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INFORMACE PRO NOVINÁŘE  
Vážení sportovní přátelé, 

vítáme vás na 7. ročníku Mattoni 1/2Maraton České Budějovice.

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se k Mattoni 1/2Maratonu 
České Budějovice. Najdete zde rovnž stručné představení elitních atletů včetně mezičasů vedoucích k překonání 
rekordních časů. 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 Clarion Congress hotelu.

Tadeáš Mahel  PR & Media   725 974 749 mahel@pim.cz

Milan Janoušek  PR & Media   776 712 665 janousek@pim.cz

Diana Rybachenko  International Media and Guests 777 746 801 rybachenko@pim.cz

James Moberly   International Media  737 186 997  moberly@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.

pátek    sobota – den závodu
Salónek SVĚT   Místnost 103
Clarion Congress Hotel  Magistrát města České Budějovice
Pražská třída 2306/14   Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
České Budějovice   České Budějovice    
                                                  
Otevírací doba:
Pátek 1. června    od 11.00 do 20.30  Salónek SVĚT, Clarion Congress Hotel
Sobota 2. června   od 10.00 do 23.00  Magistrát, místnost 103

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 Tadeáše Mahela na tel.: +420 725 974 749.
Počet míst je omezený.

PRESS GUIDE
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TISKOVÉ KONFERENCE
Pátek 1. června 

Předzávodní tisková konference           11:00    “ROŽMBERK”, Clarion Congress Hotel
 

PROGRAM PRO MÉDIA
čtvrtek 31. května                                                                 

Hospitality room   15.00 – 20.30   “SVĚT”, Clarion Congress Hotel

pátek 1. června                                                                 

Hospitality room   8.30 – 20.30    “SVĚT”, Clarion Congress Hotel
Press centrum   11.00 – 20.30   “SVĚT”, Clarion Congress Hotel
Tisková konference   11.00    “ROŽMBERK”, Clarion Congress Hotel
Running Expo    13.00 – 18.00   Budova E.on
Předzávodní proběhnutí   17.00    Running Expo, Budova E.on

sobota 2. června                                                                                         

Running Expo    8.00 – 16.00    Budova E.on
Hospitality room   8.30 – 17.00    “SVĚT”, Clarion Congress Hotel
Press centrum   10.00 – 23.00   Magistrát, místnost 103
Otevření Guest zóny   16.00    Náměstí Přemysla Otakara II.
Start dm rodinného běhu   17.00    Náměstí Přemysla Otakara II.
Start Mattoni 1/2Maratonu Č. Budějovice 19.00    Náměstí Přemysla Otakara II.
Očekávaný doběh prvního běžce   20.00 – 20.05   Náměstí Přemysla Otakara II.
Očekávaný doběh první běžkyně   20.07 – 20.12   Náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení vítězů   20.15    Náměstí Přemysla Otakara II.
Pozávodní párty   20.30    Náměstí Přemysla Otakara II.
Vyhlášení vítězů  štafety, 2Run   21.30    Náměstí Přemysla Otakara II.
Konec závodu   22.00    Náměstí Přemysla Otakara II.

neděle 3. června                                                                 

Hospitality room   9.00 – 13.00    “SVĚT”, Clarion Congress Hotel

MATTONI 1/2MARATON ČESKÉ BUDĚJOVICE
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MATTONI 1/2MARATON ČESKÉ BUDĚJOVICE
MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON

2. ČERVNA / 2 JUNE 2018 | START: 19:00 / 7:00 PM

381 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

405 m n.m.

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

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

19:26 / 20:209

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

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

Johnny Servis technické zázemí
Johnny Servis technical area

seřadiště
line-up
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382 m n.m.

0 km 0.5 km 1 km 1.5 km 2 km 2.5 km 3 km

393 m n.m.

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. » Na Sadech 
(1 km) » Krajinská » nám. Přemysla Otakara II. » Biskupská » Železný 
most » F.A. Gerstnera (2 km) » U Zimního stadionu » Lidická tř. » 
Senovážné nám. » Žižkova tř. (3 km) » Karla IV. » 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

dm rodinný běh České Budějovice
dm family run České Budějovice

2. ČERVNA / 2 JUNE 2018 | START: 17:00 / 5 PM
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V prostoru startu a cíle bude pro novináře vyhrazeno místo k fotografování. 
Prostor pro média na startu bude novinářům k dispozici od 18.45 do 19.05 
a v cíli od 19.50 do 20.20. 

