich 

Tomíšek (CZE), 75 years.
•	 The oldest participant – women: Šárka 

Kolková (CZE), 67 years.

Během závodu se použije:
32 400 spínacích špendlíků 

56 000 kelímků
35 000 houbiček na osvěžení 

5 000 termoizolačních fólií
7 300 medailí

3 380 m plotů 
92 mobilních toalet

Vypije se:
9 760 l vody Mattoni 

4 860 l isotonického nápoje
Sní se:

1 050 kg banánů 
1 800 kg pomerančů 

1 200 baget
30 kg soli

35 kg cukru

Used during the race:
32,400 pins 
56,000 cups
35,000 sponges 
5,000 thermofiols
7,300 medals
3,380 m of fences 
92 toilets
Drinks:
9,760 litres of Mattoni water 
4,860 litres of isotonic drink
Food:
1,050 kg of bananas 
1,800 kg of oranges 
1,200 baguettes
30 kg of salt
35 kg of sugar
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Půlmaraton 
bude v přímém 
přenosu online
Unikátní premiéru chystá v Olomouci webový 
portál Seznam.cz.  Historicky první domácí spor-
tovní událostí s kapacitou až sto tisíc diváků pře-
nášenou online bude předposlední červnovou 
sobotu právě Mattoni 1/2Maraton Olomouc.

Vysílací studio v místě závoduotevře už v 18 hodin, 
půlmaraton startuje v 19 hodin a přenos poběží až do 
21 hodin. „V akci bude celkem dvanáct kamer, z to-
ho například jedna v helikoptéře a dvě na motocy-
klech, k tomu tři záznamové. Postavíme i ministudio 
na náměstí,“ říká Jan Cvachovec ze společnosti 
4elements, která přenos zajišťuje ve spolupráci se zkušeným reži-
sérem Karlem Jonákem. 
 „Na domovské stránce Seznam.cz umístíme box s odkazem 
na Sport.cz. Rozcestník pak zde nabídne hned dva přímé 
přenosy. Jeden čistě sportovní a druhý navázaný na naší reality 
show Kazma to nedá. V něm náš generální ředitel vyzval populárního 
moderátora Kazmu. Pokud trať neuběhne, tak jeho pořad One Man 
Show končí,“ vysvětluje Petra Kuráková z produktové komunikace 
společnosti Seznam.cz.
V jeden okamžik bude moci sledovat přenos sto tisíc lidí. Tedy všichni 
příbuzní a kamarádi 7 300 účastníků Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, 
kteří se nestačí postavit do ulic podél trati. A pokud ho snad 
nestihnete v reálném čase, záznam naleznete uložený na Stream.cz.
„Je to pro nás přelomová událost, online přímý přenos nabídne 
zprostředkovaný zážitek z naší události tisícům dalších lidí, které 
tak třeba namotivuje pro běhání,“ říká Slavomír Michalik z pořada-
telského týmu RunCzech.
„Český běh podporujeme již čtvrtým rokem. Přímý přenos z Mattoni 
1/2Maratonu Olomouc je dalším prohloubením spolupráce Seznam.cz 
s RunCzech běžeckou ligou. Jsme nadšení, že jeho prostřednictvím 
přiblížíme divákům jeden z nejpopulárnějších sportů u nás,“ dodává 
Petra Kuráková ze Seznam.cz.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc se tak zařadí vedle výjimečných 
přenosů, které fi rma přinesla – koncertu kapely Lucie anebo před-
stavení Divadla Járy Cimrmana.

Half Marathon 
broadcast live online 
The internet portal seznam.cz is preparing 
a unique premiere for Olomouc - the fi rst live 
broadcasting of a sports event with capacity 
to reach up to hundred thousand spectators! 
This much-deserved honour for the city will 
take place on the penultimate Saturday of 
June at the Mattoni Olomouc Half Marathon.

The race studio will open at 6 pm, with the race kicking off at 7 pm and 
live broadcasting continuing until 9 pm. “A total of 12 cameras will be 
covering the event. E. g. one in helicopter, two on motorbikes and three 
recording cameras. We will have also a mini studio on the square,” 
reveals Jan Cvachovec from 4elements, the company producing the 
broadcast in cooperation with an experienced director Karel Jonák.
“A box will be placed on the Seznam.cz homepage featuring a link to 
Sport.cz. The link will then provide you with two kinds of live broadcasts. 
One purely sport based and the second which links up to our ‘Kazma to 
nedá’ reality show. It sees our general director place a bet with the pop-
ular presenter Kazma regarding the future of his programme, the “One 
Man show”. If he fails to complete the course, his show will axed,” reveals 
Petra Kuráková from Product Communication at Seznam.cz.
The arrangement will allow for one hundred thousand people to watch 
the broadcast at any moment both in the Czech Republic and abroad. 
Meaning all the relatives and friends of the 7,300 Mattoni Olomouc Half 
Marathon participants, unable to offer their support along the course, will 
have a chance to check out the action. If you don’t manage to catch it 
live, you can always find it later on the Stream.cz.
“It marks a turning point for us, internet broadcasting will offer thousands 
of other people the chance to experience our events which might just 
spur them on to run too,” says Slavomír Michalik from the RunCzech 
Organising Team.
“We’ve been supporting Czech running for four years now. Live broad-
casting from the Mattoni Olomouc Half Marathon marks a new step in the 
collaboration between Seznam.cz and RunCzech. We’re delighted that 
this will allow us to bring spectators even closer to one of the most popu-
lar sports here in the Czech Republic,” adds Seznam.cz’s Petra Kuráková.
The decision places the Mattoni Olomouc Half Marathon alongside oth-
er exceptional broadcasts brought by the company – including a Lucie 
concert and Jára Cimrman Theatre production.
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Interesting sights 
along the course

Start: Horní náměstí (Horní Square)
The race start and finish lines are located on Horní Square 
which dates back to the 13th century and forms part of the 
urban conservation area. The Holy Trinity column stands out 
as the main feature of the square, which dates back to the 
18th century and which was classified as a UNESCO World 
Heritage Site in 2000.
1 – 2 km: St. Wenceslas Cathedral 
Between the 1st and 2nd km on the right-hand side of the 
wall you will get a glimpse of the Gothic St. Wenceslas Ca-
thedral. Its two-tower façade is inextricably tied to the city’s 
skyline. The third, south-facing tower measures exactly 102 
metres, making it the tallest church tower in Moravia. The 
cathedral organ is considered to be among the most roman-
tic instruments in our country.
2 – 5 km / 16 – 19 km: Mill Creek, Morava and Bystřice
In the segment between the 2nd and 5th km, and between 
the 16th and 19th km, you will cross a total of 5 bridges lead-
ing you over Mill Creek as well as the Morava and Bystřice 
rivers. The botanical gardens will be on your left-hand side 
as you reach 17. listopadu avenue.
6 km / 20 km: The Church of Our Lady of the Snow 
and the St. Moritz Church
On completing 6 km, you turn left and will see a Baroque 
five-axis lavishly decorated façade with the two towers of the 
Church of Our Lady of the Snow dating back to the 18th cen-
tury. After roughly 400 m, you will also be able to spot the 
St. Moritz Church which you can visit after the race to take 
in the beautiful view to the city. You will pass both churches 
once again at the 20th km.
7 – 10 km: Smetana Gardens 
The run through Smetana Gardens ranks among the favou-
rite parts of the race. Smetana Gardens is the main munici-
pal park, at the heart of which we find the so-called Rudolph 
alley adorned with chestnut and lime trees. The trees will of-
fer you some welcome shade in the event of sunny weath-
er conditions. The park also features an interesting sculp-
tural decoration.
12 km: Holy Hill 
Around the 12th km you will be able to soak up the atmo-
sphere of the countryside and marvel the view onto Holy 
Hill. It is 8 km away from the centre of Olomouc and serves 
as a recreational site for Olomouc residents. Since 1952, 
the Olomouc zoological gardens have been situated here.
15 km: The Military Hospital 
Founded in 1748, the Military Hospital is clearly the oldest 
military hospital on the territory of the former Czechoslovak 
Republic. It is largely located in the area of the Baroque Mo-
nastic settlement, scoring points in the nationwide competi-
tion Czech Hospital of the year 2013.
21 km: Finish line, Horní náměstí (Horní Square)
The course will lead you full circle back to Horní Square 
to the finish line. Don’t forget to take a look at the town 
hall with the astronomical clock and the 75 m tall Gothic- 
-Renaissance tower. Once you cross the finish, you can 
walk to the changing area on the neighbouring Dolní Square 
(Lower Square) featuring the Marian column and Neptune 
fountain.

Zajímavé body 
na trase

Start: Horní náměstí
Start a také cíl závodu se nachází na Horním náměstí, které  
vzniklo v 13. století a je součástí městské památkové  
rezervace. Dominantou náměstí je Sloup Nejsvětější Trojice  
z 18. století, jenž byl v roce 2000 zařazen mezi světové 
dědictví UNESCO. 
1 – 2 km: Dóm sv. Václava 
Mezi 1. a 2. km zahlédnete po pravé straně hradby spolu 
s gotickou Katedrálou sv. Václava. Se svým dvouvěžovým 
průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, již-
ní věž, vysoká přesně 102 metrů, je nejvyšší kostelní věží na 
Moravě. Dómské varhany patří k nejlepším romantickým ná-
strojům u nás.
2 – 5 km / 16 – 19 km: Mlýnský potok, Morava 
a Bystřice
V úseku mezi 2. a 5. km, respektive 16. a 19. km, překoná-
te celkem 4 mosty vedoucí přes Mlýnský potok, řeku Moravu  
a Bystřici. Na třídě 17. listopadu budete mít po levé ruce  
Botanickou zahradu.
6 km / 20 km: Kostel Panny Marie Sněžné,  
kostel sv.Mořice
Po zdolání 6 km se otočte doleva a prohlédněte si barokní 
pětiosé bohatě sochařsky zdobené průčelí se dvěma věžemi 
kostela Panny Marie Sněžné z 18. století. Po zhruba 400 m 
se nachází po levé ruce také Kostel sv. Mořice, kam můžete  
zavítat po závodě a vychutnat si krásný výhled na město. 
Obě architektonické památky budete míjet ještě na 20. km.
7 – 10 km: Smetanovy sady
Průběh Smetanovými sady patří k nejoblíbenějším částem  
závodu. Smetanovy sady jsou hlavním městským parkem,  
jehož jádrem je tzv. Rudolfovo stromořadí z jírovců a lip. Ty 
vám poskytnou při slunečném počasí trochu stínu. Park má 
také zajímavou sochařskou výzdobu. 
12 km: Svatý Kopeček 
Kolem 12. km můžete nasát atmosféru venkova a pokochat  
se pohledem na Svatý kopeček. Od centra Olomouce je 
vzdálen 8 km a slouží jeko rekreační místo Olomoučanů. Od 
roku 1952 se zde nachází olomoucká zoologická zahrada.
15 km: Vojenská nemocnice
Vojenská nemocnice, založená v roce 1748, je prokazatelně 
nejstarší vojeskou nemocnicí na území bývalé Československé  
republiky. Sídlí z valné části v barokním areálu Klášterní-
ho Hradiska. Zabodovala taktéž v celorepublikové soutěži  
Nemocnice ČR 2013. 
21 km: Cíl, Horní náměstí
Doběh do cíle si užijete opět na Horním náměstí.  
Nezapomeňte si prohlédnout radnici s orlojem a goticko- 
-renesanční věží vysokou 75 m. Po doběhu dojdete do tech-
nického zázemí na sousedním Dolním náměstí s morovým  
Mariánským sloupem a Neptunovou kašnou.

RunCzech Event Guide
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Neumannová se chystá 
na dm rodinný běh, 
ale troufá si i na celý 
půlmaraton. 
Kromě tisícovek neméně zdatných kondičních 
běžců se na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 
otevírá mimo jiné znamenitý prostor pro rodiny 
s dětmi.

Byť ti nejzdatnější závodníci dokáží být v cíli snadno zvládnutelného  
kolečka centrem města i pod dvanáct minut, rychlost v tomto případě není  
hlavním cílem. Podstatné je se na start dm rodinného běhu postavit a užít 
si to, jak se patří. Každý účastník navíc dostane kromě závodního trička 
také startovní číslo a upomínkovou medaili v cíli.

Na dm rodinný běh do Olomouce se i s dcerou Lucií chystá také olym-
pijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

Letos jste zvládly společně dosud všechny dm rodinné běhy v Praze,  
v deštivých Karlových Varech a také v Českých Budějovicích, že?
Není špatné počasí, jen špatně oblečený běžec… Ve Varech to bylo na 
startu opravdu jen pro silné kusy. Ale v cíli už svítilo sluníčko, o to víc si 
toho obě ceníme, že jsme to zvládly.
A předtím na dm rodinném minimaratonu v Praze? Jak jste se při-
pravovaly, jaká byla forma?
Nic speciálního neprobíhalo. Ty čtyři nebo tři kilometry musí už i Lucka 
uběhnout ze svého běžného tréninku tenisu a dalších sportů, je jí jede-
náct. Skoro každý den je v zátěži, já stihnu tak dvakrát třikrát týdně si jít 
zaběhat. Už mi ale dvakrát vyhrožovala, že jestli ji nedovolím se na trati na 
chvilku zastavit, že se mnou už příště nepoběží. Minule ji trochu píchalo,  
ale ví, že se mnou nepoleví. Když máte startovní číslo, tak se maká. 
A co půlmaraton? Vy sama jste v době aktivní lyžařské kariéry  
regulérní půlmaraton neběžela, že? Neláká vás?
Teď mám takové drobné bolístky, které mě limitují a taky jsem přislíbila 
účast v letním čtyřdenním bikovém etapáku v Dolomitech, takže musím 
trénovat i na kole. Běžecky mi dříve nejvíc vyhovovaly tratě mezi patnác-
tistovkou a třemi kilometry, v nich jsem byla dobrá. Ale běhala jsem víc 
v terénu nebo s holemi do kopce. Tu vzdálenost 21 kilometrů jsem určitě 
taky uběhla, ale ne v závodě po silnici, to máte pravdu.
Na jaký čas byste si troufla po krátké přípravě nyní?
Myslím, že bych se ještě za relativně krátkou dobu dokázala slušně při-
pravit. A čas? Tempo 4:20 na kilák bych dát měla, kolik to vychází? Nějak 
lehce přes 1:30 asi, že jo. Ale kdy se to podaří, to teď nemůžu přesně říct.

Neumannová to run the 
dm family run, but isn’t 
afraid of the whole half 
marathon course. 
Alongside thousands of no less capable runners, 
organisers of the Mattoni Olomouc Half Marathon 
will be setting aside an important space for fam-
ilies with children.

Even though the most adept runners are more than capable of dash-
ing through this nice and easy circuit through the city centre in under 
twelve minutes, in this case the objective isn’t about speed. When it 
comes to the dm family run, taking part and having fun tower above 
all other goals. Every participant will be given a start number as well 
as a competition tshirt, plus a medal providing they make it across 
the finish line.

Olympic winner and world cross-country skiing champion, Kateřina  
Neumannová is heading to Olomouc to run the dm family run. 

Am I right in saying that you’ve managed to run all the dm 
family runs held so far this year in Prague, Karlovy Vary de-
spite the heavy rain plus most recently in České Budějovice? 
There’s no such thing as poor weather, just a poorly dressed runner…  
The conditions at the start of the Karlovy Vary race certainly weren’t 
for the faint-hearted. But by the time we got to the finish, the sun 
was shining, which made us both even more appreciative of what 
we’d just achieved.
What about the dm family minimarathon in Prague earlier on 
in the season. How did you prepare for that? How would you  
describe your shape back then? 
It didn’t involve anything special. Lucka is absolutely capable of com-
pleting the three kilometres based on her regular training programme 
for tennis as well as other sports - she’s eleven now. She exercises  
almost every day, I manage to go for a run two to three times a week. 
But she’s already threatened me twice that if I don’t let her stop for 
a bit, she won’t be running with me again. She complained a bit 
of suffering from a stitch last time around but knows full well that 
I won’t let her slacken off. If you’re wearing a start number, you have 
to try hard.
Completing the marathon is something seen as the ultimate 
running goal. Am I right in saying that you never ran a regular  
half marathon during the height of your skiing career? Doesn’t 
it appeal to you?
I’m battling with a few minor aches and pains right now which limit  
me somewhat, I’ve also committed to a four-day bike race in the  
Dolomites which means I’m going to have to train on my bike. When 
it comes to running, I used to find I was more suited to distances  
ranging from the 1,500 m to 3 km; I was able to keep a good pace 
with that. But I’ve also run a greater number field events plus uphill 
races using poles. I’ve definitely covered the 21 kilometre stretch, but 
you’re right about the fact that it was never in a road race.
What time do you think you’re capable of complete it in these 
days?
I reckon that I could prepare for it properly in a relatively short timeframe.  
As for the time, I think I could handle a pace of 4:20 per kilometre, 
what would that work out at? I suppose I could do it in just over 1:30. 
But as to when that will happen, I can’t tell you exactly.
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UŠETŘÍM ZNOVA 
A ZNOVA A ZNOVA 

www.cd.cz/inkarta

Vždy o něco lepší cesta

Ať už jezdíte vlakem do školy, za prací 
nebo třeba na výlety, vždy můžete 
cestovat levněji!
■  s In Kartou IN 25 %, IN 50 %, IN 100 % a IN Senior 

vám jízdné zlevní o 25, 50 nebo 100 %

■  výši a trvání slevy si můžete vybrat podle sebe

■  zákaznický program vám navíc přinese slevy 
na kulturu, u obchodníků či ve službách

z_InKarta_obec_105x148_v03.indd   1 4/16/14   3:33 PM



Moravia Sport Expo
Olomouc oslaví páty ročník Mattoni 1/2Maratonu 
Olomouc novou tratí, výrazným navýšením 
kapacity, přímým přenosem na Sport.cz a novin-
kou – veletrhem pro příznivce aktivního životního 
stylu. Moravia Sport Expo láká všechny  sportovní 
nadšence i rodiny s dětmi a má ambice se stát 
největším nejen sportovním veletrhem Moravy.

