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INFORMACE PRO NOVINÁŘE  
Vážení sportovní přátelé, 

vítáme vás na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. 

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se k Mattoni 
1/2Maratonu České Budějovice. Ostatní informace o závodu a elitních atletech najdete v Event Guidu. 
Věříme, že tyto stránky obsahují vše, co ke své práci potřebujete. Budete-li potřebovat doplňující informace, 
neváhejte se obrátit na kohokoliv z členů press týmu.

PRESS TÝM
Press tým vám bude k dispozici v Press centru v Grandhotelu Zvon

Zdenka Pecková   PR & Media  777 537 981 peckova@pim.cz

Filip Remenec    International Promotion   724 089 853 remenec@pim.cz 

Jim Moberly    International Media Liasion  737 186 997  moberly@pim.cz 

Martin Martinec    Race & Digital Marketing  775 443 642  martinec@pim.cz 

Stanislav Němeček   Web content  774 746 802 nemecek@pim.cz

Pavel Kaidl   Marketing & Communications   777 770 022 kaidl@pim.cz  

Petr Kostovič    Media Support   773 407 114  kostovic@pim.cz

PRESS CENTRUM
Press centrum slouží jako místo pro vyzvednutí akreditací na závod, novinářům jsou zde k dispozici nejaktuálnějsí 
informace o závodě, zázemí k práci včetně připojení na internet.

Všem akreditovaným novinářům bude poskytnuto zázemí, wi-fi připojení, výsledkový servis a možnost sledování 
přímého přenosu závodu. Koná se zde také pozávodní tisková konference s vítězi Mattoni 1/2Maratonu České 
Budějovice. 

Pátek 5. 6.    Sobota 6. 6.

Grandhotel Zvon, kavárna Zvon   Radnice, 1. patro
náměstí Přemysla Otakara II. 28   náměstí Přemysla Otakara II. 2
České Budějovice    České Budějovice

Otevírací doba:

Pátek 5. 6.  od 8:30 do 20:30  Grandhotel Zvon, kavárna Zvon, přízemí
Sobota 6. 6.  od 8:30 do 23:00  Radnice, 1. patro

MATTONI 1/2MARATON ČESKÉ BUDĚJOVICE
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MEDIA CAR
Využijte možnosti jet ve speciálním voze, které jede před elitními atlety po celou dobu závodu! 

• Jedinečné zážitky 
• Unikátní fotografie
• Zpravodajství přímo z trati

Zarezervujte si místo v Press centru nebo u Zdeňky Peckové na tel.: +420 777 537 981.
Počet míst je omezený.

PRESS GUIDE

ŽIVĚ NA WWW.RUNCZECH.COM

#CBHalf

Všechny informace k závodu na 
www.maraton.sport.cz
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TISKOVÉ KONFERENCE
Pátek 5. června 
Předzávodní tisková konference   11:00 Grandhotel Zvon, salonek Gourmet Symphony 

Sobota 6. června 
Pozávodní tisková konference   20:35 Radnice, 1. patro 

PROGRAM PRO MÉDIA
Pátek 5. června 
Running Expo  14:00-18:00 Budova E.ON, F.A. Gerstnera 
Předzávodní tisková konference   11:00 Grandhotel Zvon, salonek Gourmet Symphony 
Press centrum   11:00- 20:30  Grandhotel Zvon, kavárna Zvon, přízemí 
Předzávodní proběhnutí  17:00 Running Expo, budova E.ON

Sobota 6. června 
Press centrum   8:30-23:00   Radnice, 1. patro
Running Expo  10:00-17:00 Budova E.ON, F.A. Gerstnera
Start dm rodinného běhu  17:00  náměstí Přemysla Otakara II.
Start Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 19:00 náměstí Přemysla Otakara II.
Očekávaný doběh prvního muže   19:59 – 20:01  náměstí Přemysla Otakara II.
Očekávaný doběh první ženy  20:07 – 20:12  náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení výsledků – muži   20:15 náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení výsledků – ženy   20:20  náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení výsledků - Češi  20:25 náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení výsledků – Češky  20:35 náměstí Přemysla Otakara II.
Pozávodní tisková konference   20:35 Radnice, 1. patro
Pozávodní party  20:45  Grandhotel Zvon
Slavnostní vyhlášení štafety, 2Run  22:00  Grandhotel Zvon
Oficiální zakončení závodu   22:00  náměstí Přemysla Otakara II.