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE 1/2MARATON | MAPA – START A CÍL 
MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON | MAP - START AND FINISH 

2. ČERVNA / 2 JUNE 2018 | START: 19:00 / 7 PM
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CHARITA
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BĚHEJTE A POMÁHEJTE – JE TO SNADNÉ!
Celkem 101 běžců zakoupilo startovní číslo na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice přes neziskové organizace 
a podpořili tím dobrou věc! Další pomáhají napřímo individuálním fundraisingem a vybírají díky své účasti na 
závodě finance na konkrétní dobročinné projekty.

Projekt Běž pro dobrou věc pomáhá na jedné straně neziskovým organizacím získávat finance a na druhé straně běžcům 
znásobit radost z běhu tím, že pomohou dobré věci. V roce 2018 spolupracuje s RunCzech přes 10 neziskových organizací 
z celé republiky. Předprodávají startovné na závody RunCzech a získané finance používají na své dobročinné projekty. 
Pro tento závod vytvořil RunCzech ve spolupráci s NROS Pomozte dětem a s Českou televizí projekt Doběhni hvězdu, 
do něhož jsou zapojeni osobnosti z řad sportovců. Více k samotné výzvě na podporu sbírky nejdete zde: https://www.
darujspravne.cz/dobehni-hvezdu.



ROZPIS MEZIČASŮ
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Rozpis mezičasů
Pomocí tabulky na této stránce můžete odhadovat, na jaké časy běží elitní atlety. Podle mezičasů můžete sledovat, 
zda závodníci mají reálnou šanci překonat světový rekord, rekord závodu nebo český rekord.

WR —  Světový rekord M  —  Muži
ER  —  Rekord závodu F  —  Ženy
NR  —  Národní rekord