Až dosud si běžci do expa chodili pouze pro startovní balíčky 
a čísla, od letoška bude celý nový pavilon A na Výstavišti Flora za-
plněn sportovním vybavením, obuví a vším, co ke sportu patří. 
Kromě všudypřítomného běhu nabízí veletrh návštěvníkům zajímavé 
prezentace dalších populárních sportů i zahraničních maratonů. 
„Při plánování veletrhu jsme se inspirovali Sport Expem, které se koná 
v rámci Volkswagen Maratonu Praha. V prvních letech tam zavítali jen 
účastníci závodu, ale od té doby, co se z něho stal zároveň veletrh 
pro všechny, co mají rádi aktivní styl života, ho během tří dnů navštíví 
více než 40 tisíc lidí. Věřím, že si získá stejnou oblibu i na Moravě,“ říká 
Slavomír Michalik z organizačního týmu RunCzech.
Moravia Sport Expo bude zdarma pro všechny návštěvníky otevře-
no od pátku 20. června do soboty 21. června, vždy od 9 do 19 ho-
din. Během této doby si běžci mohou vyzvednout svá startovní čísla 
na Mattoni 1/2Maraton Olomouc i dm rodinný běh, ale hlavně se 
mohou těšit na zajímavý doprovodný program. „Při plánování progra-
mu jsme mysleli zejména na rodiny s dětmi i na všechny, co mají rádi 
sport,“ dodává Michalik. 
V průběhu půlmaratonského víkendu proběhnou autogramiá-
dy s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannnovou, olomouckou 
rodačkou Petrou Kamínkovou a dalšími známými osobnostmi, o spor-
tovní a zdravotní přednášky se postará Univerzita Palackého, všich-
ni si pak budou moci vyzkoušet lezeckou stěnu nebo se projít po 
slackline. Nesmí chybět ani tradiční předzávodní proběhnutí. Vybíhá 
se v pátek 20. června od Expa. Součástí pátečního programu je 
i štafeta vozíčkářů, která se rozjede ve 13 hodin Smetanovými sady 
a bude zakončena v 19 hodin koncertem skupiny Live Music Super 
Heroes. 
Přímo na Moravia Sport Expu nebo díky speciální aplikaci může 
každý fanoušek nahrát vzkaz pro konkrétního běžce. Unikátní systém, 
kdy se mu přehraje na obrazovce u osmnáctého kilometru, až bude 
přebíhat kolem, připravili hlavní partneři Birell s Volkswagenem (více 
info na www.fandimemaratoncum.cz).
Více informací na www.runczech.com. 

Moravia Sport Expo 
Olomouc is celebrating the Mattoni Olomouc 
Half Marathon’s fi fth birthday with a new course, 
a signifi cant increase to capacity, live broadcast-
ing on Sport.cz, plus a new trade fair appealing 
to all those seeking to lead an active healthy life-
style. The Moravia Sport Expo is guaranteed to 
tempt all sporting enthusiasts, as well as families 
with children, and aims to become the biggest 
fair in Moravia, not just in terms of sport. 

Until now, runners had travelled to the Expo merely to collect their start 
bags and start number, but as of this year, the completely new pavilion ”A” 
at the Flora exhibition grounds will be dedicated to presenting and selling 
sports gear, shoes and all kinds of things connected to sport. Aside from 
running, the trade fair offers visitors the chance to check out interesting 
presentations of other popular sports and marathons from abroad.
Slavomír Michalik from the RunCzech Organising Team sheds more light 
on the project here: “When planning the trade fair, we sought inspiration 
from the Sport Expo held as part of the Volkswagen Prague Marathon. In 
the first few years, the event was only open to race participants but ever 
since it was made accessible to all people looking to lead an active life-
style, it has been visited by more than 40 thousand people spread across 
three days. I’m confident it will be just as popular in Moravia.”
The Moravia Sport Expo will be open to all visitors from Friday 20th June 
to Saturday 21st July, always from 9 am to 7 pm - completely free of 
charge. During this time, runners will be able to collect their start num-
bers for the Mattoni Olomouc Half Marathon as well as the dm family run, 
however they can above all look forward to checking out the interesting 
accompanying programme. “When planning the programme, we mainly 
wanted to target families and children as well as all those who associate 
themselves with sport,” Michalik adds.
Things to look forward to as part of the Half Marathon weekend include 
signing sessions with the Olympic winner, Kateřina Neumannnová, the 
Olomouc native Petra Kamínková, not to mention a range of other well-
known personalities, a number of sport and health-related lectures 
organised by the Palacký University Olomouc, as well as the chance to 
have a go on a climbing wall or try out slacklining. In keeping with tradi-
tion, we’ll also be holding a pre-race run – setting off from the Expo on 
Friday 20th June. A wheelchair user relay will also form part of the Friday 
programme setting off at 1pm from Smetana Gardens and finishing at 
7 pm with a concert by the group Live Music Super Heroes.
Every fan can upload a message for a particular runner right at the booth 
of Birell and Volkswagen, two of the main partners, at Moravia Sport Expo 
or through official web page www.fandimemaratoncum.cz. The message 
will be shown while passing a big screen on 18th km.
More information on www.runczech.com. 
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Marathon Music Festival
Atmosféra, okouzlující prostředí centra města, 
davy nadšených běžců a hudba. To vše jsou zá-
vody RunCzech. Právě živá hudba je jejich neod-
myslitelnou součástí.

Podél trati všech závodů RunCzech běžecké ligy jsou rozmístěny music 
pointy neboli hudební stánky, kde hrají běžcům do kroku různé kapely, 
DJ’s nebo je povzbuzují taneční skupiny. Ani v Olomouci tomu nebude 
jinak. Běžci i diváci se mohou všichni těšit na Birell music pointy s kapelami 
Simple Pleasures, IMPERIO, Osm Setin bez Jídla, UG - Strýčkova Za-
hrádka, Cukr, Čardáš Klaunů nebo Strange Fetish. Kompletní přehled 
kapel naleznete na www.runczech.com.
Běh a dobrá nálada k sobě neodmyslitelně patří a právě Marathon Music 
Festival dopomáhá k navození té správné atmosféry. Hudba závodníky 
povzbuzuje, divákům vlévá krev do žil. Přijďte si s námi užít Mattoni 
1/2Maraton Olomouc i Marathon Music Festival!

The Marathon 
Music Festival
Atmosphere, unbeatable surroundings in the 
town centre and the crowds of avid runners. 
You can expect all of this at RunCzech races 
– and the accompanying music that makes 
everything even more special.

Music points or rather music stands can be found all over the courses of 
RunCzech Running League races featuring a variety of bands, DJs and 
dance groups there to spur on runners. You can expect no less in Olomouc. 
Both spectators and runners will enjoy the Birell music points of the 
following bands: Simple Pleasures, IMPERIO, Osm Setin bez Jídla, UG – 
Strýčkova Zahrádka, Cukr, Čardáš Klaunů nebo Strange Fetish. The full 
list of bands can be found on www.runczech.com.
Running and high spirits most certainly go hand in hand – which is why 
the Marathon Music Festival plays such a key role in creating the per-
fect atmosphere at RunCzech races. Music also spurs on the runners 
as they dash through the course while it provides spectators with a new 
lease on life. Come along to soak up the atmosphere with us both this 
year’s Mattoni Olomouc Half Marathon and the Marathon Music Festival.

17



Olomouc je 
město sportovců 
a půlmaratonců
Hanáckou metropoli povede do půlmarato-
nu nový člověk. Olomoucký primátor, 34letý  
vystudovaný právník Martin Major, však  
běžecké boty obouvá už od prvního ročníku 
a závod poběží i letos.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc je pro město obrovskou událos-
tí. Lišilo se jeho vnímání z vaší pozice „obyčejného“ člověka, 
posléze zastupitele a nyní primátora?
Můj pohled nesouvisí s žádnou funkcí v městské samosprávě. Jsem 
vděčný organizátorům, že se jim v průběhu několika let podařilo ma-
ximálně zpropagovat běhání i tenhle závod v našem městě. Historic-
ké parky, které obnovujeme, jsou plné běžců, a to nejen v období, kdy 
se chystají na půlmaraton. Z těchto středně dlouhých velkých měst-
ských běhů se stal fenomén a Olomouc k tomu přispěla.
Kam se bude dál rozvíjet – je podle vás důležitý stále větší po-
čet účastníků, přítomnost světových běžeckých hvězd, anebo 
případná zlatá známka kvality od IAAF?
Není to o jménech, známkách ani rekordech účastníků. Hlavně jde 
o prezentaci našeho města, které patří sportovcům a ukázat všem, 
že se tu krásně žije. Když se podíváte, kde všude se v Česku běhá, 
musíte uznat, že ten olomoucký půlmaraton je ze všech nejkrásnější.

Olomouc is a city 
for athletes and half 
marathon runners
A new figure is leading the city of Olomouc to-
wards the half marathon this year. However  
despite his new role as city mayor, 34-year old 
law graduate Martin Mayor is a dab hand at 
running, having taking part in the Hanakian 
city race ever since it began and this year is 
no exception.

The Mattoni Olomouc Half Marathon is a huge event for the 
city. Has your perception of it changed as you’ve progressed 
from ‘normal’ citizen, to deputy and now mayor?
My view doesn’t correlate to any city government role I perform. I’m 
grateful to the organisers who’ve done their utmost to promote running 
over the past few years as well as this race in our city. The historical 
parks we are currently restoring are filled with runners – and not just in 
the run-up to the half marathon either. Mid to long-distance city runs 
have become a phenomenon and Olomouc has contributed to this.
How do you see the event developing further? What’s important 
for you – a growing number of participants, the presence of world-
renowned running stars or qualifying for the IAAF Gold Label?
Names, labels and record participant figures aren’t what matter. 
What’s important is having the occasion to present our city and to 
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Stoupá teď význam půlmaratonu jako vrcholné sportovní udá-
losti ve světle sestupu olomouckých fotbalistů z první ligy?
To, co se stalo fotbalistům, je smutné. Ale zase se postoupilo po le-
tech v hokeji, s půlmaratonem to nemusíme spojovat. Město zůstá-
vá sportovní metropolí. Nejvyšších lig se hraje dost. A co se týká půl-
maratonu, tady nám snad žádný sestup nehrozí, jeho organizace je 
přece perfektní.
Jak přesně se podílí město?
Při organizaci i fi nanční částkou. Už půl roku připravujeme společně 
s organizátory všechny detaily. Maximálně využíváme příslušníky měst-
ské policie, technické služby se podílejí na úklidu po závodě, měst-
ská hromadná doprava umožňuje účastníkům dopravu zdarma v den 
závodu. Přispíváme i fi nančně v několika rozpočtových kapitolách 

a celková částka se také rok od roku zvyšuje.
Mění se trasa, jak se vám líbí vedení její části do severních 
oblastí?
Je to dáno větší kapacitou závodního pole, která se tak rozprostře 
na větší prostor. Z mého pohledu to jistě bude příznivější pro ještě 
lepší dosažené časy. I když pro diváky možná byly lepší dva okru-
hy přímo v centru. 
Sám se účastníte už počtvrté, jaká vás čeká vzdálenost?
Dvakrát jsem byl členem štafety, jednou jsem vynechal a jednou jsem 
běžel ve dvojici ten delší, jedenáctikilometrový úsek. Přiznám se ale, že 
začátkem června právě začínám s přípravou. Nemám tolik času na sta-
bilní trénink. Ale silou vůle to nakonec zvládnu. Ročně se účastním čtyř 
nebo pěti běžeckých závodů, není to pro mě zas až takový psychický 
šok. Spíš výzva a příjemná motivace užít si tu báječnou atmosféru. 
A kdy se vydáte na celý půlmaraton? 
Nevylučuju to. Teď je můj limit fyzický i duševní těch jedenáct kilome-
trů. Ale jednou? Kdo ví…

show people that it’s great living here. When you look at all the places 
you can run in the Czech Republic, you have to admit that the Olomouc 
Half Marathon is the most beautiful of them all.
Do you think that the burgeoning importance of the half 
marathon as a top sporting event has anything to do with 
the Olomouc football team being relegated from the fi rst 
league? 
What happened to the footballers is sad. But on the other hand, after 
many years, we’re delighted to see our hockey team climb the ranks. 
Such things can’t be compared to the half marathon, however. The 
city remains an important sporting metropolis and there’s plenty 
representation in the top leagues. When it comes to the half marathon, 
we don’t need to worry about any relegation since the organisation-

al standard is flawless. 
In what ways does the city contribute 
exactly? 
In terms of organisation and financial support. 
We’ve been preparing all the details with the 
organisers for half a year already. We take 
full advantage of the city police force, rely-
ing on the technical services to help clean 
up after the race and the city’s public trans-
port system to provide free transport for 
participants on race day. In addition, we also 
contribute financially at several budget phases 
whereby the total sum is going up each year.
The course has undergone some chang-
es, how do you like the inclusion of the 
north part of the city?
The change can be attributed to increased 
race capacity which requires the course to be 
spread out over a larger area. In my view, it 
will provide more favourable conditions when 
it comes to achieving faster times. Although 

from a spectator’s perspective, I can imagine that two circuits in the 
centre would be the preferred option. 
You’re taking part for the fourth time already, what distance 
will you be taking on? 
 I’ve run twice as part of a relay team, I missed one year, plus I’ve 
run the eleven-kilometre stretch once as part of a couple. I have to 
admit, though that I’ve left it until the beginning of June to start getting 
ready. I don’t have so much time available for regular training. But 
with strong willpower, I’ll eventually make it. I take part in four or 
five running races over the course of the year, meaning it isn’t such 
a  psychological shock for me. I see it more as a challenge and a nice 
kind of motivation to soak up the wonderful atmosphere.
And when can we expect to see you complete the whole half 
marathon? 
I’m not ruling it out as an option. But eleven kilometres is where my 
limit’s at right now - both physically and mentally. But one day? Who 
knows…
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baroko.olomouc.eu
Olomoucké barokní slavnosti
27. 6.–20. 7. 2014 | Umělecké centrum UP – Jezuitský konvikt 

Jedno z nejkrásnějších 
středoevropských 
měst s památkou 
UNESCO
Podle Lonely Planet je Olomouc dokonce 
skrytým pokladem Evropy a s jejím historic-
kým centrem po staletí perlou Moravy.

Úchvatné barokní chrámy střídají okouzlující zákoutí. Na pulzující  
náměstí shlíží štíhlé věže katedrály, jejíž krásu doplňuje půvab uliček 
s kamennou dlažbou i místa plná květů a zeleně. Nejlépe poznáte  
Olomouc s průvodcem – a máte hned několik možností. V informač-
ním centru na Horním náměstí, kde vás vybaví mapou i dalšími infor-
mačními materiály, lze zapůjčit multimediálního průvodce nebo audio- 
průvodce, případně objednat komentovanou prohlídku města s profe-
sionálem. Povypráví vám příběh města a zavede vás také do historic-
kých prostor radnice, kde jsou umístěny expozice věnované Olomouci  
v proměnách staletí i historii samotné budovy a unikátního orloje.  
Po výstupu na ochoz radniční věže se z  výšky rozhlédnete  
po městě i rovinatém úrodném kraji Hané.
V informačním centru je ukryt další unikát – automat, který vydá-
vá zdejší ceněné zlato, Olomoucké tvarůžky. Na světě existují pou-
ze dva automaty na tvarůžky, jeden v nedalekých Lošticích a druhý  
právě v podloubí olomoucké radnice.