MATTONI 1/2MARATON ČESKÉ BUDĚJOVICE
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V prostoru startu/cíle bude pro novináře vyhrazeno místo k fotografování.

Prostor pro média v cíli závodu bude novinářům k dispozici od 19:50 do 20:20.
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5jen/only 18:45–19:05

jen/only 19:50–20:20

 1 GUEST AREA

 2 PRESS AREA

 3 START/FINISH

 4 TECHNICAL AREA

 5 COURSE

 6 CEREMONY AREA

 7 RACE HEADQUARTERS

 9 ELITE RUNNERS AREA
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Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

19:03 / 19:141

19:06 / 19:222

19:09 / 19:303

19:11 / 19:394

19:14 / 19:475

19:17 / 19:556

19:20 / 20:037

19:23 / 20:128
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19:28 / 20:2810

19:31 / 20:3611

19:34 / 20:4512

19:37 / 20:5313

19:40 / 21:0114

19:43 / 21:1015

19:46 / 21:1816

19:48 / 21:2617

19:51 / 21:3418

19:54 / 21:4319

19:57 / 21:5120

19:59 / 22:0021

km

Start / Cíl | Start / Finish:
Technické zázemí | Technical area:
náměstí Přemysla Otakara II. | Přemysl Otakar II. square

Trasa závodu | List of streets
Start » nám. Přemysla Otakara II. » Karla IV. » Žižkova tř. » Senovážné 
nám. » Na Sadech (1 km) » Mariánské nám. » Pražská tř. (2 km) » 
Nádražní – otočka/turn » Nádražní (3 km) » Strakonická » Plzeňská  
(4  km) » Plzeňská » Jiráskovo nábř. (5 km) » Husova tř. (6 km) » 
Mariánské nám. » Krajinská » nám. Přemysla Otakara II. » Biskupská » 
Železný most (7 km) » F.A. Gerstnera » U Zimního stadionu » Lidická tř. 
» Senovážné nám. » Na Sadech (8 km) » Rudolfovská tř. » Nádražní 
(9  km) » Pekárenská (10 km) » U Sirkárny » Trocnovská (11 km) » 
Okružní (12 km) » Okružní » Generála Píky (13 km) » Generála Píky 
(14 km) » Nádražní (15 km) » Rudolfovská tř. (16 km) » Na Sadech 
» Mariánské nám. » Pražská tř. (17 km) » Pražská tř. » Strakonická 
(18 km) » Plzeňská » Průběžná » Čéčova (19 km) » Pražská tř. (20 km) » 
Mariánské nám. » Na Sadech » Senovážné nám. » Žižkova tř. » Karla IV. 
(21 km) » nám. Přemysla Otakara II. » Cíl / Finish

382 m n.m.

0 km 2.5 km 5 km 7.5 km 10 km 12.5 km 15 km 17.5 km 20 km 21 km

406 m n.m.

trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

6. června 2015 | 6 June 2015 19:00 | náměstí/Square Přemysla Otakara II.

Mattoni České Budějovice Half Marathon
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Start/Cíl | Start/Finish: nám. Přemysla Otakara II./square 
Seřadiště | Line-Up: nám. Přemysla Otakara II./square

Trasa závodu | List of street
Start » nám. Přemysla Otakara II. » Karla IV. » Žižkova tř. » Senovážné 
nám. » Lidická tř. » U Zimního stadionu (1  km) » F.A. Gerstnera » 
Železný most » Biskupská » nám. Přemysla Otakara II. » Krajinská 
(2 km) » Na Sadech » Senovážné nám. » Žižkova tř. » Karla IV. (3 km)  
» nám. Přemysla Otakara II. » Cíl/Finish

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

hudební produkce
music point
toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

seřadiště
line-up

6. června 2015 | 6 June 2015 17:00 | náměstí/Square Přemysla Otakara II.
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CHARITY

BĚH PRO DOBROU VĚC

Běhání a charita spolu souvisí, i když se to na první pohled nezdá. Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 
mohli běžci získat číslo také u charitativního partnera. Pro dobrou věc poběží půlmaraton 50 běžců. 

• Hlavním charitativním partner Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice jsou Společnost pro ranou péči.