1 5 10 15 20 21,0975

0:02:46 0:13:50 0:27:40 0:41:31 0:55:21 0:58:23 WR M

0:02:48 0:13:59 0:27:58 0:41:57 0:55:56 0:59:00

0:02:50 0:14:10 0:28:20 0:42:20 0:56:40 0:59:49 Race Record M

0:02:51 0:14:13 0:28:26 0:42:40 0:56:53 1:00:00

0:02:56 0:14:42 0:29:23 0:44:05 0:58:46 1:02:00

0:02:59 0:14:56 0:29:52 0:44:48 0:59:43 1:03:00

0:03:02 0:15:10 0:30:20 0:45:30 1:00:40 1:04:00

0:03:05 0:15:24 0:30:49 0:46:13 1:01:37 1:05:00

0:03:05 0:15:26 0:30:53 0:46:19 1:01:46 1:04:51 WR W

0:03:16 0:16:20 0:32:40 0:49:00 1:05:20 1:08:52 Race Record
CZ M

0:03:18 0:15:34 0:33:08 0:49:41 1:06:15 1:09:53 Race Record W

0:03:19 0:16:35 0:33:11 0:49:46 1:06:22 1:10:00

0:03:22 0:16:50 0:33:40 0:50:30 1:07:20 1:11:02

0:03:41 0:18:24 0:36:55 0:55:22 1:13:49 1:17:57 Race Record
CZ W



Číslo Nár. Jméno Příjmení Jméno na čísle Narození 1/2Maraton

1 GBR Luke TRAYNOR LUKE 06.07.1993 1:01:57

2 UKR Roman ROMANENKO ROMAN 30.01.1988 1:03:22

3 CZE Jiří HOMOLÁČ JIRKA 25.02.1990 1:03:23

4 UKR Ihor OLEFIRENKO IHOR 14.03.1990 1:03:35

5 UKR Oleksandr SITKOVSKYI OLEKSANDR 09.06.1978 1:03:49

6 AUT Valentin PFEIL VALENTIN 17.07.1988 1:04:16

7 IRL Mick CLOMISEY MICK 13.01.1986 1:04:25

8 UKR Mykola YUKHZMCHUCK MYKOLA Y 20.12.1985 1:02:28

9 UKR Mykola NYZHNYK MYKOLA N 26.07.1995 1:04:27

10 CZE Vít PAVLIŠTA VÍT 22.03.1985 1:05:09

11 GBR Joshua Rhys GRIFFITHS JOSHUA 03.11.1993 1:05:18

12 CZE Petr PECHEK PETR 11.04.1983 1:06:33

13 CZE Robert MÍČ ROBERT M 30.01.1992 1:07:23

14 GRE Theodoros ANAGNOSTOU THEODOROS 11.06.1975 1:07:31

15 CZE Martin ELDMAN MARTIN 26.09.1990 1:08:45

16 CZE Tomáš ELDMAN TOMÁŠ E 26.09.1990 1:09:26

17 CZE Jiří CSIRIK JIŘÍ 15.02.1992 1:09:54

18 CZE Robert HECZKO ROBERT H 28.03.1978 1:11:22

19 CZE Tomáš MIKA TOMÁŠ M 03.02.1987 1:11:42

20 CZE Martin FRELICH MARTIN 25.03.1971 1:13:09

21 CZE Pavel FRELICH PAVEL 25.03.1971 1:14:30

 

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE 1/2MARATON ELITNÍ LISTINA MUŽI



Číslo Nár. Jméno Příjmení Jméno na čísle Narození Maraton

1 BLR Sviatlana KUDZELICH SVIATLANA 07.05.1987 1:11:45

2 ITA Rosaria CONSOLE ROSARIA 17.12.1979 1:09:34

3 MLD Lilia FISIKOVICI LILIA 29.03.1989 1:12:11

4 GBR Sonia SAMUELS SONIA 16.05.1979 1:12:36

5 UKR Viktoriya KALYUZHNA VIKTORIYA 11.07.1994 1:13:01

6 UKR Olha KOTOVSKA OLHA 05.12.1983 1:12:19

7 GBR Jenny SPINK JENNY 07.08.1981 1:13:02

8 IRL Claire McCARTHY CLAIRE 02.06.1976 1:14:20

9 CZE Ivana SEKYROVÁ IVANA 13.10.1971 1:14:06

10 CZE Anežka DRAHOTOVÁ ANEŽKA 22.07.1995 1:14:25

11 CZE Kristýna DVOŘÁKOVÁ KRISTÝNA 11.05.1996 1:16:55

12 CZE Valerie SOUKUPOVÁ VALERIE 13.05.1989 1:15:58

13 CZE Marcela JOGLOVÁ MARCELA 28.07.1987 1L:18:19

14 CZE Radka CHURAŇOVÁ RADKA 03.06.1977 1:18:30

15 GRE Stefania LEONITIADOU STEFANIA 24.06.1983 1:18:35

16 CZE Daniela HAVRÁNKOVÁ DANIELA 07.04.1982 1:19:58

 

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE 1/2MARATON ELITNÍ LISTINA ŽENY



ELITNÍ ATLETI - MUŽI
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ELITNÍ ATLETI - MUŽI

země: Ukrajina

LUKE TRAYNOR
Pochází ze skotského Glasgow, 
ale vystudoval University of 
Tulsa v americké Oklahomě.

Na letošním MS v půlmaratonu doběhl na 38. 
místě.

Svůj osobní rekord 1:01:57 zaběhl letos v únoru 
na půlmaratonu v Barceloně.

ROMAN ROMANENKO
V roce 2016 skončil čtvrtý 
na půlmaratonu v anglickém 
Birminghamu.

V roce 2017 se stal mistrem Ukrajiny 
v půlmaratonu.

V květnu zvítězil na Mattoni 1/2Maratonu 
Karlovy Vary.

OLEKSANDR SITKOVSKIY
Na OH 2012 v Londýně 
skončil v maratonu na 12. 
místě.

Loni doběhl na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary čtrnáctý.

Na Sportisimo 1/2Maratonu Praha 2018 
se umístil jako čtvrtý nejlepší Evropan.

VALENTIN PFEIL
Je trojnásobným rakouským 
mistrem v půlmaratonu.

Na MS 2017 doběhl 
v maratonu na 23. místě.