One of the most 
beautiful cities in 
Central Europe with 
a UNESCO monument
Olomouc is deemed by the Lonely Planet as the 
hidden gem of Europe, glistening brightly as 
the pearl of Moravia for hundreds of years now.

Fascinating Baroque churches blend with enchanting secluded spots. 
The cathedral spires tower over its bustling main square with the splen-
dor of palaces adding charm to the cobbled streets, blossoming flowers  
and lashings of greenery. The best way to get to know Olomouc is 
with a guide and several options are open to you in this respect. In the  
information centre you can pick up a map and other information leaflets 
plus either rent out a multi-media or audio-guide or alternatively book a 
guided tour of the city with a professional. You will learn about the city´s 
past and the guide will take you to the historical grounds of the Town 
Hall to see expositions dedicated to the history of the city through the 
centuries as well as the story behind the actual building and its unique 
astronomical clock. After the climb up to the gallery of the Town Hall’s 
tower, you will be rewarded with a marvellous view to the city as well 
as the flat fertile land of the Haná region.
The information centre includes a further unique feature – a vending  
machine selling the city’s most prized item – Olomoucké tvarůžky 
cheese. Only two vending machines for tvarůžky can be found anywhere  
in the world – one in nearby Loštice and the second here in the arcade 
of Olomouc Town Hall.
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Vítejte v Olomouckém 
kraji
Olomoucký kraj je místem dvou turistických 
regionů. Zatímco Jeseníky jsou rájem milov-
níků horské 
přírody a vy-
hledávaným 
cílem pro 
sport a od-
počinek, tak 
Střední Mo-
rava je plná 
unikátních památek a hanáckých tradic. 

Při putování po Olomouckém kraji můžete využít turistickou kartu 
„Olomouc region Card“, která vás opravňuje navštívit zdarma 78 nejza-
jímavějších cílů (hrady, zámky, muzea, zoo) a dále vám umožňuje čerpat 
atraktivní slevy na 101 místech. S kartou získáte zdarma jízdné na 

městskou dopravu v Olomouci, ušetříte 
v aquaparcích nebo utratíte méně 

v restauracích a za ubytování. 
Na výběr jsou dvě varianty 

délky platnosti karty. Chce-
te-li strávit v Olomouc-
kém kraji víkend, vyber-
te si „Olomouc region 
Card 48 hod“. Chystá-
te-li se na delší pobyt, 

pořiďte si „Olomouc regi-
on Card 5 dní“. Oba typy karet zakoupí-
te ve vybraných informačních centrech, 
a to také v provedení pro děti. 

Tipy na výlety i podrobnější informace 
naleznete na www.ok-tourism.cz

Welcome to the 
Olomouc Region
The Olomouc Region is a tourist country, which 
can satisfy most demanding visitors thanks 
to its variety. It is an ideal place for nature 
lovers, bikers and those who are interested 
in natural and historic landmarks. 

Olomouc region Card is a tourist card entitling you to visit 78 points of 
interest – castles, chateaux, museums, zoo, etc. - in Olomouc, Central 
Moravia, and the Jeseníky Mountains free of charge. In addition, 
attractive discounts apply in 101 places. 
Olomouc region Card offers two validity length variants: 48 hours and 
5 days. There are also children’s versions of both card variants. The 
child card is valid until the age of 15. 
For more information visit www.ok-tourism.cz

v aquaparcích nebo utratíte méně 
v restauracích a za ubytování. 

Na výběr jsou dvě varianty 

on Card 5 dní“. Oba typy karet zakoupí-
te ve vybraných informačních centrech, 
a to také v provedení pro děti. 

Tipy na výlety i podrobnější informace 
naleznete na www.ok-tourism.cz

For more information visit www.ok-tourism.cz

Olomoucký kraj / Olomouc Region
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Top model from the 
Mattoni advert looking 
for a running coach
Nicknamed Baby Gisele due to her likeness to 
the no. 1 supermodel Gisele Bündchen, she can 
currently be seen on the latest TV commercial for 
Mattoni in all her glory. The well -known Czech 
model, Linda Vojtová lives in New York, where she 
enjoys boxing and competing in spinning mara-
thons. In an exclusive interview, she revealed 
how she’s drawn to the idea of running a mara-
thon – the only thing she needs is to fi nd herself 
a personal trainer! 

Topmodelka z reklamy 
na Mattoni shání 
běžeckého kouče
Přezdívají ji Baby Gisele kvůli podobě se světo-
vou topmodelkou číslo jedna Gisele Bündchen. 
Její krása právě ožívá v aktuální televizní 
reklamě na Mattoni. Známá česká modelka 
Linda Vojtová žije v New Yorku, jezdí spinningové 
maratony a boxuje. Uběhnout maraton by ji lá-
kalo, ale nejprve by potřebovala sehnat trenéra, 
prozrazuje v exkluzivním rozhovoru.

RunCzech Event Guide
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Jak udržujete postavu sportem? Máte kondičního 
kouče?
Ano, cvičím denně. Nejraději boxuji, to mi připadá jako nejlepší 
trénink celého těla, ale také chodím na spinning, různé aerobní 
cvičení a do klasické posilovny. Mám ráda i jógu a pilates, jezdím  
na kole a každé ráno skáču na trampolíně.
Běháte také sama? Víte o nějaké další známé modelce, 
co by víc běhala?
Já až tolik neběhám, ale chtěla bych se naučit správně běhat. 
Modelek běhá hodně. Moje nejlepší kamarádka Rianne Ten 
Haken běhá maratony a třeba kamarádka Míša Kociánová také.  
I když mám kondici vytrénovanou z častého cvičení, při běhu 
mně dochází dech a musím často odpočívat. Pak to vzdám 
a radši sednu na kolo.
Kolik jste uběhla nejvíc a na kolik byste si teď troufla?
Řekla bych, že nejvíc jsem uběhla pět kilometrů.
Jezdíte prý hodně spinningové maratony, lákal by vás někdy  
i skutečný běžecký maraton 42 km? 
Musela bych mít kouče, který by mě naučil správně běhat, dýchat  
a tak dále. Ráda bych jednou dokázala uběhnout celý maraton, 
ale teď bych ho určitě nezvládla.
Zažila jste někdy Volkswagen Maraton Praha ještě v do-
bě, kdy jste žila Česku? 
Jednou jsem v Čechách natáčela reklamu v Praze na nábřeží,  
když se zrovna konal maraton. Bylo to tehdy, když ho uběhl jeden  
závodník celý pozadu (Němec Ralf Klug v roce 2010, pozn. 
red.).
TCS New York City Marathon je světový fenomén, navští-
vila jste ho někdy v podobě fanouška podél trati?
Na newyorském maratonu jsem přímo u trasy nebyla, ale žiju 
kousek od Battery parku a máme tu každý měsíc různé závody.  

Když jdu ráno venčit pejska, většinou musím trasu obcházet. 
Naposledy tu byl závod minulý víkend na 5 km pro NYPD.
Letos bude newyorský maraton hostujícím závodem Run-
Czech běžecké ligy, nechtěla byste se stát třeba patronkou  
českých běžců, kteří tam vyrazí?
Pokud nebudu muset běžet s nimi, tak určitě.

What kind of sport do you practice to stay in shape? Do you have 
a fitness coach? 
I exercise every day. Boxing is my favourite as I find it to be the best way 
to train my whole body, but I also do spinning, a range of aerobic exer-
cises, plus I go to the regular gym. I also like yoga and Pilates, cycling, 
plus I do jumps on a trampoline each morning.
Are you into running yourself? Do you know of any other well-
known model who runs more than you?
I don’t run that much, though I’d like to learn to run properly. There are 
plenty of models who run. My best friend, Rianne Ten Haken runs mara-
thons as does my other friend Míša Kociánová. Even though I’m in shape 
from exercising on a regular basis, I run out of breath and often have to 
stop. I then give up and swap it for my bike. 
What’s the most you’ve ever run and how much could you see 
yourself running right now? 
I’d say the most I’ve ever run is five kilometres. 
We heard that you do a lot of spinning marathons, would it appeal 
to you to complete the whole 42 km running marathon one day? 
I’d have to have a coach to teach me how to run properly, how to breathe 
and so on. I’d like to be able to run the whole marathon one day, but 
I definitely couldn’t manage it right now.
Did you get to see the Volkswagen Prague Marathon during the 
time when you were still living in the Czech Republic? 
I remember shooting a commercial by the river in Prague one time right 
when the marathon was taking place. It was the year when one of the 
competing runners ran the whole race backwards (German runner, Ralf 
Klug in 2010, editor’s note).
The TCS New York City Marathon is a world phenomenon. Have 
you ever attended it as a fan along the course?
I’ve never been directly beside the course of the New York marathon but I live 
right beside Battery Park and different events are held here every month. 

I usually have to pass by the course when I take my dog out for a walk. 
There was a race here only last weekend – a 5 km course for the NYPD.
This year will see the New York marathon as 2014 TCS New York 
City Marathon as the RunCzech Running League Guest race. How 
would you fancy becoming a patron for Czech runners taking part? 
As long as I don’t need to run with them, then yes, absolutely. 
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I adrenalin
na Rychlebských stezkách...
má svůj příběh. První lávku přes 
Černý potok dal v roce 1567 postavit 
svobodný pán z Javorníka, který rád 
lovil divočáky ve vranských lesích. 
Tudy do Jeseníku vozili drábové dříví 
na pálení čarodějnic, které se prý 
slétávaly na Petrových kamenech. 
A kousek odsud vyvěrá ze skály voda, 
kterou doktor Priessnitz zázračně 

léčil své pacienty – dodnes se sem 
sjíždějí z celé Evropy. Teď je lávka 
součástí unikátního cyklistického 
projektu Rychlebské stezky 
a prohánějí se po ní zapálení bikeři 
i sváteční cyklisté.
Ale tohle všechno je jen jedna 
lávka. Nechte se uchvátit 
i zbytkem Jesenicka.

www.ceskozemepribehu.cz
Česko  – země příběhů. Prožijte ten svůj.
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2014 TCS New York City  
Marathon hostujícím závodem 
RunCzech běžecké ligy
TCS New York City Marathon jednoznačně 
patří mezi pomyslné maratonské „osmitisícov-
ky“. Spolu s Berlínem, Chicagem, Londýnem, 
Bostonem a Tokiem je jedním z tzv. World Ma-
rathon Majors. 

Běžet centrem New Yorku je snem každého maratonce. Dostat se 
na něj však není vůbec jednoduché. Odběhnete-li aspoň 3 závody  
RunCzech běžecké ligy, můžete si ten sen splnit.
TCS New York City Marathon porvé v historii navázal spolupráci s jiným  
podnikem a stal se exkluzivně hostujícím závodem RunCzech běžecké  
ligy 2014. Co to znamená? Absolvujete-li aspoň 3 ze 7 závodů  
RunCzech běžecké ligy 2014, máte možnost přihlásit se do slosování  
o účast na TCS New York City Marathonu, které proběhne začátkem 
srpna. Dvacet šťastných dostane šanci si vysněné startovní číslo koupit  
a na první listopadovou neděli získá propustku na most Verrazano 
spolu s 50 tisíci podobnými nadšenci.
Toužíte-li po New Yorku i vy a ještě nejste přihlášení na 3 letošní  
závody, přihlaste se na Birell Grand Prix Praha a Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem a třeba se štěstí usměje právě na vás. Více informací  
na www.runczech.com. Pokud vám nevyjde New York, zkuste  
jiný zahraniční maraton. Připojte se ke skupině dalších běžců a zažijte  
dva krásné a tradiční evropské maratony v Aténách a Benátkách. 
Více informací na www.runczechhotels.com.

2014 TCS New York City 
Marathon as the Guest Race of 
RunCzech Running League 2014 
The TCS New York City Marathon ranks un-
questionably among the top hotspots for mar-
athon enthusiasts. Alongside Berlin, Chicago, 
London, Boston and Tokyo, it is also a mem-
ber of the World Marathon Majors.

Every runner dreams about running through the centre of New York. However  
getting yourself a start number is no easy feat. Providing you complete at 
least 3 RunCzech Running League races 2014 however, you have a chance 
of making this dream come true. The 2014 TCS New York City Marathon 
partnered for a unique relationship with the Prague International Marathon 
(PIM) and become the exclusive RunCzech Running League Guest race for 
2014. What does this mean? If you run at least 3 of the 7 RunCzech Running  
League 2014 races, you have the opportunity to enter a prize draw being 
held at the beginning of August to take part in the 2014 TCS New York City 
Marathon. Twenty lucky individuals will be given the chance to purchase their 
dream start number and join other 50,000 like-minded people on Verrazano 
– Narrows Bridge on the first Sunday of November 2014.
There is still a possibility to run the Birell Prague Grand Prix and Mattoni Ústí 
nad Labem Half Marathon. More information on www.runczech.com. 
And should New York not work out for you, why not sign up for another 
foreign marathon? Join the group of runners to experience two beautiful 
and traditional European marathons in Athens and Venice. 
More information on www.runczechhotels.cz.
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RunCzech
Objevujte Českou republiku v poklusu

Každé město má své osobité kouzlo, každé nabízí jedinečný běžec-
ký žážitek. Proběhnete se přes Karlův most, po karlovarské lázeň-
ské kolonádě, kolem klenotů jihočeské metropole, barokní Olomou-
cí, po břehu Labe i ústeckou chemičkou. S běžeckými botami na 
nohou a startovním číslem na hrudi objevíte Českou republiku z jiné 
perspektivy.
Kromě cestovatelských zážitků se vytrvalci mohou těšit na profesi-
onální organizaci závodu na světové úrovni. Všechny běžecké akce 
jsou certifikovány a pořádány podle kritérií Mezinárodní asociace 
atletických federací IAAF a Asociace maratonů a distančních běhů AIMS. 
Běžci se tak mohou spolehnout na ten nejlepší servis, obdivovat špič-
kové výkony světových atletů nebo si užít bohatý doprovodný program. 
Sezónu již tradičně zahájil Sportisimo 1/2Maraton Praha (5. dubna), 
o měsíc později se konal slavný, letos již 20. Volkswagen Maraton Praha 
(11. května). Prvním z mimopražských závodů byl Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary (24. května), následoval Mattoni 1/2Maraton České Budě-
jovice (7. června) a jarní sezónu uzavírá Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
(21. června). Podzimní část se skládá z Birell Grand Prix Praha (6. září) 
a Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem (14. září). Hostujícím závodem 
pro tento rok je TCS New York City Marathon (2. listopadu).
Více se o jednotlivých závodech dozvíte na www.runczech.com.

RunCzech 
Discover the Czech Republic while running

Each city has its own charm, while each also offers its own unique 
running experience. Fancy dashing across Charles Bridge or the spa 
colonnade of Karlovy Vary? Or maybe you’re more intrigued about 
unveiling the jewels of the South Bohemian capital České Budějovice 
and the Baroque city of Olomouc or along the river Elbe together with 
experiencing the thrill of storming through the chemical plant in Ústí nad 
Labem? With running shoes on your feet and a start number pinned to 
your chest, allow yourself to discover the Czech Republic from a different 
perspective.
Apart from travel experiences, long-distance runners can also look for-
ward to attending professionally organised races of world-class calibre. 
All the running events are certified and held according to criteria set 
by the International Association of Athletics Federations (IAAF) as 
well as the Association of Marathons and Distance Races (AIMS). 
This means runners can count on receiving the best possible service, 
admiring top performances by world athletes and repeating the benefits 
of a diverse accompanying programme.
As already tradition, the season kicked off with the Sportisimo Prague Half 
Marathon (5th April), followed by the famous Volkswagen Prague Mara-
thon (11th May) which took place for the 20th time this year. The first of the 
races held outside of Prague is the Mattoni Karlovy Vary Half Marathon 
(24th May) followed by the Mattoni České Budějovice Half Marathon 
(7th June) and the Mattoni Olomouc Half Marathon (21st June) bring-
ing the spring season to a close. The autumn season will consist of the 
Birell Prague Grand Prix (6th September) and the Mattoni Ústí nad Labem 
Half Marathon (14th September). The guest race for this year is the TCS 
New York City Marathon (2nd November).
Find more about each race on www.runczech.com.