• Společnost pro ranou péči poskytuje služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo 
dítě se zrakovým či kombinovanýmb postižením. Pomoci můžete i vy prostřednictvím DMS ve znění: DMS 
DOMOVJEDOMA na tel: 87777 (cena DMS je 30 Kč). Chcete se dozvědět více o její činnosti? Zastavte se 
v den závodu v jejich stánku na náměstí Přemysla Otakara II. www.ranapece.cz

• RunCzech spolupracuje přibližně s 25 neziskovými organizacemi, které si za výhodnější cenu nakupují 
startovní čísla a dále je prodávají za cenu vlastní.

• V roce 2014 běželo 3 867 běžců pro dobrou věc, kteří přispěli na neziskový sektor částkou 2 350 400 Kč.

• Při Sportisimo 1/2Maratonu Praha 2015 se podařilo organizacím díky běhu pro dobrou věc vybrat 
967 700 Kč pro charitativní projekty.

• Virgin London Marathon je považován za největší fundraisingovou sportovní akci na světě. Od roku 1981 
se jim podařilo díky běhu vybrat už přes 6 miliónu liber. 
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CHARITY



10

CO PARTNEŘI PŘIPRAVILI PRO BĚŽCE

HLAVNÍ PARTNEŘI

BĚHEJTE MATTONI FREERUN!

• Příležitost začít běhat a zjistit vše o běhání od zkušeného ambasadora přímo na trati
• Pravidelné 5km běhy alespoň 1x týdně na každé trase                                                                                                                   
• Ambasadoři - zapálení, vyškolení běžci, kteří zodpoví všechny vaše dotazy
• RunCzech aplikace - všechny informace i novinky z běžeckého světa RunCzech na jednom místě, 

přehled o svých výsledcích, akcích, které se chystají, možnost vytvářet vlastní běžecké skupiny 
či komunity nebo se připojit do některé stávající.

BĚHEJTE „MODŘE“, BĚHEJTE MOUDŘE

Největší automobilový koncern Volkswagen navazuje na celosvětovou 
kampaň Think Blue., která má u nás podobu Run Blue. O tom, jak se 
běhá modře, jaké jsou novinky v běžeckém světě, se nejvíce dozvíte na 
www.runblue.cz. Chybí vám poslední člen do štafety nebo parťák na 
běhání? Volkswagen pro vás rozjíždí projekt Run Blue. Spoluběžci, neboli 
běžeckou seznamku, abyste už nemuseli běhat sami.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

NÁRAMKY S MEZIČASY OD SPORTISIMO

Sportisimo pro běžce připravilo velký výběr běžeckého zboží světových 
značek. Extra slevy 20% na vybrané zboží. Pro všechny běžce budou 
připraveny časové pásky pro kontrolu mezičasů. Každý běžec si může 
jako vzpomínku na nejlepší běh pořídit ve stánku SPORTISIMO fotografií 
s trofejí.

PŮLMARATONSKÁ KOLEKCE ADIDAS PRO ČESKÉ BUDĚJOVICE

adidas je spolu s RunCzech symbolem vytrvalostních běhů v České 
republice. adidas tak pro Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 
navrhl speciální kolekci s motivy města a tratě závodu. Ve stánku 
adidas si budete také moci vyzkoušet analýzu svého došlapu 
Footscan.

TĚŠTE SE NA NEALKOHOLICKÉ OSVĚŽENÍ DO CÍLE!

Birell si v letošním roce pro všechny běžce připravil novou příchuť 
Birell Pomelo&Grep. Spojuje chuť sladšího pomela a hořkého grepu 
a všechny běžce příjemně osvěží po doběhu v cíli. Birell však zároveň 
osvěží i Váš běh a to v podobě Birell music pointů podél trati, kde 
bude hrát několik kapel, aby běžce motivovali a dodali jim energii do 
dalších kilometrů. 



ČD RUN A MOBILNÍ APLIKACE MŮJ VLAK 

České dráhy a RunCzech letos připravili skvělou novinku pro všechny 
účastníky. Na všechny závody můžete využít speciální nabídku ČD Run, 
která vám zpříjemní cestu 15% slevou. České dráhy pro vás připravily 
speciální mobilní aplikaci Můj vlak pro pohodlné cestování vlakem. Aplikace 
je určena pro chytré mobilní telefony nebo tablety, je vytvořena ve verzích 
Android a iOS a je dostupná ke stažení zdarma.