V Česku poběží poprvé.

země: Velká Británie

země: Ukrajina země: Rakousko



ELITNÍ ATLETI - MUŽI
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MICK CLOHISEY
V roce 2014 vyhrál Vídeňský 
půlmaraton.

V roce 2017 skončil 22. 
v maratonu na MS v Londýně.

Letos si zaběhl v Seville osobní rekord 
v maratonu 2:14:55.

MYKOLA YUKHYMCHUK 
V roce 2011 skončil čtvrtý 
na závodě Hronov-Náchod.

Loni zvítězil na půlmaratonu 
v Gdaňsku a na maratonu v Poznani.

Letos na 1/2Maratonu Karlovy Vary závod 
nedokončil.

JIŘÍ HOMOLÁČ
Na MS v půlmaratonu 
ve Valencii doběhl na 65. místě .

V květnu byl v čase 2:20:09 
nejlepším Čechem (a devátým celkově) také 
na Volkswagen Maratonu Praha.

Na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 
poběží počtvrté; v roce 2014 byl mezi Čechy 
třetí a v letech 2015 a 2016 zvítězil.

sponzor: adidas | země: Česká republika

IHOR OLEFIRENKO
Na OH 2016 v Riu doběhl 
v maratonu na třicátém místě.

Loni se představil na Birell 
Grand Prix Praha a na Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem.

Na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
doběhl pátý.

země: Ukrajinazemě: Irsko

země: Ukrajina
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VÍT PAVLIŠTA
Loni i letos doběhl na 
Volkswagen Maratonu Praha 
jako druhý Čech.

Na letošním půlmaratonu 
v Pardubicích také doběhl coby druhý Čech.

Budějovický půlmaraton poběží poprvé.

země: Česká republika

PETR PECHEK
S pěti tituly je nejúspěšnějším 
maratoncem české historie.

Běháním se nikdy neživil, 
pracuje jako programátor.

Na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 
poběží popáté; v letech 2013, 2014 a 2015 byl 
mezi Čechy druhý a loni dokonce zvítězil.

země: Česká republika

JIŘÍ CSIRIK
Na letošní sezonu se 
připravoval v Keni.

Na Sportisimo 1/2Maratonu 
Praha doběhl jako čtvrtý nejlepší Čech v novém 
osobním rekordu 1:09:54.

Běhá za Atletiku Písek.

země: Česká republika

ROBERT MÍČ
Je svěřencem Roberta Štefka, 
nejlepšího slovenského 
vytrvalce všech dob.

Studuje zoologii na Masarykově univerzitě 
v Brně.

Na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 
poběží počtvrté; v letech 2015 a 2017 byl mezi 
Čechy třetí a v roce 2016 doběhl druhý.

země: Česká republika
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ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

SVIATLANA KUDZELICH
Na OH 2012 i 2016 
reprezentovala Bělorusko na 
3000m překážek.

na HMS 2016 skončila na trati 3000m jedenáctá.

Na letošním Sportisimo 1/2Maratonu Praha 
doběhla devátá v novém osobním rekordu 
1:11:45.

ROSARIA CONSOLE
V roce 1999 vyhrála zlatou 
medaili v půlmaratonu na 
Univerziádě.

Zúčastnila se OH v Aténách a v Londýně.

Je čtyřnásobnou mistryní Itálie v půlmaratonu.

ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

země: Itálie země: Bělorusko

SONIA SAMUELS
Na MS 2013 doběhla 
v maratonu na šestnáctém 
místě.

Maraton běžela také na OH 
v Riu, kde doběhla třicátá.

Loni doběhla sedmá na Berlínském maratonu.

OLHA KOTOVSKA
V roce 2016 reprezentovala 
Ukrajinu na OH v Riu.

Loni skončila na Mattoni 
1/2Maratonu Karlovy Vary sedmá.

Letos doběhla třetí na půlmaratonu v Neapoli 
a druhá na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary.

země: Ukrajina země: Velká Británie
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ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

země: Ukrajina

VIKTORIYA KALYUZHNA
Bronzová medailistka z ME do 23 
let na 5000m.

Mistryně Ukrajiny na 10000m 
z roku 2017.

Loni doběhla druhá na půlmaratonu v Madridu 
v novém osobním rekordu 1:13:01.