5. 4. 2014 
Sportisimo
1/2Maraton Praha

11. 5. 2014 
Volkswagen 
Maraton 
Praha

24. 5. 2014 

Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary 

21. 6. 2014 

Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc 

14. 9. 2014 

Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem 

6. 9. 2014 

Birell Grand 
Prix Praha

2. 11. 2014 

TCS New York City 
Marathon

7. 6. 2014 

Mattoni 1/2Maraton 
České Budějovice 

HOSTUJÍCÍ ZÁVOD 
GUEST RACE

RunCzech kalendář
RunCzech Calendar
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Sportisimo 1/2Maraton Praha 
Sportisimo Prague Half Marathon
IAAF ROAD RACE GOLD LABEL 

Volkswagen Maraton Praha
Volkswagen Prague Marathon
IAAF ROAD RACE GOLD LABEL

Birell Grand Prix Praha
Birell Prague Grand Prix
IAAF ROAD RACE GOLD LABEL

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
Mattoni České Budějovice Half Marathon
IAAF ROAD RACE SILVER LABEL

Mattoni 1/2Maraton Olomouc
Mattoni Olomouc Half Marathon
IAAF ROAD RACE SILVER LABEL 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon
IAAF ROAD RACE SILVER LABEL

Svět oceňuje kvalitu 
závodů RunCzech
Známka kvality od Mezinárodní asociace atle-
tických federací IAAF je nejvyšším oceněním, 
jaké může organizátor silničních běhů obdržet. 
Třikrát zlato, třikrát stříbro – to je naše nejlep-
ší vysvědčení. Svět oceňuje kvalitu pořadatel-
ské práce organizátorů RunCzech běžecké ligy. 

The world recognizes the 
quality of RunCzech races
The IAAF Road Race Label Award is the highest 
accolade an organizer of road races can receive. 
Three Golds, three Silvers – our best credentials... 
This is how the work of RunCzech Running Lea-
gue organisers has been recognised in the run-
ning world.

Přehled známek kvality ve světě / Overview of labels in the world

Prague 3
Lisboa 2
Roma 2
Bogotá 2
London 1
Manchester 1
Newcastle 1
Glasgow 1
Portsmouth 1
Tokyo 1
Otsu-City 1 1
Nagoya 1
Fukuoka 1
Boston, MA 1
Chicago, IL 1
New York City 1
Xiamen 1
Yangzhou 1
Beijing 1
Shanghai 1
Berlin 1
Frankfurt 1
Amsterdam 1

Rotterdam 1 1
Dubai 1
San Juan 1
Paris 1
Seoul 1
Vienna 1
Gold Coast 1
Istanbul 1
Singapore 1
Ottawa 2
Toronto 1
Yokohama 1
Osaka 1

Marugame 1
České Bud. 1
Olomouc 1
Ústí n./L. 1
Madrid 1
Valencia 1 1
Venezia 1
Hannover 1
Hong Kong 1
Dublin 1
Daegu 1
Albany, NY 1
Sydney 1
Birmingham 1
Marseille 1
Seville 1
Brighton 1
Edinburgh 1
Nagano 1
Gifu 1
Langueux 1
Nice 1
Santiago 1
Milan 1
Pyongyang 1
Lodz 1
Riga 1
Lanzhou 1
Brcko 1
Omsk 1
Beirut 1

Great Britain 5 1 2 8
Japan 4 4 2 10
China 4 1 5
Czech Republic 3 3 6
USA 3 1 4
Italy 2 1 1 4
German 2 1 3
Holland 2 1 3
Portugal 2 2
Colombia 2 2
France 1 1 2 4
South Korea 1 1 2
Australia 1 1 2
UAE 1 1
Puerto Rico 1 1
Austria 1 1
Turkey 1 1
Singapore 1 1
Canada 3 3
Spain 2 2 4
Hong Kong 1 1
Ireland 1 1
Chile 1 1
North Korea 1 1
Poland 1 1
Latvia 1 1

Bosnia Herzeg. 1 1
Russia 1 1
Lebanon 1 1

Total
Dle měst /
By Cities

Dle zemí /
By Countries 
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Přehled bodovaných povolání:

administrativní pracovníci | analytici a statistici | architek-
ti | asistenti, sekretáři | auditoři | bankéři | daňoví poradci | 
diplomaté | důchodci | editoři | ekologové | ekonomové | 
elektroinženýři, strojní inženýři | fi nanční poradci | foto-
grafové a fi lmaři | hasiči | jednatelé | kadeřníci, kosme-
tici | knihovníci, tiskaři | konzultanti | kurýři | lékárníci | 
lékaři | majitelé fi rem | manažeři | mechanici | novináři | 
obchodní zástupci | piloti, stevardi | pojišťovací a realitní 
agenti/makléři | policisté (ve služebním i zaměstnanec-
kém poměru) | politici | pracovníci PR a mediálních agen-
tur, grafi ci | pracovníci rádia a TV | pracovníci v cestovním 
ruchu | pracovníci v neziskových organizacích | pracov-
níci v zemědělství a lesnictví | právníci, advokáti, notáři 
a soudci | prodavači | programátoři | radní, starostové | 
recepční | ředitelé | řemeslníci, opraváři, elektrikáři | ři-
diči | sládci | sportovci | správci sítě | státní zaměstnan-
ci | stavbaři | studenti | telefonní operátoři, zaměstnanci 
pošty | tlumočníci a překladatelé | trenéři | účetní | učite-
lé, lektoři a koučové | umělci (herci, muzikanti, zpěváci, 
tanečníci, malíři, spisovatelé…) | úředníci samosprávy | 
vědci | veterináři | vězeňská služba | vojáci (ve služebním 
i zaměstnaneckém poměru) | záchranáři | ženy a mu-
ži v domácnosti | zaměstnanci v pohostinství (kucha-
ři, barmani a číšníci) | zdravotní péče (zdravotní sestry, 
fyzioterapeuti…)

Summary of professions involved in the 
scoring:

administrative workers | analysts and statisticians | architects | as-
sistants, secretaries | auditors | bankers | tax advisors | diplomats | 
pensioners | editors | ecologists | economists | electrical engineers, 
mechanical engineers | financial advisors | photographers and film-
makers | fire-fighters | CEOs | hairdressers, cosmeticians | librari-
ans, typographers | consultants | couriers | chemists | physicians | 
company owners | managers | mechanics | journalists | sales rep-
resentatives | pilots, flight attendants| insurance and real estate 
agents /brokers | police workers (in service and employment ) | pol-
iticians | those working in PR and at media agencies, graphic de-
signers | radio and TV workers | those working in the travel industry | 
those working in not-for-profit organisations | agriculture and forest-
ry workers | lawyers, solicitors, notaries and judges | sales assis-
tants | programmers | councillors, mayors | receptionists | directors | 
craftsmen, repairmen, electricians | drivers | brewers | sportsmen 
and women | network administrators | state employees | construc-
tion workers | students | telephone operators, postal workers | inter-
preters and translators | trainers | accountants | teachers, professors 
and coaches | artists (actors, musicians, singers, dancers, painters, 
writers…) | government officials | scientists | veterinarians | prison 
service workers | the military (in service as well as employees) | res-
cue service workers | home-makers | those working in the hospitality 
industry (chefs, barmen/women, waiting staff) | healthcare workers 
(nurses, physiotherapists…)

Bodování RunCzech 
běžecké ligy
Jeden maraton, pět půlmaratonů, závod 
na 5 a 10 km – to je RunCzech běžecká liga.

Běh na dlouhé tratě je jediný sport, kde je vítězem každý, kdo 
doběhne do cíle. RunCzech běžecká liga do něj navíc vnáší 
pocit soutěživosti. Vyplníte-li při registraci kolonku „povolání“ 
a dokončíte alespoň tři ze sedmi závodů, dostanete se do bodování 
RunCzech běžecké ligy. Zvládnete-li všech sedm závodů, zapíšete 
se do historie jako RunCzech Star. Zvládnete-li navíc i hostující 
závod pro rok 2014, TCS New York City Marathon, stanete se 
RunCzech Star +.
Každým odběhnutým závodem si běžec na své konto zapisuje 
body. Na konci sezóny se sečtou tři nejlepší zaběhnuté výsled-
ky a dle toho se sestavuje žebříček. Své výkony pak můžete po-
rovnávat v rámci věkové kategorie, pohlaví a zejména profese. 
Díky tomu se dozvíte, kdo je tento rok nejrychlejším lékařem, ha-
sičem nebo vědcem.
Systém výpočtu bodů vychází ze vzorce používaného pro hod-
nocení výkonů v desetiboji, ale zahrnuje speciální koefi cienty pro 
vzdálenost, náročnost trasy a pohlaví. Hranice je nastavena na 
pomyslné maximum 1 000 bodů za závod. Zaběhnete-li však rych-
lý čas, je možné dostat pár bodů navrch a tento strop překonat. 
Větší rozsah bodů, koefi cienty pro hodnocení výsledků vycházejí-
cí z 20 leté studie zabývající se časy a tempem vytrvalostních běž-
ců, spolu se speciální úpravou koefi cientu pro ženy zajišťují větší 
vyrovnanost. Ženy tak lehce mohou porazit muže, vítězem se 
může stát opravdu každý. Nemusíte se bát, elitní atleti nejsou sou-
částí bodování.

The RunCzech Run-
ning League Ranking 
One marathon, fi ve half marathons, plus a 5 
and 10 km race – this is the RunCzech Run-
ning League. 

Long-distance running is the only sport where anyone who makes it 
across the finish line is a winner. On top of this, the RunCzech Running 
League encourages its participants to unveil their competitive streaks. 
Providing you enter your profession when completing the registration 
and subsequently complete at least three of the seven races, you can 
look forward to appearing on the RunCzech Running League points sys-
tem. And if you manage all seven races, you will make it into the history 
books as a RunCzech Star. If you finish also the guest race 2014, TCS 
New York City Marathon, you become a RunCzech Star +.
Runners pick up points for each race he or she completes. At the end 
of the season, the three best results are added up which is then used to 
compile the rankings. This allows you to compare your performances per 
age category, gender and, above all, profession - meaning you can work 
out who the fastest doctor, fire-fighter or scientist was that particular year. 
The points system adopted was taken from a sample used to evaluate 
decathlon performance, however it also includes special coefficients for 
distance, course difficulty and gender. The limit is set on a maximum of 
1,000 points per race. That said, if you manage to run a fast time, you 
have the chance to pick up a few extra points over this limit. With a great 
range of points, coefficients to evaluate results based on a study dealing 
with the times and paces of long-distance runners spanning 20 years, 
not to mention a specially modified coefficient for women. Women can 
easily beat men, simply put everyone has the chance of being a win-
ner. And there’s no need to worry, we haven’t included the results of top 
athletes in the rankings.
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...spolehlivý partner pro vaše projekty

Zajišťujeme pronájem, servis a prodej ekologických mobilních toalet a sanitární techniky, mobilního 
oplocení, stavebních kontejnerů i pronájem party stanů včetně příslušenství a doplňkových služeb.

www.johnnyservis.com

SANITÁRNÍ PŘÍVĚSY MOBILNÍ OPLOCENÍ

MOBILNÍ TOALETY UMYVADLA A DESINFEKCE

MOBILNÍ KANCELÁŘE PARTY SERVIS

KONTEJNERY PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY

ČECHY MORAVA SLOVENSKO MAĎARSKO
JOHNNY SERVIS s.r.o.  JOHNNY SERVIS s.r.o.  JOHNNY SERVIS s.r.o.  JOHNNY SERVIS
Tel: +420 800 100 666  Tel.: +420 800 222 100  Tel.: +421 911 649 628  Kommunális Szolgáltató Kft.
   Tel: +36 709 481 158 Safety partner

www.cechymen.cz

www.runczech.com RunCzech běžecká liga

Vyzvedávání startovních balíčků na Mattoni 1/2Maraton Olomouc a dm 
rodinný běh   Kompletní nabídka vybavení pro sport a volný čas 

za nejlepší ceny   Bohatý doprovodný program pro celou rodinu 
www.flora-ol.cz

Veletrh aktivního a zdravého životního stylu
u příležitosti 5. ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc

20. – 21. června 2014

Vstup
zdarma

Moravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport ExpoMoravia Sport Expo

Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A  Denně od 9 do 19 hodin

flora_moravia-sport-expo_plakat-a5.indd   1 03.6.2014   14:37:19



Dvacet let běžeckých 
rekordů
Maratonský šampión, běžecký nováček pře-
mluvený k účasti ve štafetě či ta, která se pro-
trápí svým prvním závodem až do cíle. Každý  
je vítěz. Běžíme už dvacátý rok.

1994 V pražské hospodě Cibulka se schází dva italští kamarádi,  
mezinárodní manažer Carlo Capalbo a olympijský vítěz 
v maratonu Gelindo Bordin. „Uděláme tady běh jako v New 
Yorku,“ řekli si. Po třetím pivu volali legendárnímu Emilu 
Zátopkovi.

1995 Další rok už se běžel maraton v centru Prahy. Na startu bylo  
958 odvážných, k tomu patnáct tisíc účastníků doprovod-
ných akcí!

1996 O rok později se přidává Zlatá desítka, později Grand Prix 
pouze pro elitní běžce.

1997 Rok na to se počet účastníků maratonu zdvojnásobil na 
1 848 běžců. Poprvé se také běžely studentské štafety  
Juniorského maratonu.

1998 Trať závodu se postupně přesouvá do atraktivnějších míst 
více do centra. Poprvé se běží přes Karlův most.

1999 13. března 1999 se poprvé Prahou běží půlmaraton.
2000 Do Prahy míří elitní běžci, mezi nimi například Ronaldo 

Da Costa, který přijel rok po zaběhnutí světového rekordu 
2:06:05.

2001 Do Prahy zavítá běžecká legenda Haile Gebrselassie a vyhrá-
vá Grand Prix. Ani nový ženský rekord v maratonu na sebe  
nenechá dlouho čekat. Stanovuje ho Maura Viceceonte  
z Itálie na 2:26:33.

2002 V předvečer maratonu se poprvé koná závod na in-line 
bruslích.

2003 Maraton startuje prezident republiky Václav Klaus. Grand 
Prix se otevírá veřejnosti.

2004 Róbert Štefko si třetím místem a časem 2:12:33 zajišťuje 
nominaci na olympijské hry v Aténách.

2005 Olympijský vítěz Stefano Baldini na startu Grand Prix.
2006 Počet účastníků maratonu je překonán půlmaratonským 

polem (4 207).
2007 Velkému zájmu se těší také největší sportovní veletrh v zemi.  

Maratonské Sport Expo navštíví hned první rok 30 000 
zájemců.

2008 Grand Prix získává stříbrnou známku IAAF.
2009 Půlmaraton jako první z celého seriálu obdrží nejvyšší zla-

tou známku IAAF.
2010 Zlatou známkou od IAAF je oceněn i maraton. Do rodiny 

RunCzech přibývá první závod mimo Prahu – půlmaraton 
v Olomouci.

2011 Druhým mimopražským závodem je půlmaraton v Ústí nad 
Labem.

2012 RunCzech běžecká liga se rozrůstá o půlmaraton v Českých  
Budějovicích. Mattoni 1/2Maraton Olomouc získává pro 
další rok stříbrnou známku kvality IAAF.

2013 RunCzech poprvé zavítá i na karlovarské kolonády.  
Olomoucí běží už 3 543 úřastníků. Na pražské Letné se 
otevírá první běžecký dům na světě – Running Mall.

Twenty years of  
running records
The Marathon winner, the novice picked out 
from the crowd for a relay, as well as those 
who struggle to cross the finish the first time 
around. Everyone’s a winner. We’ve been run-
ning now for twenty years.

1994 Two Italian friends International Manager Carlo Capalbo and 
Olympic gold medalist in marathon Gelindo Bordin meet for 
a drink at a Prague pub Cibulka. “We will organize a race 
here just as it is in New York”, Carlo said, and after the third 
beer called legendary Emil Zátopek.

1995 Within a year, a marathon took off in the city center. 958 
runners stood at the start line of its first edition and 15,000 
joined in accompanying events.

1996 A Golden 10K Race for Elite runners complimented the 
main race.

1997 The number of participants has already doubled to 1,848 
runners. The Junior marathon students relay kicks off for 
the first time.

1998 The course moves more to the center. For the first time 
Prague Marathon course crosses the Charles Bridge.

1999 The first edition of Prague Half Marathon takes place on 
13 March, 1999.

2000 A year after breaking a world record in 2:06:05, Brazilian elite  
marathon runner Ronaldo Da Costa heads to Prague.

2001 Haile Gebrselassie comes to Prague and wins the Grand 
Prix. The new women’s marathon course record is set by 
Maura Viceceonte from Italy (2:26:33).

2002 A first in-line skate race takes place in the evening before 
the marathon.

2003 Prague Marathon is started by Václav Klaus, the president  
of the Czech Republic. The Grand Prix is open to the 
public.