TELEKOMUNIKAČNÍ PARTNER O2

O2 zajišťuje pro běžce i pro diváky nejrychlejší mobilní internetové připojení 
4G LTE na startech všech závodů. Také připravilo speciální slevu na sportovní 
náramek Q-Band, kterou mohou všichni využít buď ve stánku u startu nebo 
ve vybraných prodejnách O2, které naleznete na o2.cz/runczech.
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OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

DM PODPORUJE AKTIVNÍ ŽIVOT CELÉ RODINY 

Společnost dm drogerie markt dlouhodobě podporuje zdravý 
životní styl. Cestu k němu umožňuje a zpestřuje celým rodinám 
ať už nabídkou sortimentu, tak svými aktivitami. Stejně jako vloni 
se tak i letos stala titulárním partnerem všech dm rodinných běhů, 
které jsou součástí běžeckého seriálu RunCzech. Zájemci si mohou 
i letos vybrat z pěti dm rodinných běhů. V průběhu tříkilometrového 
dm rodinného běhu si celé rodiny mohou prověřit svou kondici 
a  zároveň udělat něco pro své zdraví. Loni tuto možnost využilo 
více než 10 000 lidí. Letos jich bude ještě více.

GRANDHOTEL ZVON

Českobudějovický Grandhotel Zvon připraví letos pro účastníky Mattoni 
1/2Maratonu České Budějovice speciální závodnické menu i pozávodní 
párty. Zvon, který je srdcem budějovického půlmaratónu, bude celý závodní 
víkend hostit špičkové atlety. Odehrají se tu například slavnostní raut večer 
před závodem, tiskové konference i velká pozávodní párty pro běžce. Hotel 
zajišťuje také pohoštění v Guest zóně závodu.
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OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

ČSOB POJIŠŤOVNA

Projekty jako je Běžecká etiketa nebo Zdravotnický běh byly vyvinuty 
ve spolupráci se společností ČSOB Pojišťovna. Cílem Běžecké etikety 
je vzdělávat běžce při jejich přípravě na závody a zvyšovat tak jejich 
bezpečnost a prožitek z běhu. Zdravotnický běh je určen všem lékařům, 
sestřičkám, studentům lékařských fakult a ostatním pracovníkům ve 
zdravotnických zařízeních a podporuje jak běžce ze zdravotnických oborů, 
tak zdravý životní styl. Běžcům nabízí ČSOB Pojišťovna samozřejmě také 
pojištění storna účasti a úrazu.

LOGISTICKÝ PARTNER

DHL s více než 315 000 zaměstnanci nabízí téměř nekonečné množství 
logistických řešení. Kvalitu svých služeb dokazuje také jako oficiální 
logistický partner RunCzech běžecké ligy. Žluté vozy DHL můžete vidět 
po celé trase závodu na všech občerstvovacích a osvěžovacích stanicích. 
DHL s námi nejenom spolupracuje při organizaci závod, ale také poskytuje 
slevy na své profesionální služby našim běžcům.



FORBES

Forbes je magazín založený v roce 1917 v New Yorku, který si jako svůj hlavní 
cíl, stejně jako RunCzech, klade důvěryhodnost. Celosvětově vychází více 
než 6 milionů výtisků. Počet čtenářů webu a časopisu je kolem 50 milionů. 

JDEME PO TOM, CO VÁS BAVÍ ČÍST

Magazín Reportér je investigativně-reportážní měsíčník, jehož programem je 
poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou do hloubky a nabízejí 
exkluzivní náhledy nejen na aktuální problémy.
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OFICIÁLNÍ MEDÍALNÍ PARTNEŘIOFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BUDĚJOVICKÉ OHLÉDNUTÍ NA ČT SPORT

Česká televize a její sportovní kanál ČT Sport odvysílá v následujícím týdnu pro 
Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice půlhodinový záznam ze závodu. Reportáž 
bude dostupná na ivysílání.cz

RUNCZECH BĚŽECKÁ LIGA ŽIVĚ NA SEZNAM.CZ 

Díky spolupráci s portálem Seznam.cz jsou všechny regionální závody naší 
RunCzech běžecké ligy v přímém přenosu! Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 
pro vás budeme vysílat živě v sobotu 6.6.2015 od 18:45 na maraton.sport.cz. Těšte 
se na špičkové sportovní výkony a skvělou show s mnoha známými osobnostmi 
na trati i v zákulisí. Záznam závodu bude dostupný na Stream.cz

MLADÁ FRONTA DNES

Mediální skupina MAFRA sdružuje pod svou střechou produkty ze všech 
oblastí mediálního trhu. Vlajkovou lodí je deník Mladá fronta DNES, ve kterém 
čtenář nalezne aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace či 
oddechové čtení ve specializovaných přílohách.