LILIA FISIKOVICI
Na OH v Riu doběhla 
v maratonu  na 27. místě.

Na březnovém MS 
v půlmaratonu zaběhla nový moldavský národní 
rekord 1:12:11.

Žije na Ukrajině, kde se připravuje pod vedením 
svého manžela.

CLAIRE MCCARTHY 
V roce 2016 doběhla na 
Volkswagen Maratonu Praha na 
12. místě.

Na MS 2017 doběhla v maratonu na 33. místě.

Loni obsadila 9. místo na Berlínském maratonu.

země: Irsko

JENNY SPINK
V roce 2016 zvítězila 
na půlmaratonu v Bristolu.

Loni obsadila 22. místo 
na Londýnském maratonu.

Na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
doběhla pátá.

země: Velká Británie

země: Moldavsko
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KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ
Studuje 3. lékařskou fakultu UK.

Na letošním Sportisimo 
1/2Maratonu Praha doběhla 
jako druhá nejlepší česká žena v čase 1:16:55. 
Stejné umístění zopakovala také na Mattoni 
1/2Maratonu Karlovy Vary.

V dubnu si při MČR na 10000m zlepšila svůj 
osobní rekord na 36:08.

země: Česká republika

ANEŽKA DRAHOTOVÁ
Svůj osobní rekord 1:14:25 
zaběhla už v osmnácti letech na 
Sportisimo 1/2Maratonu Praha 
2014.

Loni doběhla na Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem jako šestá nejlepší Češka.

V květnu skončila šestá na chodeckém MS světa 
v Číně.

země: Česká republika

VALERIE SOUKUPOVÁ 
V roce 2015 byla první Češkou 
na Mattoni 1/2Maratonu 
České Budějovice.

Svůj osobní rekord 1:15:58 zaběhla v roce 
2016 na Sportisimo 1/2Maratonu Praha.

Na závody se připravuje i se svým manželem 
Josefem.

MARCELA JOGLOVÁ
Až do letošního roku nebyla 
registrovaná v žádném atletickém 
oddíle, nyní závodí za VSK 
FTVS Praha.

Při letošním Volkswagen Maratonu Praha doběhla 
jako druhá nejrychlejší Češka.

Na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 2018 
doběhla jako třetí nejlepší česká žena.

země: Ukrajina země: Česká republika

ELITNÍ ATLETKY - ŽENY



IVANA SEKYROVÁ
V roce 2012 zaběhla v 
Rotterdamu při svém prvním 
maratonu čas 2:34:23, kterým se 
nominovala na OH v Londýně.

Pracuje jako učitelka na gymnáziu v Sokolově, kde 
učí tělocvik a občanskou výchovu.

Na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 
běžela v roce 2012, 2013 a 2017 a vždy zvítězila.

země: Česká republika

RADKA CHURÁŇOVÁ
Na Mattoni 1/2Maratonu České 
Budějovice nechyběla ještě ani 
jednou; čtyřikrát byla druhá a 
jednou třetí nejlepší Češka. 

Letos vyhrála MČR na 100 kilometrů, kde 
porazila rovněž všechny muže.

Na květnovém maratonu v Belfastu doběhla na 
čtvrtém místě.

ELITNÍ ATLETKY - ŽENY

země: Česká republika



CO PARTNEŘI PŘIPRAVILI PRO BĚŽCE

BĚHEJTE MATTONI FREERUN

Komunitní projekt, jehož cílem je spojovat lidi se společným zájmem o běh a ukázat všem, že běh je týmový 
sport vhodný pro každého. Více než 80 běžeckých tras napříč celou Českou republikou a 40 koučů, kteří na 
závod připraví zkušenější hobbíky i úplné začátečníky bez rozdílu věku či váhy. Pravidelné výběhy, atraktivní a 
bezpečné pětikilometrové trasy certifikované Českým atletickým svazem, přátelské prostředí a radost z běhu – to je 
Mattoni FreeRun. A proto nastartuj i TY s námi svůj #spoluběh! Jednotlivé běžecké skupiny můžeš najít v aplikaci 
RunCzech, na facebooku Mattoni Freerun nebo na našem webu.