2004 Róbert Štefko’s third place in marathon in 2:12:33 secured 
him a nomination to the Olympic Games in Athens.

2005 Olympic champion Stefano Baldini at the start of the Grand 
Prix.

2006 The number of participants in Prague Marathon has been 
exceeded by the half marathon field (4,207).

2007 The Marathon Sport Expo with over 30,000 visitors  
becomes the largest sports trade fair in the country.

2008 Men’s 10K race as part of the Grand Prix is granted the 
IAAF Road Race Silver Label.

2009 The Prague Half Marathon is the first race from the series 
to receive the highest rating – the IAAF Gold Label.

2010 The Prague Marathon is awarded the IAAF Road Race Gold 
Label. The inaugural Olomouc Half Marathon complements 
the three Prague races.

2011 The half marathon in Ústí nad Labem becomes the second 
race to be organized outside the Czech capital. 

2012 RunCzech Running League adds to its calendar also České 
Budějovice Half Marathon. Mattoni Olomouc Half Marathon 
is granted the IAAF Road Race Silver Label for the next 
year.

2013 RunCzech attends the Karlovy Vary’s colonnade for the first 
time. 3,543 runs the 4th edition of Mattoni Olomouc Half 
Marathon. RunCzech opens the world’s first house of run-
ning – the Running Mall.

RunCzech Event Guide
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Radost stiknutím tlačítka.
Raindance® Select.

Potřebujete si vymýt z vlasů 
šampon silným proudem 
Rain, uvolnit se a  relaxovat 
v měkkých kapkách Rain 
Air nebo se nechat masí-
rovat proudem Whirl? Váš 
nejoblíbenější proud si nyní 
vyberete pouhým stiskem 
tlačítka na nové ruční sprše 
Raindance Select E 120.
Více informací najdete na: 
www.hansgrohe.cz/
select 
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Podpořte olomoucké 
charitativní 
organizace a běžte 
pro dobrou věc
Běhání a charita spolu souvisí, i když se to  
na první pohled nezdá. Přesvědčují nás o tom 
maratony a běžecké akce po celém světě. Bě-
hání pro dobrou věc je u nás zatím v plenkách, 
ale pomalu si získává stále více příznivců. Zá-
vodníky pak žene k cíli nejen vlastní vůle, ale 
i vědomí, že svým během pomáhají druhým.

K rozkvětu charitativního běhání ve velké míře přispívají i organizátoři  
RunCzech, kteří v rámci běžecké ligy spolupracují s více než dvaceti  
charitativními partnery. Mezi ty dlouhodobé patří například Čes-
ká transplantační nadace – Nadace Karla Pavlíka, Světlo pro svět,  
Nadace Via, Výbor dobré vůle, Armáda Spásy či Nadace Partner-
ství, kterou můžete podpořit adopcí stromu při registraci na závod.  
V minulém roce se tak podařilo adoptovat 657 stromů a vybrat částku  
122 700 Kč. V letošním roce zatím běželo závody RunCzech běžecké  
ligy 3 637 běžců pro dobrou věc a RunCzech tak podpořil neziskový  
sektor částkou 2 230 400 Kč.
RunCzech spolupracuje přímo v Olomouci s pěti místními neziskovými  
organizacemi (P-Centrum, RC Heřmánek, Šance Olomouc,  
Společnost pro ranou péči a Spolek Trend vozíčkárů). Poslední zmi-
ňovaná organizace se do projektu Běh pro dobrou věc zapojila již  
podruhé. „Zakoupením registrace přispějí na jeden den asistenční 
služby pro jednoho vozíčkáře. Dosud jsme prodejem registrací získali 
částku 14 000 Kč. Někomu by se to mohlo zdát málo, ale pro klienty  
to představuje příspěvek na 6 měsíců asistence“ říká Evžen Hlaváček  
– zástupce ředitele spolku Trend vozíčkářů.
Dění kolem Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se účastní zprostřed-
kovaně i místopředseda Trendu vozíčkářů Libor Hulín. Je branká-
řem sledge hokejové reprezentace a účastníkem paralympiády v So-
či 2014. A jaké je jeho poselství běžcům, kteří přijedou 21. června  
do Olomouce? „ Z vlastní zkušenosti vím, jak „chutná“ život na vozíku  
zvláště, když se vám to přihodí třeba po úrazu. Pak si takto han-
dicapovaný člověk teprve uvědomí důležitost asistenční služby.  
Přeji všem, kteří se postaví na start, ať překonají sami sebe, své 
cíle a ať jim pohyb přináší radost. Všem, kteří se zapojili do Běhu  
pro dobrou věc, děkuji za sebe i klienty Trendu vozíčkářů. Věřím,  
že ostatní je budou následovat v dalším roce i na dalších závodech 
RunCzech běžecké ligy. A je jedno, za kterou charitu poběží, i když 
naše přání je – podpořte Trend vozíčkářů!“ 

Offer your support to 
charity organisations 
in Olomouc and run 
for a good cause 
Although it might not appear to be the case 
at first glance, running and solidarity really  
do go hand in hand. Just take a quick look at 
the situation in countries around the world 
and you will find a wealth of charity running 
events and marathons. Here in the Czech 
Republic the notion of running for a good 
cause is still in its infancy, however it is  
gradually gaining ground and winning more 
and more supporters. For participants running  
for a good cause, the motivation to make it 
across the finish line isn’t just about testing 
your own willpower but also sensing that by 
doing so, you are helping out others.

It has to be said that RunCzech organisers are playing a signifi-
cant role in charity runs, boasting more than twenty charity part-
ners within its Running League. Longstanding partners include the 
Czech Transplant Foundation – The Karel Pavlík Foundation, Světlo 
pro svět, The Via Foundation and the foundation Partnerství which 
you can support by adopting a tree when signing up for a race. 
Last year they managed to adopt 657 trees and collect a sum of 
122,700 CZK (4,540 EUR). A total of 3,637 people have taken part 
in RunCzech Running League races this year, all running for a good 
cause and jointly raising the sum of 2,230,400 CZK (82,607 EUR) 
for the not-for-profit sector.
RunCzech works with five local not-for-profit organisations  
based in Olomouc (P-Centrum, RC Heřmánek, Šance Olomouc,  
Společnost pro ranou péči and Spolek Trend vozíčkárů). The last of 
the organisations listed took part in the project for the second time 
already. Assistant Director of the Trend vozíčkářů (Wheelchair Club), 
Evžen Hlaváček shares some of the benefits of the programme here: 
“Signing up for races provides runners with the chance to provide 
one day’s worth of assistance for a wheelchair user. Sales so far 
have allowed us to raise a sum of 14,000 CZK (519 EUR). This 
might seem like a small amount to some people, but for our clients 
it means contributing 6 months of assistance.”
Vice-chair and mediator of Trend vozíčkářů, Libor Hulín will also be 
coming along the Mattoni Olomouc Half Marathon. He is goalkeeper  
for the national sledge hockey team and also took part at the So-
chi 2014 Paralympics. What is his message to runners heading to  
Olomouc on 21 June? “I have first-hand experience of how life’s  
‘flavour’ changes somewhat when you’re confined to a wheelchair, 
especially if it happens to you unexpectedly, like after an accident. 
You only truly appreciate the importance of having an assistance 
service when you become disabled yourself. I’d like to wish all those 
competing that they may challenge their own limits, and goals, and 
to savour the joy of exercise. On behalf of myself as well as Trend 
vozíčkářů clients, I’d like to thank everyone involved in the Running 
for a Good Cause project. It doesn’t matter which charity you run 
for even though we would clearly love people to come and sup-
port Trend vozíčkářů!“
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Running Mall: Dům, 
v němž je běh doma
S příchodem prvních jarních paprsků i závodů  
přibývajících v kalendáři běžců, stále více li-
dí nazouvá boty a vyráží do ulic, parků a lesů.  
Mnoho z nich míří také do Running Mallu – 
místa milovníkům běhu zasvěceného.

Running Mall v sobě skrývá mnoho běžeckých pokladů. Jedním z nich 
je PIM Běžecký klub, jehož členy spojuje geniálně jednoduchý pohyb. 
Společně trénují, společně strečují nebo posilují ve špičkové posilovně 
Sport Lounge. I na víkendovém horském soustředění už byli a hned se 
usnesli, že pojedou zas... Zvou si na kus řeči zajímavé hosty, ale také  
si o své vášni povídají nad šálkem kávy. Prostě parta, jak má být.
Na výkonnost se nehraje, s ní ať si lámou hlavu atletičtí bossové. V PIM 
Běžeckém klubu se naopak těší úctě nejvyšší i naprostý začátečník, 
protože našel odvahu z toho křesla vstát. Dokonce na jeho počest za-
vedli zvláštní pondělní trénink. V běhání našli kromě železné kondičky  
a odolnosti především tolik potřebnou duševní rovnováhu. A protože  
k běhu patří také dobré boty, v Running Mallu nechybí ani prodejna 
adidas running – Prague Marathon Store, kde doporučí prostřednic-
tvím nejmodernější diagnostické techniky nejvhodnější typ obuvi pro 
váš běh (ne, boty se dnes už opravdu nevybírají podle barvy) a kde si  
můžete nejžhavější novinky s příslovečnými třemi pruhy zároveň pořádně  
proklepnout na některém z běžeckých pásů. 
Running Mall je doma na Praze 7, a proto se od 14. května otevřel  
Running Mall i jeho občanům. Každou středu od 18 hodin mají šanci 
si jít zaběhat s naším trenérem a vylepšit tak svou výkonnost a tech-
niku zcela zdarma.
Přijďte si s námi zaběhat!
Více informací na www.runningmall.cz.

The Running Mall: 
A Shrine for running 
lovers in the city
With the first signs of spring and the number 
of races in the running calendar expanding by 
the day, an ever increasing number of run-
ners are grabbing their trainers and heading 
out onto the streets, parks and forests. Many 
of these also pay a visit to the Running Mall – 
a shrine for running lovers in the city.

The Running Mall boasts a great many hidden running treasures. One of 
these is the PIM Running Club, the members of which all share a love of 
simple exercise. They can train together, stretch together as well as workout  
at the premium Sport Lounge gym. The group have even been on 
a weekend mountain excursion together, coming away from the event  
determined to repeat the experience again. In the meantime they’ve been 
inviting interesting guest speakers who are also quite partial to chatting 
about their passions with each other over a cup of coffee. Just like a bunch 
of good old friends. 
They aren’t too concerned about performance; that kind of stuff is best 
left to the bosses of athletes. At the PIM Running Club, enthusiasm is 
dished out to the greatest athlete and the complete beginner in equal 
measure. It’s admirable when someone has the courage to take that 
first step and we’ve even introduced a special Monday training to cele-
brate precisely that. Aside from getting into decent physical shape and  
developing resilience, running has, above all, given members the mental  
balance they needed. And since good trainers are part and parcel of 
running, the people behind the Running Mall didn’t forget to include an  
adidas running – Prague Marathon Store. Here you’re assured to find the 
best pair of shoes to suit your running style (no – we don’t choose trainers  
according to colour these days). And once you’ve found your hottest 
pair of “three stripes,” you can head straight onto one of the treadmills 
to break them in.
The Running Mall, located in Prague 7, from 14th of May is open to all its 
district citizens. Every Wednesday from 6 p.m. Prague 7 runners have 
a chance to go jogging with professional trainer and thus improve their 
performance and technique free of charge. 
Join us for a run!
More information on www.runningmall.cz.

Patroni / Patrons
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Nejlepších 10 půlmaratonských časů roku 2014
Top 10 Half Marathon Performances in 2014

Nejlepší půlmaratonské časy v historii
The Best 15 Half Marathon Times

Muži / Men
Pořadí / Rank Běžec / Runner Čas / Time Datum / Date Nár. / Nat. Místo / Venue

1 Geoffrey Kipsang  00:59:08 29. 3. 2014 KEN Kopehagen
2=3 Leonard Patrick 00:59:14 30. 3. 2014 KEN Berlin
2=3 Abraham Cheroben 00:59:14 30. 3. 2014 KEN Berlin
4=5 Samuel Tsegay 00:59:21 29. 3. 2014 ERI Kopehagen
4=5 Guye Adola 00:59:21 29. 3. 2014 ETH Kopehagen

6 PETER KIRUI 00:59:22 5. 4. 2014 KEN PRAHA
7 Aziz Lahbabi 00:59:25 2. 3. 2014 MAR Ostia
8 Lelisa Desisa 00:59:36 14. 2. 2014 ETH Ras Al Khaimah
9 Zersenay Tadese 00:59:38 29. 3. 2014 ERI Kopehagen

10=11 Nguse Amlosom 00:59:39 14. 2. 2014 ERI Ras Al Khaimah
10=11 Hunegnaw Mesfi n 00:59:39 2. 3. 2014 ETH Ostia

Ženy / Women
Pořadí / Rank Běžkyně / Runner Čas / Time Datum / Date Nár. / Nat. Místo / Venue

1 Florence Kiplagat 01:05:12 16. 2. 2014 KEN Barcelona
2 JOYCE CHEPKIRUI 01:06:18 5. 4. 2014 KEN PRAHA
3 Priscah Jeptoo 01:07:02 14. 2. 2014 KEN Ras Al Khaimah
4 Gladys Cherono 01:07:29 29. 3. 2014 KEN Kopehagen
5 Mary Wacera Ngugi 01:07:44 29. 3. 2014 KEN Kopehagen
6 Selly Chepyego Kaptich 01:07:52 29. 3. 2014 KEN Kopehagen
7 Flomena Cheyech 01:08:13 14. 2. 2014 KEN Ras Al Khaimah
8 EMILY CHEBET 01:08:28 5. 4. 2014 KEN PRAHA

9=10 Guteni Shone 01:08:31 14. 2. 2014 ETH Ras Al Khaimah
9=10 Sally Jepkosgei 01:08:31 16. 3. 2014 KEN New York, NY

Muži / Men
Pořadí / Rank Běžec / Runner Čas / Time Datum / Date Nár. / Nat. Místo / Venue

1 Zersenay Tadese 00:58:23 21. 3. 2010 ERI Lisboa
2 Samuel Wanjiru 00:58:33 17. 3. 2007 KEN Den Haag
3 Mathew Kipkoech Kisorio 00:58:46 18. 9. 2011 KEN Philadelphia
4 ATSEDU TSEGAY 00:58:47 31. 3. 2012 ETH PRAHA
5 Sammy Kirop Kitwara 00:58:48 18. 9. 2011 KEN Philadelphia
6 Patrick Makau 00:58:52 20. 2. 2009 KEN Ras Al Khaimah

7=8 Stephen Kosgei Kibet 00:58:54 11. 3. 2012 KEN Den Haag
7=8 Geoffrey Kipsang 00:58:54 15. 2. 2013 KEN Ras Al Khaimah

9 Haile Gebrselassie 00:58:55 15. 1. 2006 ETH Phoenix
10 Stanley Biwott 00:58:56 15. 2. 2013 KEN Ras Al Khaimah
11 Geoffrey Mutai 00:58:58 15. 2. 2013 KEN Ras Al Khaimah
12 Wilson Kipsang 00:58:59 20. 2. 2009 KEN Ras Al Khaimah
13 Jonathan Maiyo 00:59:02 11. 3. 2012 KEN Den Haag

14=15 Evans Kiprop Cheruiyot 00:59:05 14. 10. 2007 KEN Udine
14=15 Ezekiel Kiptoo Chebeii 00:59:05 1. 9. 2012 KEN Lille

Ženy / Women
Pořadí / Rank Běžkyně / Runner Čas / Time Datum / Date Nár. / Nat. Místo / Venue

1 Florence Kiplagat 01:05:12 16. 2. 2014  KEN Barcelona
2 Mary Jepkosgei Keitany 01:05:50 18. 2. 2011  KEN Ras Al Khaimah
3 Lucy Wangui Kabuu 01:06:09 15. 2. 2013  KEN Ras Al Khaimah
4 Priscah Jeptoo 01:06:11 15. 2. 2013  KEN Ras Al Khaimah
5 JOYCE CHEPKIRUI 01:06:18 5. 4. 2014  KEN PRAHA
6 Lornah Kiplagat 01:06:25 14. 10. 2007  NED Udine
7 Rita Jeptoo Sitienei 01:06:27 15. 2. 2013  KEN Ras Al Khaimah
8 Elana Meyer 01:06:44 15. 1. 1999  RSA Tokyo
9 Paula Radcliffe 01:06:47 7. 10. 2001  GBR Bristol
10 GLADYS CHERONO 01:06:48 6. 4. 2013  KEN PRAHA
11 Esther Wanjiru Maina 01:06:49 15. 1. 1999  KEN Tokyo
12 Meseret Hailu 01:06:56 15. 2. 2013  ETH Ras Al Khaimah
13 Elvan Abeylegesse 01:07:07 19. 2. 2010  TUR Ras Al Khaimah
14 Sharon Jemutai Cherop 01:07:08 27. 11. 2011  KEN New Delhi
15 Kimberley Smith 01:07:11 18. 9. 2011  NZL Philadelphia
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Olomouc ozdobí 
nejzářivější 
maratonské hvězdy
Stále blyštivější startovní pole nabízejí závody 
RunCzech běžecké ligy. Poběží tu vítězové 
letošního londýnského maratonu a světový 
rekordman v maratonu Wilson Kipsang a Edna 
Kiplagat, jediná žena, která kdy obhájila titul 
maratonské mistryně světa.