RADIOŽURNÁL

Radiožurnál je s Prague International Marathon a RunCzech běžeckou ligou od 
samého začátku, a tak nebude chybět ani na 1/2Maratonu České Budějovice.
V týdnu před závodem vysílá Radiožurnál reportáže, relace a zajímavosti 
s tématem nejen dálkového běhání.  Ze závodu informuje v přímých vstupech 
a reportážích o aktuálním dění. 
Na trati budou i reportéři Radiožurnálu, např. reportér Ľubomír Smatana. Ten 
už z minulých závodů ví, že zvládá běžet a zároveň vstupovat s aktuálními 
informacemi ze závodu do vysílání.
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

RUN, JEDINÝ ČESKÝ MĚSÍČNÍK O BĚHÁNÍ! 

Dostaňte se do formy s časopisem RUN! Na 92 stranách najdete rady expertů pro 
efektivní trénink, rozhovory s osobnostmi, reportáže ze závodů, testy vybavení, 
rady od nutričních poradců i fyzioterapeutů a mnoho dalšího. Více na www.run-
mazine.cz nebo navštivte náš facebook www.facebook.com/czRUN

HIT RADIO FAKTOR

Mediální partner Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice připravil pro 
všechny posluchače a běžce na trati Music Point, který bude součástní 
Marathon Music Festivalu. 

NEWTON MEDIA MONITORUJE BĚŽECKÝ SVĚT 

Díky spolupráci se společností NEWTON Media, lídrem v oboru mediálních analýz 
a monitoringu médií ve střední Evropě, máme detailní přehled o mediálních 
výstupech ze světa sportu. Děkujeme vám, novinářům, že o běhání píšete, 
a lidem z Newton media, že vás monitorují a analyzují.
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PARTNEŘI

AJETO

Ti nejlepší běžci RunCzech běžecké ligy obdrží na stupních vítězů trofej 
z dílny proslulých českých sklářů. Unikátní trofeje připravuje lindavská sklárna 
Ajeto, která se v roce 2014 stala „Firmou roku.“

ČSA

České aerolinie jsou moderní evropskou leteckou společností s přátelskými 
a flexibilními službami založenými na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech 
a tradici od roku 1923. Jako vlajkovému dopravci České republiky je pro nás 
ctí zajišťovat leteckou přepravu pro běžce, obchodní partnery  i návštěvníky 
závodů RunCzech běžecké ligy.

JOHNNY SERVIS

Zajistit zázemí pro tisíce běžců během závodů není nic snadného, ale právě 
díky spolupráci s firmou Johny Servis se nám to úspěšně daří. Johnny Servis je 
stabilní firma s velkými zkušenostmi, která nabízí komplexní komunální služby. 
Pro běžce na závod dodává plochy, mobilní toalety a stany.

PEDIGREE 

Ze všech sportovních aktivit má největší vliv na zdraví a fyzickou kondici 
chůze a běh. Nazujte proto tenisky a vyrazte se svým psem ven. Nezapomeňte 
na vhodnou odměnu v podobě pamlsků pro psy.
Můžete je získat i zdarma na běžeckých závodech RunCzech. Pedigree navíc 
připravilo nejlepší rady a tipy pro aktivní život s pejskem, které najdete 
na www.peceopsa.cz/behani-se-psy/.

KOH–I-NOOR

Firma letos slaví výročí 225 let od svého založení a i díky této příležitosti vznikla 
nová spolupráce mezi Koh-i-Noor a RunCzech. Společnost Koh-i-Noor si připravila 
pro všechny účastníky dm rodinného běhu malé překvapení. Ve startnovích taškách 
můžou tito běžci najít gumu ve tvaru běžecké boty v barvách RunCzech.