HLAVNÍ PARTNEŘI
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VOLKSWAGEN 

Volkswagen fandí běhání a již více než 10 let je hrdým titulárním partnerem RunCzech, běžecké ligy RunCzech a 
Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Na start sedmého ročníku Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice se 
postaví nejen více než 3 600 vytrvalostních běžců z celého světa s touhou překonávat vlastní limity, ale také nový 
Volkswagen T-Roc. Kompaktní crossover je rozeným vytrvalcem a v malebných ulicích Českých Budějovic se cítí ve 
svém živlu. Volkswagen připravil perfektní zázemí pro vytrvalostní běžce i pro všechny fanoušky.

SPORTISIMO

SPORTISIMO vybralo pro letošní běžeckou sezónu nových 13 nadšenců, kteří se připravují na své velké závody 
s trenérem Tomášem Ondráčkem. Poskytli jsme SPORTISIMO HVĚZDÁM skvělé zázemí a servis, tréninkové 
plány, výživové poradenství a kompletní vybavení adidas. Naleznete nás den před závodem v pátek 1. 6. 2018 od 
13 do 18 hodin v Running Expu v budově E.ON v ulici F. A. Gerstnera 2151/6. Pro vás ostatní závodníky máme 
připraven SPORTISIMO stan na Náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích v sobotu 2. 6. 2018 od 
11h do 22:00. Těšíme se na vás.



adidas x MAAPPI eventová kolekce

Při příležitosti RunCzech běžecké série letos adidas přinese limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem 
map od třináctiletého Matěje Hoška, známého pod značkou MAAPPI. V roce 2018 vyjde celkem osm různých 
designů triček v různých barvách, všechny s ručně kreslenými mapami od Matěje. Trička budou k dostání během 
Running Expa a také online na sportisimo.cz. Část výtěžku z prodeje půjde značce MAAPPI, která pomáhá 
dětem s autismem jako je Matěj.

HLAVNÍ PARTNEŘI
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OFICIÁLNÍ MOBILNÍ PARTNER

Už 13 let je společnost O2 hrdým partnerem závodů RunCzech. Zastavte se v O2 stanu pro voucher na 30% slevu 
na sportovní hodinky Samsung Gear. A o 20 % levněji pořídíte i další běžecké vychytávky, jako třeba pouzdra na 
ruku, nebo bezdrátová sportovní sluchátka. Myslíte, že váš běžecký styl je správný? To zjistíme pomocí rozboru 
běžeckého stylu s RunCzech trenérem Martinem Levým pomocí slow-motion technologie v telefonu Samsung 
Galaxy S9+. Stačí se zastavit v O2 stanu. A nakonec, do správného běžeckého tempa vás dostane nadupaný playlist 
sestavený samotnými běžci, proto na nic nečekejte a stáhněte si Spotify Premium na 3 měsíce zdarma.



dm
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 v předešlých letech 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, které se 
konají 5. 5. v Praze, 19. 5. v Karlových Varech, 2. 6. v Českých Budějovicích, 
23.6. v Olomouci a 15. 9. v Ústí nad Labem, a zažít na nich neopakovatelnou 
atmosféru po boku profesionálních běžců. V průběhu tříkilometrového dm 
rodinného běhu si celé rodiny mohou prověřit svou kondici a zároveň udělat 
něco pro své zdraví. Očekávaná letošní účast je 18 400 běžců.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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OFICIÁLNÍ DOPRAVCE ZÁVODŮ RUNCZECH
České dráhy a RunCzech nabízí běžcům speciální akce. Všichni běžci mohou 
uplatnit 25% slevu Vlak + pro cestu na regionální závody v Karlových Varech, 
Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem. Držitelé IN Karet Českých 
drah mají možnost uplatnit 50% slevu na startovném rodinných běhů. Pro 
snadnější cestování vlakem pro Vás České dráhy připravily speciální mobilní 
aplikaci Můj vlak. Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony nebo tablety, 
je vytvořena ve verzích Android a iOS a je dostupná ke stažení zdarma.