Wilson Kipsang patří skutečně mezi aktuální světové hvězdy z kategorie 
Bolta, Djokoviče či Ribéryho. Je mu 32 let a v Londýně za sebou nechal 
všechny nejzvučnější soupeře, loni překonal světový rekord v maratonu.
Edna Kiplagat je dvojnásobnou maratonskou šampionkou, letošním 
londýnským vítězstvím nad světovými rekordmankami na 5 000 met-
rů, 10 000 metrů a v půlmaratonu dala 34letá keňská běžkyně jasně 
najevo svou převahu. Půlmaraton umí za 1:07:41.
Kdo by se měl spolu s nimi postarat o výborné časy na nové trati? 
Další z výtečných keňských vytrvalců Dennis Kimetto se už dostal pod 
magickou hodinovou bariéru (59:14). Nadějnými výsledky se prezen-
tuje člen týmu RunCzech Racing Nicholas Bor, nebo Wilfred Kigen, 
oba z Keni. 
Poběží zde skvělí běžci z Japonska, Švýcarska, Polska i Ukrajiny. Bitvu 
o českou jedničku by měl vyhrát Jiří Homoláč.
Mezi ženami jsou dalšími favoritkami na stupně vítězůnadějná etiopská 
běžkyně Bethelhem Moges a její krajanky Hirut Alemayehu a teprve 
19letá Mame Feyisa, která loni vyhrála v Karlových Varech. 
Stejně jako Britka Alyson Dixon už běžely pod 1:11. Objeví se i přední 
běžkyně z Běloruska, Japonska nebo Ukrajiny. Pokračovat bude věčný 
seriál napínavých soubojů o nejlepší Češku mezi olomouckou Petrou 
Kamínkovou a olympioničkou Ivanou Sekyrovou – ta už letos domino-
vala v Karlových Varech.

Elite start fi eld
Just when you thought the start line at RunC-
zech Running League races couldn’t get any 
more impressive, it just did. The event will play 
host to winners of this year’s London mara-
thon, Wilson Kipsang and Edna Kiplagat, the 
latter who ranks as the only woman to have 
succeeded at defending the world marathon 
championship title.

Alongside the likes of Bolt, Djokovic and Ribéry, Wilson Kipsang is 
a truly world-class athlete. At 32 years of age competing at the London 
marathon, he left all his most illustrious opponents, last year he broke 
the world record in marathon.
Which other runners will be joining them on the new course to secure 
great times? Another excellent Kenyan long-distance runner to take 
part is Dennis Kimetto who has already managed to overcome the 
magical one hour limit (59:14). Other promising results can be expected 
from RunCzech Racing team members Nicholas Bor, and Wilfred 
Kigen, both hailing from Kenya.
We can also look forward to checking out competing runners from 
Japan, Switzerland, Poland and Ukraine. In terms of the Czechs, Jiří 
homoláč is favourite to win.
When it comes to the ladies, other runners to watch out for include 
Bethelhem Moges along with her fellow compatriot Hirut Alemayehu, 
not to mention 19-year old Mame Feyisa who won the Karlovy Vary 
race last year.
Just like British runner, Alyson Dixon, all have recorded times below 
1:11. We can also look forward to seeing top runners from Belarus, 
Japan and Ukraine. Meanwhile the eternal series of gripping duels is 
set to continue between Olomouc native Petra Kamínková and the 
Olympian Ivana Sekyrová who will both be eager to secure the best 
female Czech title. Ivana already has one win under her belt from this 
year’s Karlovy Vary race.

Charitativní partneři / Charity partners
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Startovní listina – muži / Start list – men
Nár. / Nat. Jméno / Name Příjmení / Surname Nar. / Born 10 km 1/2M Marathon Label time*

1 KEN Wilson KIPSANG 15. 3. 1982 0:27:32 0:58:59 2:03:23 2:03:23
2 KEN Dennis KIMETTO 22. 1. 1984 0:59:14 2:03:45 2:03:45
3 KEN Nicholas Kipchirchir BOR 27. 4. 1988 1:01:25 1:01:25
4 KEN Wilfred Kirwa KIGEN 21. 1. 1986 1:01:32 2:11:42 2:11:42
5 JAP Kenji YAMAMOTO 18. 5. 1984 1:01:47 1:01:47
6 JAP Shota HIRAGA 10. 4. 1990 1:02:08 1:02:08
7 SUI Viktor ROTHLIN 14. 10. 1974 0:28:40 1:02:16 2:07:23 2:08:32
8 KEN Joel Kipkoech KIMUTAI 5. 10. 1988 1:02:24 1:02:24
9 POL Marcin CHABOWSKI 28. 6. 1986 1:02:26 2:10:07 2:10:07
10 KEN Joseph MAREBU 21. 11. 1977 0:27:42 0:59:45 1:02:31
11 NED Abdi NAGEEYE 2. 3. 1984 0:28:08 1:04:01 2:11:33 0:28:08
12 KEN Toroitich KOSGEI 9. 9. 1981 1:03:21 1:03:21
13 UKR Vitaliy SHAFAR 27. 1. 1982 0:28:45 1:03:54 2:11:52 2:11:52
14 CZE Jiří HOMOLÁČ 25. 2. 1990 0:29:57 1:05:41 2:19:37 1:05:41
15 CZE Leoš PELOUCH 30. 9. 1975 0:32:25 1:11:06 2:28:03 1:11:06
16 KEN Paul Kariuki MWANGI 2. 1. 1993 0:30:34 debut debut
17 CZE Jan KOHUT 17. 12. 1985 0:30:50 1:08:17 1:08:17
18 CZE Robert MÍČ 30. 1. 1992 0:31:40 1:09:48 1:09:48
20 CZE Radek HUBL 17. 5. 1988 0:31:15 1:10:50
41 KEN Geoffrey RONOH 29. 11. 1982 vodič / pacemaker

42 KEN Evans Kigen KURUI 8. 1. 1993 vodič / pacemaker

* Nejlepší čas za posledních 36 měsíců
* The best time in last 36 months Turkish Airlines – the offi cial carrier of RunCzech’s elite runners.
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KIPSANG Wilson
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
15. 3. 1982
Sponzor / Sponsor
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 0:58:59 Ras Al Khaimah (ARE)2009
 Maraton / Marathon: 2:03:23 Berlín (GER) 2013

Úspěchy – maraton / Achievements – marathon
London:   2014 – 1., 2:04:29
  2013 – 5., 2:07:47
  2012 – 1., 2:04:44
Honolulu:   2012 – 1., 2:12:31
Otsu:   2011 – 1., 2:06:13
Frankfurt:   2011 – 1., 2:03:42
  2010 – 1., 2:04:57
Paris:   2010 – 3., 2:07:13

Úspěchy – půlmaraton / Achievements – half marathon
Newcastle:   2012 – 1., 0:59:06
Zwolle:   2011 – 1., 1:00:49
Abu Dhabi:   2010 – 1., 1:00:04
Ras Al Kaimah:   2009 – 2., 0:58:59
Delhi:   2008 – 2., 0:59:16

Maratony na OH / Marathons in Olympic Games
London:  2012 – 3., 2:09:37

Světový rekordman, několikanásobný vítěz slavných světových 
maratonů a bronzový medailista z Olympijských her v Londýně 
se 21. června představí na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Jeho  
poslední velké vítězství je z londýnského maratonu, kdy za sebou 
nechal všechny favority závodu – mistra světa, olympijského vítěze,  
dosavadního držitele rekordu závodu, loňského vítěze i muže, který  
dokázal zaběhnout nejrychlejší maraton všech dob – a časem  

2:04:29 vytvořil nový rekord závodu. Běhání se začal naplno  
věnovat až ve 20 letech, ve 28 běžel svůj první maraton v Paříži  
a s časem 2:07:13 se ihned probojoval na stupně vítězů. O pouhých 
6 měsíců později už zvítězil ve Frankfurtu ve skvělém čase 2:04:57. 
Zaběhnout maraton pod 2:05 se zatím podařilo pouze 25 mužům, 
Wilson to dokázal hned pětkrát. Z toho dvakrát pod 2:04. Loni  
v Berlíně přepsal historii, když pokořil dosavadní rekord Patricka 
Makau a časem 2:03:23 stanovil novou hodnotu světového rekordu.  
Svých největších výsledků dosáhl v maratonu, řadu úspěchů má však 
i z poloviční trati. Půlmaraton dokázal zatím nejrychleji zaběhnout za 
58:59, třikrát už dokázal běžet pod hodinu. Wilson se nepřipravuje pod 
vedením trenéra, tréninkové dávky ordinuje sám. V tréninkové skupině  
má však silného sparing partnera Geoffrey Mutaie, který dokázal  
zaběhnout v Bostonu nejrychlejší maraton historie (2:03:02, Boston 
není certiifikovaná trať pro uznání světových rekordů). Wilson trénuje 
ve dvou fázích a za týden naběhá kolem 160 km.

World record-holder, many times winner of world renowned marathons  
and bronze medallist from the London Olympic Games, Wilson Kipsang  
will be competing at the Mattoni  Olomouc Half Marathon on 21st June. 
His last big victory came at the 2014 Virgin Money London Marathon, 
where he managed to keep all the favourites at bay including a world 
champion, an Olympic winner, the current race record holder, and the 
previous year’s winner as well as the fastest marathon runner of all 
time. He finished with a time of 2:04:29, breaking another race record.  
Wilson didn’t start running full-time until the age of 20, and didn’t  
complete his first marathon in Paris until 28, where he finished third with 
a time of 2:07:13. He went on to triumph in Frankfurt just 6 months later  
with the fantastic time of 2:04:57. Only 25 men have managed to complete  
the marathon in under 2:05, yet Wilson has broken this barrier five 
times with two of these under 2:04. Last year saw him rewrite history  
in Berlin by smashing the record held by Patrick Makau and setting 
the new world record of 2:03:23. His best results can be attributed to  
marathon races, however he’s also garnered a number of successes 
on half marathon courses. His fastest half marathon time so far stands 
at 58:59; he’s completed the distance three times in under one hour.  
Wilson doesn’t work with a trainer, preferring to prescribe his own training  
plan. That said, the runner is part of a training group where he runs 
alongside the strong sparring partner Geoffrey Mutai who managed 
to run the fastest marathon in history in Boston, 2:03:02 (Boston isn’t 
a record certifiable course). Wilson follows a two-phase training plan, 
clocking around 160 km per week.
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KIMETTO
Dennis
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
22. 1. 1984
Sponzor / Sponsor
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 0:59:14 Berlín (GER) 2012
 Maraton / Marathon: 2:03:45 Chicago (USA) 2013
 25 km: 1:11:18 Berlín (GER) 2012

Dennis se připravuje v jedné tréninkové skupině s Wilsonem Kipsan-
gem a Geoffrey Mutaiem a stejně jako oni, i on má na kontě jeden 
nejrychlejší světový čas – a to na 25 km (1:11:18) z BIG 25 Berlin 
(2012). Svůj první velký půlmaraton běžel v roce 2011 v Nairobi ještě  
pod jménem Dennis Koech a výkonem 1:01:30 se ihned přihlásil 
do skupiny elitních keňských běžců. O rok později na půlmarato-
nu v Ras Al Kaimah (2012) dokonce dokázal porazit svého proza-
tím slavnějšího kolegu Wilsona Kipsanga a vyhrát v čase 1:00:40.  
Vinou špatně uvedeného data narození byl považován za běžce 
o 10 let mladšího a jeho excelentní čas z berlínského půlmaratonu 
59:14 byl chybně uváděn jako nový juniorský rekord. Od té doby už 
závodí pod jménem Dennis Kimetto a sbírá další úspěchy. Při svém 
maratonském debutu v Berlíně (2012) se celou trasu držel těsně za 
svým tréninkovým partnerem Geoffrey Mutaiem a časem 2:04:16 
vytvořil nejrychlejší maratonský debut historie. V roce 2013 vyhrál 
v novém rekordu závodu maraton v Tokiu (2:06:50) a v novém osob-
ním rekordu i maraton v Chicagu (2:03:45).

Dennis has been preparing for the race as a part of the same 
training group as Wilson Kipsang and Geoffrey Mutai. Just 
like them, he’s managed to secure a world record – record-
ing a time of 1:11:18 in the 25 km distance at the BIG 25 Berlin  
race (2012). He ran his first ever big half marathon in Nairobi in 
2011, at which time he went by the name Dennis Koech. He finished  
the race in 1:01:30 which was enough to earn him first place. 
He went on to beat his more famous colleague, Wilson Kipsang  
one year later at the Ras Al Kaimah race (2012) triumphing with a time 
of 1:00:40. Due to a wrongly written date of birth listing him as 10 
years younger than his actual age, the runner was falsely heralded  
as having set a new junior record for his excellent time of 59:14 
at the Berlin Half Marathon. Ever since, he’s been competing using  
the name Dennis Kimetto and continues to garner success  
after success. At his marathon debut in Berlin in 2012, he stuck 
closely behind his training partner, Geoffrey Mutai throughout the 
course, emerging with the fastest marathon debut performance on 
record 2:07:16. He won, also breaking a new race record at the  
Tokyo marathon in 2013 (2:06:50) topping this off with a new personal  
record at the Chicago marathon (2:03:45) that same year.
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YAMAMOTO 
Kenji 
Japonsko / Japan

Datum narození / Date of birth
18. 5. 1984

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:01:47 Yamaguchi (JAP),  2014

Kenji je jeden ze dvou japonských závodníků ve stratovním po-
li. Prozatím běhal spíše v Japonsku. Letos si vylepšil své osobní 
půlmaratonské maximum a rád by svou formu zúročil i na Mattoni 
1/2Maratonu Olomouc. Příští rok by se chtěl zaměřit na maraton.

Kenji is one of two Japanese elite athletes competing in Olomouc. 
Until now, he has predominantly competed in race held in Japan. 
He improved his personal half marathon best maximum this year 
and is keen to put his form to good use at the Mattoni Olomouc 
Half Marathon. He’d like to set his sights on the marathon next year.

KIGEN
Wilfred Kirwa
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
21. 1. 1986
Sponzor / Sponsor
adidas

BOR
Nicholas
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
27. 4. 1988
Sponzor / Sponsor
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:01:32  Berlin (GER), 2013
 Maraton / Marathon: 2:11:42 Wien (AUT), 2014
 25 km: 1:11:29 Berlín (GER)2012

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:01:25 Praha (CZE), 2014

Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Praha / Prague Half Marathon 2014 (8., 1:01:25)
1/2Maraton České Budějovice / České Budějovice Half Marathon 
2014 (nedokončil / didn’t finish)
Grand Prix Praha / Prague Grand Prix 2013 (6., 0:28:37)
1/2Maraton Ústí n. L. / Ústí nad Labem Half Marathon 2013 (5., 1:02:10)

Wilfred je spolu s Dennisem Kimetto dalším mužem ve startovním 
poli, jehož parádní disciplínou je 25 km. Ve slavném BIG 25 Berlin 
(2012) doběhl těsně za Dennisem a zapsal si tak druhý nejrychlej-
ší čas historie na této distanci. Na berlínské půdě se mu daří, loni 
si zde zaběhl i osobní rekord na půlmaraton. Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc bude jeho prvním závodem v Česku.

Nichloas Bor je jeden z členů týmu RunCzech Racing, který podpo-
ruje mladé nadějné běžce a dopomáhá jim ke startům na prestižních 
světových závodech. Nicholase letos čeká již třetí závod v RunCzech 
běžecké lize. Po 8. místě na Sportisimo 1/2Maratonu Praha (1:01:25) 
přidal 4. místo na půlmaratonu v Göteborgu (1:02:05) a senzační první 
místo z Wurzburg 10K (0:28:16). V Českých Budějovicích závod ne-
dokončil. Nicholas je i sparingpartnerem Jonathona Mayo, držitele ča-
su 2:04:56 z loňské Dubaje. 

Along with Dennis Kimetto, Wilfred is another runner who produces 
fantastic results in the 25 km discipline. At the famous BIG 25 Berlin 
race (2012), he finished closely behind Dennis, thus recording the 
second fastest time in history for this distance. He appears to be well-
suited to the conditions in Berlin, having recorded his half marathon 
personal best there last year. The Mattoni Olomouc Half Marathon 
will be his first race in the Czech Republic.