17

PARTNEŘI

ČEDOK

Nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu kontinuálně od roku 
1920 je také dlouholetým partnerem RunCzech běžecké ligy. Díky tomu mohou 
členové Českého maratonského klubu využít nabídky zvýhodněných zájezdů.

NUTREND

NUTREND D.S., a.s. je přední český výrobce výživy a doplňků stravy nejen pro 
sportovce, ale i pro všechny, kteří preferují aktivní životní styl. Před, během 
i po maratonského běhu je nutné doplňovat energii, která rychle ubývá.

EMSPOMA

Před závodem i po něm je regenerace pro maratonské běžce zásadní. Firma 
Emspoma už od roku 1965 pomáhá nejenom sportovcům svými výrobky 
kvalitně zregenerovat a připravit se na další výkon. Závodníci, zajděte 
si po závodě na masáž v technickém zázemí pro běžce.

FITNESS 14

Fitness 14 je, stejně jako v předchozích ročnících, jedním z partnerů Mattoni 
1/2Maratonu České Budějovice 2015. Klienti Fitness 14 si tento běžecký 
svátek nemohou nechat ujít...
Letošní půlmaratonský tým Fitness 14 čítá 60 běžců!

Předzávodní pro běhnutí s Fitness 14
V pátek 5. června se všichni běžci, nejen klienti Fitness 14, mohou zúčastnit společného předzávodního rozběhnutí. 
Vybíhat se bude v 17:00 od Fitness 14 - ze strany parkoviště u zimního stadionu. Po návratu zpět do Fitness 
14 si běžci mohou vyzvednout svá startovní čísla v Expu, které se nachází v pasáži přímo pod fitness centrem.
Služby Fitness 14 využívají v rámci tréninkových příprav i profesionální sportovní týmy - hokejisté HC Motor České 
Budějovice a fotbalisté SK Dynamo České Budějovice. Oba tyto týmy již tradičně postaví proti sobě půlmaratonské 
štafety. Hokejisté Motoru prozatím z předchozích ročníků vedou 3:0. Předností celého fitness centra jsou bezesporu 
zkušení instruktoři a trenéři pod vedením Daniela Fekla, který se letos závodu také zúčastní.

E.ON

Společnost E.ON zapůjčí organizátorům půlmaratonu v Č. Budějovicích dva 
elektroskútry E.ON e-max.  Skútry s elektrickým pohonem budou sloužit jako 
doprovodná vozidla během závodu. Více informací o aktivitách společnosti 
E.ON naleznete na www.ekobonus.cz.
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PARTNEŘI

BISOS

Restaurace bisos a Ichnusa zajišťuje pro RunCzech vynikající pokrmy a nápoje 
pocházející přímo ze slunné Sardinie. Pro letošní rok připravuje i speciální 
maratonské víno IS CURRIDORIS. 

JOHNSON & JOHNSON

Největší zdravotnická společnost na světě se letos zapojila do projektu 
věnovaného výhradně ženám - Johnson&Johnson Women’s Challenge, 
jehož cílem je podpořit ženy v jejich rozhodnutí začít běhat a splnit si svoji 
běžeckou výzvu. Je určený všem odhodlaným ženám, bez ohledu na jejich 
věk a fyzickou kondici.

LETENKYSNADNO.CZ

Jste fanouškem běhání a rádi byste navštívili maratony po celém světě? Díky 
našemu partnerovi letenkysnadno.cz máte možnost pohodlného vyhledávání 
letů a výběru toho, který je pro vás nejvhodnější.

YVENTECH

YVENTECH nabízí audio vizuální technologie a služby pro kongresy, 
konference, společenské akce, TV pořady, sportovní akce i marketing. Mezi ně 
patří i Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další závody RunCzech. 

DOPRAVNÍ PODNIK ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až 
do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit první dopravní prostředky pro 
hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské 
hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje 
přepravu cestujících na celém území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost 
vznikla 1. září 1997 z tehdejšího Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem 
je Statutární město České Budějovice. Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti tvořen 
autobusovou a  trolejbusovou trakcí. Dopravní podnik města České Budějovice disponuje moderním 
vozovým parkem, který čítá na 81 autobusů a 58 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 14 autobusových 
a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou přibližně 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz 
společnosti zajišťuje 398 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy 
včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 411 mil. Kč.



FITHERO

Společnost FitHero, oficíální fit partner RunCzech, je symbolem spojení 
svobodného ducha, svěží mysli a zdravého těla. Objevte v sobě fit hrdinu, máte 
na to všechny předpoklady!

ČECHYMEN

Security specialisté z firmy ČECHYMEN střeží nejen majetek a hladký průběh 
našich akcí, ale chrání i mezilidské vztahy. I díky jejich profesionální péči mají 
naše závody tak fantastickou atmosféru.

GFK

Zajímate se o běhání?  Rádi byste se dozvěděli více o běžeckém trhu v České 
repulice? Díky našemu partnerovi GfK, který vypracovává studie pro RunCzech, je 
možné zjistit zajímavá fakta o běhání v Česku.

PARTNEŘI

LAVAZZA

Všichni členové PIM Běžeckého klubu si mohou v běžeckém centru Running Mall 
vychutnat kvalitní italskou kávu od společnosti Lavazza. 

MESSENGER

Všichni, kdo doběhnou do cíle Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice, si mohou 
od  kurýrní služby Messeger nechat doručit diplom za zvýhodněnou cenu. Vyžijte 
kurýrní služby a pochlubte se vaším běžeckým výkonem.
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PORSCHE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Oficiální dopravce a hrdný partner RunCzech. Doběhněte si k nám pro váš nový 
vůz! Poznejte nový Passat a Passat R-line v našem autosalónu. Automobily 
Volkswagen Passat a Passat Variant také jako oficiální vozy časomíry na Mattoni 
1/2Maratonu České Budějovice.
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PARTNEŘI

VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výstaviště České Budějovice a.s. je hrdým partnerem Mattoni 1/2Maratonu 
České Budějovice 2015. Svou podporu sportovcům a aktivnimu stylu 
života českobudějovický organizátor výstav a veletrhů vyjadřil spolupraci 
s pořadateli tohoto populárního závodu. Zároveň všechny závodníky i diváky 
zve na své akce v roce 2015, mezi které mezinarodní agrosalon Země Živitelka 
s dlouholetou tradicí a každoroční 100 000 návštěvnosti patří již přes 40 let.
Letošní 42. ročnik výstavy s Národními dožínkami, soutěži o ZLATÝ KLAS, prezentacemi kvalitních českých 
potravin přináší spoustu dalších informaci, zajímavostí a novinek z oblasti zemědělství, potravinařství 
a chovatelství. Výstaviště České Budějovice a.s., pořadatel veletrhů a výstav, je již neodmyslitelnou součástí 
Českých Budějovic. Areál navštíví během roku přes půl milionu lidí z celé České republiky i zahraničí 
na výstavách, kulturních, společenských a sportovních akcích.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICICH

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá dynamická univerzita 
založená v roce 1991. S dvanácti tisíci studenty jsme v jižních Čechách největší 
vzdělávací a vědeckou institucí, téměř dva tisíce zaměstnanců nás řadí 
mezi největší zaměstnavatele v kraji. Jsme úzce spojeni s naším regionem 

a především s městem České Budějovice, vnímáme tedy jako samozřejmost podílet se a podporovat zde 
probíhající společenské, kulturní a sportovní akce. Jsme rádi, že již čtvrtým rokem můžeme být partnerem 
Mattoni  1/2Maratonu České Budějovice, který si po dobu svého působení vybudoval pevné místo mezi 
běžeckými závody a rok od roku se počet jeho účastníků zvyšuje. Již druhým rokem jsme se stali v rámci 
RunCzech pořadatelem Běhu o pohár rektora Jihočeské univerzity. Přijďte s námi podpořit všechny běžce, 
kteří se, ať s cílem vyhrát nebo si jen užít skvělou sportovní atmosféru, vydají na trať Mattoni  1/2Maratonu 
České Budějovice 2015.

ACTIVE TIMES

Pražská společnost zabývající se Destination a Event Managementem 
zajišťuje služby v oblasti turismu a pořádání akcí, zahrnujícící i akce RunCzech. 
Naším závazkem je pomoci vám dle vašich potřeb a s hrdostí poskytujeme 
profesionální a na míru šité poradenství.