Nicholas Bor is one of the members of the RunCzech Racing team 
which supports young promising runners by helping them to compete at 
prestigious international races. This will be Nicholas’ second RunCzech 
Running League event this year. After finishing in 8th place at the Sporti-
simo Prague Half Marathon (1:01:25), he went on to pick up a 4th place 
at the Gothenburg Half Marathon (1:02:05) and a fantastic first place 
from Wurzburg 10K (0:28:16). In České Budějovice he didn’t finish the 
race. Nicolas is a training partner to Jonathon Mayo who completed 
last year’s Dubai marathon in 2:04:56.
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RöTHLIN
Viktor
Švýcarsko / Switzerland

Datum narození / Date of birth
14. 10. 1974
Sponzor / Sponsor
Asics

HOMOLÁČ
Jiří
ČR / Czech Rep.

Datum narození / Date of birth
25. 2. 1990
Sponzor / Sponsor
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:02:16 Milano (ITA), 2006
 Maraton / Marathon: 2:07:23 Tokio (JAP), 2008
 10 km: 0:28:40 Basel (FRA), 2006

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:05:41 Praha (CZE) 2013
 Maraton / Marathon: 2:19:37 Frankfurt (GER) 2013
 10 km: 0:30:38 Frýdek-Místek (CZE) 2012

Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Praha / Prague Half Marathon 2014 (22., 1:07:55), 
2013 (18., 1:05:41), 2014 (21., 01:07:56)
Maraton Praha / Prague Marathon 2013 (12., 2:21:37), 2012 (22., 
2:21:06), 2014 (15., 02:22:12)
1/2Maraton České Budějovice / České Budějovice Half Marathon 
2014 (15., 1:11:45)
1/2Maraton Olomouc / Olomouc Half Marathon  2013 (9., 1:08:36)
Grand Prix Praha / Prague Grand Prix 2013 (16., 0:30:38), 2012 
(11., 0:30:37), 2011 (14., 0:31:12)
1/2Maraton Ústí nad Labem / Ústí nad Labem Half Marathon  2013 
(11.,1:05:50), 2012 (7., 1:07:12)

Viktor se specializuje hlavně na maraton. Švýcarsko na této trati repre-
zentoval již na olympijských hrách v Sydney (2000), Aténách (2004) 
a v Pekingu (2008), kde doběhl na senzačním šestém místě (2:10:35). 
Bronzovou medaili si odvezl ze světového šampionátu v Osace 
(2007), stříbro získal na Mistrovství Evropy v Gotheburgu (2006) a v ro-
ce 2010 si v Barceloně doběhl pro titul mistra Evropy v maratonu.  
Čtyřikrát již zvládl vylepšit švýcarský národní rekord v maratonu.  
Naposledy v roce 2008 v Tokiu, kde zároveň vyhrál v čase 2:07:23. 
Dvakrát také zvítězil na maratonu v Curychu (2004 a 2007).

Tento nadějný český běžec má za sebou úspěšný rok. Loni si vy-
lepšil svůj osobní rekord jak v půlmaratonu, tak maratonu. Letošní  
půlmaraton v Praze dokončil jako druhý nejlepší Čech v čase 
1:07:55. Je členem tréninkové skupiny Jiřího Sequenta, který vede  
také olympioniky Jakuba Holušu, Lenku Masnou a reprezentanta  
a vytrvalostního běžce Milana Kocourka. V tomto roce startoval  
již na Sportisimo 1/2 Maratonu Praha, Volkswagen Maratonu Praha  
a Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice.

This promising Czech runner had a great year in 2013 seeing him 
break his personal best in both the half marathon and marathon 
courses. He finished this year’s Prague half marathon as the second  
best Czech with a time of 1:07:55. He is a member of Jiří Sequent’s 
running group who also manages Jakub Holuša and Lenka Masná,  

Viktor predominantly specialises in the marathon. He has represented  
Switzerland at this distance course at the Olympic Games several 
times: Sydney (2000), Athens (2004) and Beijing (2008), where he 
finished a sensational six place (2:10:35). He can also pride him-
self on having picked up a bronze at the World Championships 
in Osaka (2007), and a silver at the European Championships in  
Gothenburg (2006), plus on winning the European championship title  
in Barcelona back in 2010. He’s managed to beat the Swiss  
national marathon record on four occasions. The last time this hap-
pened was in Tokyo in 2009, when he also won the race with a time 
of 2:07:23. He has also triumphed twice at the Zurich marathon 
(2004 and 2007).

not to mention long-distance runner for the national team, Milan 
Kocourek. As well as Kreisinger, he would like to attack the limit  
of the Czech Athletic Federation for the European Championship 
in Marathon. This year he has started at the Sportisimo Prague 
Half Marathon, Volkswagen Prague Marathon and Mattoni České 
Budějovice Marathon.

HIRAGA 
Shota 
Japonsko / Japan

Datum narození / Date of birth
10. 4. 1990

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:02:08 Marugame (JAP), 2010 / 
  Yamaguchi (JAP), 2014

dvacetiletého závodníka je probojovat se na olympijské hry a na  
mistrovství svět v maratonu.

Another runner representing Asia. In the past it was more likely 
you’d see Shota competing on the track, however he has gradually  
switched to road races. It is this twenty-four year old competing 
runner’s dream to work his way up to the Olympic Games and the 
marathon world championships.

Další z běžců reprezentující asijský kontinent. Dříve běhal spíše 
na dráze, postupně přešel k silničním běhům. Snem tohot čtyřia- 
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Startovní listina – ženy / Start list – women
Nár. / Nat. Jméno / Name Příjmení / Surname Nar. / Born 10 km 1/2M Marathon Label time*

1 KEN Edna KIPLAGAT 15. 11. 1979 0:31:34 1:07:41 2:19:50 1:08:48

2 ETH Mame FEYISA 10. 6. 1996 1:10:08 1:10:08

3 BLR Aliaksandra DULIBA 5. 1. 1988 0:32:36 1:10:15 2:21:29 1:10:15

4 ETH Hirut ALEMAYEHU 12. 11. 1993 1:10:25 1:10:25

5 ETH Betelhem MOGES 3. 5. 1991 1:10:37 2:26:42 1:10:37

6 GBR Alyson DIXON 24. 9. 1978 1:10:38 2:31:10 1:10:38

7 KEN Janet Jelagat RONO 9. 12. 1988 1:11:50 2:26:03 2:26:03

8 KEN Faith Jeruto KIPSUM 11. 5. 1993 1:11:56 1:11:56

9 UKR Yulia RUBAN 6. 10. 1983 0:33:23 2:27:10 2:27:10

10 JAP Kotomi TAKAYAMA 18. 2. 1993 1:11:07 1:11:07

11 JAP Yukari ABE 21. 8. 1989 1:11:18 1:11:18

12 ETH Abebu GELAN 18. 1. 1990 0:32:09 1:07:57 1:15:54

13 ETH Leterbrhan Haylay GEBRESLASEA 29. 11. 1990 0:32:53 1:09:45 1:09:45

14 KEN Maurine Jelagat KIPCHUMBA 12. 11. 1988 1:11:55 1:11:55

15 CZE Petra KAMÍNKOVÁ 19. 1. 1973 0:32:28 1:12:17 2:39:20 34:37:00

16 CZE Ivana SEKYROVÁ 13. 10. 1979 0:34:40 1:14:06 2:34:23 1:14:06

17 CZE Šárka MACHÁČKOVÁ 15. 9. 1983 0:37:56 1:21:16 2:45:53 1:21:16

18 KEN Brendah Kamonya KEBEYA 16. 2. 1992 0:34:40 debut debut

19 CZE Petra PASTOROVÁ 6. 1. 1977 0:35:36 1:14:10 2:36:42 1:14:10

* Nejlepší čas za posledních 36 měsíců
* The best time in last 36 months Turkish Airlines – the offi cial carrier of RunCzech’s elite runners.
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Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:08:48 Lisabon (POR) 2013
 Maraton / Marathon: 2:19:50 Londýn (GBR) 2012

Úspěchy – maraton / Achievements – marathon
London:  2014 – 1., 2:20:21
  2013 – 2., 2:21:32
  2012 – 2., 2:19:50
  2011 – 3., 2:20:46
New York:  2013 – 9., 2:30:04
  2010 – 1., 2:28:20
Los Angeles:   2010 – 1., 2:25:38
Las Vegas:   2005 – 10., 2:50:20

Mistrovství světa / World Championships
Daegu:   2013 –1., 2:25:44
Moskva:   2011 – 1., 2:28:43

Maratony na OH / Marathons in Olympic Games
London:   2012 – 20., 2:27:52

KIPLAGAT Edna 
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
15. 11. 1979
Sponzor / Sponsor:
Nike

Edna Kiplagat je první ženou v historii, která dokázala úspěšně obhá-
jit titul světové šampionky v maratonu. V roce 2011 získala na úvod-
ním závodním dni Mistrovství světa v atletice v Daegu svou první zla-
tou medaili. O dva roky později si v Moskvě pro první místo doběh-
la podruhé. Na slavném londýnském maratonu se jí letos po dvou 
druhých (2012, 2013) a jednom třetím místě (2011) konečně poda-
řilo zvítězit. V Londýně si zaběhla i svůj osobní rekord v maratonu 
2:19:50, kterým se zařadila do elitního klubu žen s časem pod 2:20. 
Vítezstvím na maratonu v Los Angeles a o 8 měsíců později i v New 
Yorku (oboje 2010) se stala první běžkyní, která dokázala zvítězit na 
obou pobřežích.
S běháním začala Edna před 11 lety ve Spojených státech americ-
kých. Spolu se svým manželem a zároveň trenérem Gilbertem Ko-
echem vychovávají dva syny Collinse Kipropa a Carlose Kipkorira 
a  jednu dceru Wendy Jemutai. V roce 2013 založila nadaci Edna Ki-
plagat, která pomáhá v boji proti rakovině prsu.

Edna Kiplagat is the first woman in history to have successfully de-
fended the title of world marathon champion. She won her first Gold 
medal on the first race day at the Daegu Athletics World Champi-
onships. She went on to pick up first place for a second time at the 
same event two years later in Moscow. Competing at the famous 
London marathon this year, she managed first place following two 
consecutive second place positions (2012, 2013) and one third place 
(2011). Her personal best marathon time of 2:19:50 was also record-
ed on the London course this year, placing her in the elite women’s 
club (all with times under 2:20). Winning the Los Angeles marathon 
followed by the New York marathon 8 months later (both in 2010) 
earned her another record – as the first female runner to triumph on 
both sides of the coast.
Edna began running 11 years ago in the United States. Together with 
her husband and trainer, Gilbert Koech, she has two sons Collins Kip-
rop and Carlos Kipkorir and one daughter Wendy Jemutai. In 2013, 
she set up the Edna Kiplagat foundation which helps fight against 
breast cancer.

Mediální partneři / Media partners

RunCzech Event Guide

41

Elitní atletky / Elite Athletes



ALEMAYEHU
Hirut
Etiopie / Ethiopia

Datum narození / Date of birth
12. 11. 1993

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:10:25 Kodaň (DEN) 2014

Jedna z nejmladších závodnic tohoto startovního pole reprezentuje  
Etiopii. Jejím prvním velkým mezinárodním startem bylo Mistrovství  

světa v půlmaratonu v Kodani, kde skončila na 16. místě v čase 
1:10:25. Na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc bude tato nadějná běž-
kyně usilovat o přední příčky. 
One of the youngest competing racers to appear in the elite list 
and representing Ethiopia. Her first big international race was at the 
World Half Marathon Championships held in Copenhagen where 
she finished 16th place with a time of 1:10:25. This promising runner  
will be striving for a top position at the Mattoni Olomouc Half 
Marathon.

FEYISA
Mame
Etiopie / Ethiopia

Datum narození / Date of birth
10.  6. 1996

DULIBA
Aliaksandra
Bělorusko / Belarus

Datum narození / Date of birth
5. 1. 1988
Sponzor / Sponsor:
Nike

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:10:08 Kodaň (DEN) 2014
 10 km: 0:34:22 Melun (FRA) 2013

Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Karlovy Vary / Karlovy Vary Half Marathon 2014 (6., 
1:14:19), 2013 (1., 1:12:48)

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:10:15 Boston (USA) 2014
 Maraton / Marathon: 2:21:29 Boston (USA) 2014
 10 km: 0:32:36 

V roce 2013 běžela na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary svůj prv-
ní půlmaraton a ihned slavila první místo a zároveň rekord závodu, 
který svým výkonem stanovila na hranici 1:12:48. Osobní rekord si 
vylepšila při letošním Mistrovství světa v Kodani na 1:10:08. Vítězství  
z Karlových Varů se jí obhájit nepodařilo a skočila na 6. místě. Mattoni  
1/2Maraton Olomouc bude jejím třetím startem v RunCzech  
běžecké lize. Teprve sedmnáctiletá běžkyně se věnuje i kratším distancím  

Rodačka z Minsku je první běžkyní, které se podařilo zvítězit hned ve 
svém prvním maratonském závodě, a to na Maratonu v Los Angeles  
(2013). Časem 2:26:06 zároveň vytvořila nový běloruský rekord. Od 

3 000 a 5 000 m. Své nejlepší časy zaběhla na závodech ve Francii.
Last year saw her complete her first ever half marathon in Karlovy Vary 
1:12:48 which was enough to earn her first place. She improved her 
personal best at this year’s Worl Championships in Copenhagen to 
1:10:08. Feyisa didn’t manage to defend her title this year in Karlovy 
Vary, having to settle for 6th place instead. The Mattoni Olomouc Half 
Marathon will be her third RunCzech Running League race. The twen-
ty-seven year old athlete also runs the shorter distances of 3,000 and 
5,000 metres. Her best times were recorded at races held in France.

té doby dokázala svůj čas ještě vylepšit. Na letošním bostonském  
maratonu doběhla na šestém místě v čase 2:21:29 a stanovila tak své 
nové maratonské maximum a zároveň i nový národní rekord. 
The Minsk born athlete is the first female runner to scoop up victory  
in her first ever marathon race –held in Los Angeles (2013). Finishing 
that race in 2:26:06, she also managed to set a new Belarussian record.  
Since then, she’s managed to improve her time even more. She came 
in 6th at this year’s Boston marathon with a time of 2:21:29, setting her 
new marathon best, as well as a new national record.

05.10.2014

One of the most beautiful city marathons in the heart of Europe !
  @BxlMarathon       www.facebook.com/brusselsmarathon

www.brusselsmarathon.be
k_2014_497_praag.indd   1 28/05/14   14:12
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MOGES
Betelhem
Etiopie / Ethiopia

Datum narození / Date of birth
3.  5. 1991 
Sponzor / Sponsor:
adidas

RONO
Janet Jelagat
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
9. 12. 1988
Sponzor / Sponsor:
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:10:37 Praha (CZE) 2014
 Maraton / Marathon: 2:26:42 Dubaj (ARE) 2014
 5 000 m: 0:15:25 Jokohama (JAP) 2008

Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Praha / Prague Half Marathon 2014 (7., 1:10:37)
1/2Maraton České Budějovice / České Budějovice Half Marathon  
2014 (1., 1:12:31)
1/2Maraton Olomouc / Olomouc Half Marathon 2013 (1., 1:10:38)
1/2Maraton Ústí nad Labem / Ústí nad Labem Half Marathon 2013 
(3., 1:12:07), 2012 (1., 1:11:51)

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:11:50 Tokio (JAP) 2014
 Maraton / Marathon: 2:26:03 Tokio (JAP) 2014 

Další z plejády etiopských běžkyň. Už v sedmnácti byla sedmá na 
mistrovství světa v krosu v Edinburghu. Půlmaratonu se začala vě-
novat před dvěmi roky, ukázala se vítězstvím hned v premiéře v Ústí  
nad Labem časem 1:11:51. V roce 2013 přidala na konto svých úspě-
chů v RunCzech běžecké lize ještě vítězství z Mattoni 1/2Maratonu  
Olomouc v osobním rekordu 1:10:38 a 3. místo z Mattoni 1/2Maratonu  
Ústí nad Labem. Letos se v Česku představila na dubnovém  
Sportisimo 1/2Maratonu Praha, kde doběhla na 7. místě a vylepšila  
si své osobní maximum o 1 vteřinu. Ke svým úspěchům přidala  
i vítězství na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Mattoni 
1/2Maraton Olomouc bude jejím letošním třetím českým startem.