OLIVE4YOU

Dodáváme vám kvalitní přírodní kosmetiku ze slunné Kréty. Objevte krásu 
a  jemnost exkluzivní přírodní kosmetiky OLIVALOE. V naší kosmetice se 
snoubí přirozená jemnost olivového oleje s léčivou silou Aloe Vera, doplněnou 
řadou přírodních surovin ze slunné Kréty.  Prodáváme kosmetiku, která 
nepochází z  chemických továren, ale jde o čistě přírodní produkty v BIO 
kvalitě. Kosmetika OLIVALOE tak dodá Vaší pleti hebkost a přirozenou krásu, 
nedráždí pokožku a příjemně voní. A protože také rádi běháme, přinášíme 
běžcům i divákům Maratonskou slevu 15 % v našem eshopu www.olive4u.cz



CZECH TOURISM
Agentura CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, jejímž cílem je propagace České republiky jako turistické destinace
na českém i zahraničním trhu. Svou činností vytváří příznivou image České
republiky a inspiruje tak domácí i zahraniční turisty k její návštěvě.

PARTNEŘI

BADMINTON ČESKÉ BUDĚJOVICE

Badminton na Výstavišti - badmintonová hala se šesti kurty pro širokou 
veřejnost v areálu Výstaviště České Budějovice. Půjčovna raket, prodej 
občerstvení a sportovního vybavení. 
Rezervace kurtů online. www.badmintonceskebudejovice.cz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Na začátku byla skupina 30-ti studentů - dobrovolníků, kteří s několika vyučujícími zajistili provoz jedné 
občerstvovací stanice. Letos, již 4.rokem, je studentů a jejich pedagogů více, jak 250 a zajišťují provoz všech 
občerstvovacích stanic, kromě toho také zdravotnickou pomoc a jiné dobrovolnické pozice napomáhající 
hladkému průběhu celého závodu. “Akci Půlmaraton řadíme již k tradicím naší školy, která stmeluje nejen 
naše studenty, ale také pedagoy”, shodují se ředitel školy PhDr. Karel Štix (ředitel školy) a Mgr. Barbora 
Sedláčková (vyučující).

21

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Volnočasový portál Českých Budějovic. InBudejovice.cz je portál, který má 
poskytovat obyvatelům města České Budějovice a všem jeho návštěvníkům 
zevrubné informace týkající se  trávení volného času ve městě. Zásadním 
obsahem, kterým portál disponuje, je bohatý kalendář akcí, který zároveň 
slouží  jako zdroj informací pro tištěný přehled KAM (za kulturou). Je propojen 
také na městský rezervační systém CBsystem.cz. Návštěvník má možnost se 
odkliknout přímo na rezervaci vstupenek. A to rozhodně není vše ... Portál samozřejmě nabízí ještě mnohem 
více. Návštěvník se na něm může seznámit s historií i současností města, výrobou piva ve městě, významnými 
osobnostmi, kteří mají s městem spojitost, prohlédnout si jeho foto či videogalerii, stáhnout si vydané tiskoviny 
v PDF, zjistit informace o různých projektech. Veškeré geolokalizovatelné informace jsou prezentovány spolu s 
mapovými zákresy, stránka ubytování umožňuje online rezervaci ubytovacích služeb, stránky portálu je možné 
sdílet na sociálních sítích, a to vše ještě doplňuje praktický plánovač výletů. Paralelně s portálem byl vytvořen 
i profil na největší sociální síti www.facebook.com/inbudejovice.







 

Sportisimo  
PRAGUE
HALF MARATHON

2/4/2016

BEIJING MARATHON
Guest race
09/2015

Volkswagen  
PRAGUE
MARATHON 

8/5/2016

Mattoni  
KARLOVY VARY
HALF MARATHON

21/5/2016

Mattoni  
ČESKÉ BUDĚJOVICE
HALF MARATHON

6/6/2015

Mattoni  
OLOMOUC
HALF MARATHON

20/6/2015

Birell  
PRAGUE
GRAND PRIX 

5/9/2015

Mattoni  
ÚSTÍ NAD LABEM
HALF MARATHON

12/9/2015

JAKÝ JE TVŮJ
BĚŽECKÝ PŘÍBĚH?

„Jestli chceš něco vyhrát, běž 100 metrů. Jestli chceš něco zažít, běž maraton.“
– Emil Zátopek