Janet má na svém kontě už vítězství z maratonu Hong Kongu (2011), 
kde dokonce nebyla uvedena ani na elitní stratovní listině a překvapila 
tak všechny favoritky závodu, a z maratonu v Kolíně nad Rýnem (2013). 
Letos se jí už podařilo vyhrát na slavném BIG 25 Berlin (1:24:37). Svou 

One of a number of elite Ethiopian runners. At the age of seventeen 
she finished seventh at the World Cross-Country Championships 
in Edinburgh. Moges started running half marathons in 2012 when 
she showed up at the Volkswagen Ústí nad Labem Half Marathon  
and won with a time of 1:11:51. In 2013 she added to her list of 
successes a victory at the Mattoni Olomouc Half Marathon and 
a 3rd place from the Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon. This 
year she has run in the Sportisimo Prague Half Marathon where she  
finished in 7th place. Among her success now belongs also a victory  
at the Mattoni České Budějovice Half Marathon. The Mattoni  
Olomouc Half Marathon will rank as her third Czech race this year.

letošní skvělou formu potvrdila i na maratonu v Tokiu, kde si vylepšila 
osobní rekord v maratonu i půlmaratonu a doběhla na 5. místě.

Janet already has two marathon wins under her belt; the first from 
2011 in Hong Kong, where her triumph surprised all the race favourites  
since she wasn’t even listed as an elite, and the second from Cologne  
in 2013. So far this year, she has managed to win the famous 
BIG 25 Berlin race (1:24:37), while she also proved her great form 
at the Tokyo marathon, finishing 5th and recording improvements to 
her personal best in both the marathon and half marathon. 

DIXON
Alyson
Velká Británie / Great Britain

Datum narození / Date of birth
24.  9. 1978
Sponzor / Sponsor:
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:10:38 Kodaň (DEN) 2014
 Maraton / Marathon: 2:31:10 Brighton (GBR) 2013

Alyson je maratonská běžkyně pocházející z města Sunderland na se-
veru Velké Británie. Běhá za klub Sunderland Strollers. K běhání jí při-
vedl její otec, také maratonský běžec, se kterým v dětství trávila ví-
kendy na závodech a později se sama začala běhání aktivně věnovat.  
Kromě atletiky vyzkoušela také gymnastiku, plavání, hokej a net-
ball, ale běh je jejímu srdci nejbližší. V roce 2011 poprvé reprezentovala  
Velkou Británii v maratonu na Mistrovství světa v Daegu, kde ji 
však trápilo zranění. Po tříměsíční pauze kvůli zranění se opět  
vrátila k tréninku, aby se mohla připravit na londýnský maraton, kde se 
chtěla kvalifikovat na olympijské hry 2012. V roce 2014 by se chtěla kvali-

fikovat na Hry Commonwealthu v Glasgow. Při Mistrovství světa v Kodani 
si vylepšila svůj půlmaratonský rekord. /
Alyson is a marathon runner hailing from Sunderland in the north of 
Great Britain where she runs for the Sunderland Strollers club. She 
got into running thanks to her father, also a marathon runner, who 
she used to attend race meetings with on weekends, later becom-
ing actively involved in running herself. Aside from athletics, she’s al-
so tried out gymnastics, swimming, hockey and netball, however run-
ning is the sport closest to her heart. She first represented Great Brit-
ain in 2011 running the marathon at the World Championships in 
Daegu, however her performance was hindered by an injury. She  
returned to training after taking a three month break to prepare for the 
London marathon, which she wanted to use to qualify for the 2012 
Olympic Games. She is keen to qualify for the 2014 Commonwealth  
Games in Glasgow. She managed to improve her half marathon best at 
World Championships in Copenhagen this year. 

05.10.2014

One of the most beautiful city marathons in the heart of Europe !
  @BxlMarathon       www.facebook.com/brusselsmarathon

www.brusselsmarathon.be
k_2014_497_praag.indd   1 28/05/14   14:12
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SEKYROVÁ
Ivana
ČR / Czech Rep.

Datum narození / Date of birth
13. 10. 1979
Sponzor / Sponsor:
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:14:06 Pardubice (CZE) 2013
 Maraton / Marathon: 2:34:23 Rotterdam (NED) 2012
 10 km: 0:34:40
Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Praha / Prague Half Marathon 2014 (18., 1:19:52)
Maraton Praha / Prague Marathon 2014 (18., 1:19:52), 2013 (12., 
1:16:00), 2012 (11., 1:16:50), 2011 (10., 1:17:12), 2010 (9., 1:19:57)
1/2Maraton Karlovy Vary / Karlovy Vary Half Marathon 2014 (9., 
1:17:57), 2013 (5., 1:17:31)
1/2Maraton České Budějovice / České Budějovice Half Marathon  
2013 (9., 1:19:14), 2012 (4., 1:17:57)
Grand Prix Praha / Prague Grand Prix 2012 (8., 0:17:07), 
2010 (8., 0:17:21)
1/2Maraton Ústí nad Labem / Ústí nad Labem Half Marathon 2013 
(9., 1:17:39), 2012 (6., 1:17:18) 

Zkušená česká vytvalostní běžkyně se předloni zúčastnila maratonu 
na olympijských hrách v Londýně. Kvalifikovala se na něj hned svým 
prvním maratonem, který běžela v Rotterdamu. Začínala s běháním  
sprintů, 400 m překážek a dálkou, ale postupně se proběhala až k té 
nejdelší trati. Ivana učí na gymnáziu v Sokolově tělesnou a občanskou  
výchovu. Letos se zúčastnila Sportisimo 1/2Maratonu Praha,  
Volkswagen Maratonu Praha a také Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary, který je jejímu srdci nejbližší a kde i letos obhájila pozici nej-
rychlejší Češky. 

An experienced Czech long-distance runner who participated at 
the London Olympic Games the year before last. She qualified for 
the games in her first marathon held in Rotterdam. She started out 

running sprints, 400 m hurdles and distance runs, gradually work-
ing her way up to the longer courses. Ivana teaches at a grammar 
school in Sokolov. Ivana has taken part in the Sportisimo Prague 
Half Marathon, the Volkswagen Prague Marathon, as well as the 
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – the race closest to her heart 
and where she defended the title of fastest Czech female this year.

KAMÍNKOVÁ
Petra
ČR / Czech Rep.

Datum narození / Date of birth
19. 1. 1973
Sponzor / Sponsor:
adidas

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:12:17 Paderborn (GER) 2004
 Maraton / Marathon: 2:39:20 Apeldoorn (NED) 2008
 10 km: 0:32:28 Rijsbergen (NED) 2007

Účast RunCzech / RunCzech Participation
1/2Maraton Praha / Prague Half Marathon 2014 (15., 1:18:50), 
2013 (14., 1:17:31), 2012 (14., 1:19:27), 2011 (9., 1:17:00), 2010 
(7., 1:15:52), 2009 (10.), 2007 (8.), 2004 (6.), 2000 (2.), 1999 (2.) 
Maraton Praha / Prague Marathon 2014 (13., 2:53:51)
1/2Maraton Karlovy Vary / Karlovy Vary Half Marathon 2014 (11., 
1:21:41), 2013 (6., 1:17:46)
1/2Maraton Olomouc / Olomouc Half Marathon 2013 (9., 1:19:00), 
2012 (7., 1:21:27), 2011 (7., 1:19:47), 2010 (4., 1:22:12)
Grand Prix Praha / Prague Grand Prix (10km) 2013 (18., 0:34:51)
Grand Prix Praha / Prague Grand Prix (5km) 2012 (7., 0:16:58), 
2011 (8., 0:17:01), 2010 (7., 0:17:14), 2009 (6.), 2008 (6.), 2007 
(5.), 2006 (6.), 2004 (4.), 2003 (4.), 2002 (2.), 1999 (4.)
1/2Maraton Ústí nad Labem / Ústí nad Labem Half Marathon 2013 
(10., 1:19:33), 2012 (8., 1:21:17) 2011 (5., 1:22:19)

Čtyřicetinásobná mistryně republiky na tratích od 1 500 metrů až po 
půlmaraton, na silnici i na dráze. Poslední dobou dává přednost spíše 
silničním běhům. S manželem provozuje rodinnou restauraci na Svatém  
kopečku v Olomouci, i proto patří tento půlmaraton k jejím nejoblíbenějším.  
Můžeme jí považovat za stálou tvář RunCzech běžecké ligy. Letos kromě  
Českých Budějovic nevynechala zatím ani jeden závod.

She is forty times a national champion on courses ranging from 1,500 m 
to the Half Marathon, on both road and track. In recent years she has 
focused her attentions more on road races. She also runs a family  
restaurant in the Svatý kopeč ek district of Olomouc, making that particular  
half marathon one of her favourites. She ranks among the household 

names participating in the RunCzech Running League. Aside from 
České Budějovice, Petra hasn’t missed out on any of the races this year.

KIPSUM
Faith Jeruto
Keňa / Kenya

Datum narození / Date of birth
11. 5. 1993

Nejlepší výkony / Best performances
 1/2Maraton / Half Marathon: 1:11:56 

Keňská závodnice bude v RunCzech běžecké lize startovat poprvé.  
Ve svých 21 letech dokáže půlmaraton zaběhnout za 1:11:56. 
Na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc by si svůj osobní rekord ráda 
vylepšila.

This former track runner is moving up to road races and will be taking  
part in the RunCzech Running League for the first time this year. At 
just 21 years of age, she is capable of completing the half marathon  
in 1:11:56. She’d like to see an improvement to her personal best 
at the Mattoni Olomouc Half Marathon.
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Prize money a bonusy / Prize Money and Bonuses 
Open-Division Prize Money*
Open-Division Prize Money*

Muži / Men Ženy / Women
1st € 2.000 € 2.000
2nd € 1.000 € 1.000
3rd € 800 € 800
4th € 600 € 600
5th € 500 € 500
6th € 400 € 400
7th € 200 € 200
8th € 100 € 100

total € 5.600 € 5.600

Bonusy za rekord závodu* / Event Record Bonus*

Mužský rekord / Men’s Event Record € 1.000 1h00’44” – S. A. Dawit, ETH, 2011
Ženský rekord / Women’s event record € 1.000 1h10’38” – B. Moges, ETH, 2013

Bonus za rekord závodu bude vyplacen pouze vítězi. / The Event Record Bonus will be awarded only to the winner of the respective race, if sub previous time.

Bonusy za dosažení času* / Time Incentive Bonuses*

Muži / Men Ženy / Women Euro
sub 1:00:00 sub 1:09:00 5.000 Pouze pro vítěze / For winner only
sub 1:01:00 sub 1:10:00 1.000 Pouze 1. až 3. místo / 1st to 3rd place only

Pouze první tři muži a ženy mají nárok na bonus za dosažení času. / Only the top three men and women will be eligible for time incentive bonuses

Bonusy pro veterány* / Veteran-Division Bonus* 
1 volný start v RunCzech / 1 free entry in RunCzech

Muži / Men M40/M45/M50/M55/M60/M65
Ženy / Women W35/W40/W45/W50/W55/W60

Bonusy pro veteránské kategorie platí pro první v daných kategoriích (viz 
výše). Vítěz má pro sebe nárok na start zdarma v individuální katego-
rii ve vybraném závodu RunCzech 2014 nebo 2015, kde je ještě mož-
ná registrace.
Veteran-Division Bonus will be awarded to the first in the respective cate-
gory (listed above). Winner is eligible to start for free in one individual event 
of RunCzech series in 2014 or 2015 (with open registration) of his/her 
choice upon written request.

Prize Money, bonus za dosažení času, bonus za překonání rekor-
du závodu, bonus pro veterány a bonus pro atlety České repub-
liky jsou kumulativní. / Open-Division Prize Money, Time Incentive 
Bonus, Event Record Bonus, Veteran-Division Bonus, and Czech 
Athletes Divison Bonus are cumulative.

Open-Division Prize Money budou zdaněny podle daňové reziden-
ce atleta. / Note for the non CZE citizens WHT will be deducted 
according to the athlete´s domicile address.

Rekordy platné ke dni závodu. / Record actual on the event day.

Prize money pro divizi českých atletů*
Czech Athletes Division Bonus*

Muži / Men Ženy / Women

1st 10.000 CZK 10.000 CZK

2nd 5.000 CZK 5.000 CZK

3rd 2.500 CZK 2.500 CZK

total 17.500 CZK 17.500 CZK

RunCzech Event Guide Prize money a bonusy / Prize Money and Bonuses



Čestný výbor RunCzech / Honorary Committee

Čestný výbor Mattoni 1/2Maratonu Olomouc
Honorary committee Mattoni Olomouc Half Marathon

Organizační tým / Organizing Team

Miloš Zeman
prezident České republiky / 
President of the Czech Republic

Marcel Chládek
ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy / 
Minister of Education, 
Youth and Sport

Svatopluk Němeček
ministr zdravotnictví / 
Minister of Health

Jiří Kejval
předseda Českého olympijského 
výboru / 
Chairman of the Czech Olympic 
Committee

Libor Varhaník
předseda Českého atletického 
svazu / Chairman of the Czech 
Athletic Federation

Jan Michal
vedoucí Zastoupení Evropské ko-
mise v ČR / Head of Representa-
tion of the EC in the Czech Rep.

Rostislav Vondruška
generální ředitel CzechTourism / 
Director of CzechTourism

Martin Major
primátor statutárního města 
Olomouc / Mayor of Olomouc

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje / 
Governor of the Olomouc Region

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého 
v Olomouci / 
Rector of Palackého University in 
Olomouc

Vladimír Menšík
ředitel Dopravního podniku 
města Olomouc a. s. / 
Director of Public Transportation 
of Olomouc a. s.

Václav John
ředitel Správy železniční 
dopravní cesty s. p. / 
Director of Správa železniční 
dopravní cesty s.p.

Ivo Mareš
ředitel ZZS Olomouckého kraje / 
Director of the Emergency Medical 
Services of the Olomouc Region

Pavel Skalický
ředitel městské policie Olomouc / 
City Police Olomouc

Jaroslav Skříčil
ředitel krajského ředitelství Olomouc-
kého kraje Policie ČR / Chief State 
Police Officer of Olomouc Region

Miroslav Petřík
ředitel Technických služeb města 
Olomouce / Director of Technical 
Services of the City of Olomouc

Jiří Uhlíř
ředitel Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. / Director of the Fair-Grounds 
Flora

Petra Kamínková
elitní česká běžkyně /
Czech Elite Runner

Carlo Capalbo
President of the Organizing 
committee

Zdeněk Bříza
Director of Finance

Vít Gloser
Advisory Board

Flavio Serughetti
Advisory Board

Petr Homoláč
Advisory Board

Václav Skřivánek
Race Director

Zoran Bartek
Project Manager Regions

Tomáš Mirovský
Race Coordinator

Ondřej Brouček
Technical & Logistic Manager

Tomáš Fencl
Technical & Logistic Manager

Jana Moberly
Elite Athletes & Race Hospitality 
Manager

Sašo Belovski
Partner Relations 
Manager

Robert Mifka
Partner Relations

Marek Vaculčík
Partner Relations

Marta Ricci
Partner Relations

Michal Vávra
Technical & Logistic Manager

Tomáš Coufal
Technical & Logistic

Vojtěch Fejtek
Technical & Logistic

Zbyněk Kužel
Technical & Logistic

Martina Kozáková
Race Marketing Manager 
Community Projects

František Dostál
Race & Timing

Antonín Bolina
Race & Logistic

Tomáš Hubený
Elite Athletes & Race

Martin Martinec
Race & Digital

Slavomír Michalik
Marketing & Communication 
Manager

Zdenka Pecková
PR & Media

Tomáš Nohejl
PR & Media

Lucie Hájková
Marketing & PR

Jim Moberly
Foreign PR & Media

Diana Rybachenko
International Promotions 
Manager

Ieva Razbadauskyte
International Promotions

Roberto de Blasio
Hospitality Manager

Viera Křivohlavá
Finance & HR Manager

Petra Kovaříková
Accounting & Finance

Michaela Novotná
Accounting & Control

Roberto Franzoni
Finance & Control

Vojtěch Kozák
Accounting & Finance

Marianna Ďurašková
Accounting & Administration

Jaroslav Medřický
Production Manager

Dario Monti
Graphic Designer

Jan Laták
Graphic Designer

Markéta Balcarová
Junior Marathon

Karolína Zelenková
Running Mall 
& Community Projects

Michal Vítů
PIM Running Club 
Head Trainer

Tereza Dostálová
Running Mall

Veronika Zbořilová
Running Mall & Marketing

Michaela Svojanovská
Running Mall & Marketing

Daniel Šimík
Store Manager

Václav Karpíšek
Institutional Relations

Jarmila Krauskopfová
Office Management

Kateřina Wich
Marathon Music Festival

Jana Fráňová
Legal Affairs

Vladimír Drábek
Institutions & Cultural Events 
Consultant

Angela Xie
RunCzech Liaison 
in China

Martina Voříšková
Award Ceremony

Angelka Popová 
Marketing & Partners

Jana Korunová
Hospitality

Miroslav Lenc
Moderator

Daniel Stach
Moderator
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