GEFCO
Jako součást jedné z největších integrovaných sítí v Evropě nabízí GEFCO v 
České republice širokou škálu přepravních řešení (silniční, námořní, letecké, 
železniční) a logistických služeb s přidanou hodnotou (jako je skladování nebo 
celní a fiskální zastoupení) pro automobilové, průmyslové a farmaceutické 
výrobce, FMCG a retailové řetězce.

CLARION CONGRESS HOTEL ČESKÉ BUDĚJOVICE
Moderní, 4hvězdičkový Clarion Congress Hotel České Budějovice se i pro 
letošní ročník stal oficiálním domem Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. 
Hotel bude celý závodní víkend hostit kvalitní atlety i řadu vybraných hostů, 
kterým zajistí veškerý ubytovací servis. Odehrají se tu například slavnostní 
raut večer před závodem a předzávodní tisková konference. Hotel zajišťuje také 
pohoštění v zóně pro hosty v den závodu.



CZECH AIRLINES
České aerolinie jsou vlajkovým dopravcem České republiky a moderní 
evropskou leteckou společností poskytující své služby od října 1923. Patří 
mezi čtyři nejstarší aerolinie na světě. České aerolinie jsou zakládajícím 
členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 také 
členem globální aliance leteckých společností SkyTeam. České aerolinie jsou 
certifikovány podle ISO 14001 (Environmental Management) a kontinuálně 
od roku 2005 také podle IOSA (IATA Operational Safety Audit). V letní sezóně 
2018 nabízí České aerolinie ze své domovské základny v  Praze pravidelné spoje 
do/z více než 110 destinací ve 41 zemích světa.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
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GATORADE
Každý běžec se chce vyhnout problémům s dehydratací a zvýšit svoji výdrž. 
Řešením je isotonický nápoj Gatorade. Ochutnat ho budou moci běžci v praxi 
přímo na trase. Díky občerstvovacím stanicím v oranžové barvě doplníte potřebné 
látky a neztratíte výkon!

OFICIÁLNÍ DODAVATEL OVOCE PRO ZÁVODY RUNCZECH
Společnost Kaufland prodává kolem 100 druhů ovoce a zeleniny, které dováží 
denně čerstvé do svých prodejen po celé ČR. Na trati závodů RunCzech 
mohou běžci doplnit potřebnou energii formou čerstvých banánů a pomerančů 
z Kauflandu.

ČESKÁ TELEVIZE
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice živě na ČT sport. Česká televize a její 
sportovní kanál ČT Sport připravuje pro všechny, kteří v den závodu nemohou 
být spolu s běžci v Českých Budějovicích, přímý přenos ze závodu. Celý přímý 
přenos je také dostupný na iVysilani.cz.

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



SEZNAM.CZ
Pracujeme na tom, aby internet byl nejsilnější české médium a na něm Seznam.cz 
místem první volby. I letošní rok mapové podklady pro závody RunCzech dodávají 
Mapy.cz.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
Hospodářské noviny nabízí nejlepší zpravodajství z byznysu, politiky 
a ekonomiky. Najdete je na stáncích od pondělí do pátku a kdykoli neomezeně 
na IHNED.cz. Od 6. dubna má jejich páteční vydání nový moderní design, 
více prostoru dostaly rozhovory, kultura či inovace. Zabaví vás na celý víkend.  

FORBES
Forbes je magazín založený v roce 1917 v New Yorku. V češtině vychází od roku 
2011. Stejně jako mateřský časopis z New Yorku i ten český přináší příběhy 
úspěšných byznysmenů a upozorňuje na nové trendy v byznysu. Je nejlepším 
byznysovým magazínem na českém trhu.

24

DENÍK
Českobudějovický deník je unikátní tím, že denně přináší svým čtenářům 
zpravodajství z místa, kde žijí, ale i události důležité pro kraj, republiku a celý 
svět. I proto je oblíbený a čtený. Prostřednictvím novin i webu ceskobudejovicky.
denik.cz rádi informujeme o událostech, které hýbou Budějovicemi. Takovou 
událostí Mattoni 1/2Maraton České Budějovice nepochybně je. Reportéři 
Deníku na trati nebudou chybět.

RADIOŽURNÁL
Radiožurnál je s RunCzech běžeckou ligou od samého začátku, a tak nebude 
chybět ani na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. V týdnu před závodem 
vysílá Radiožurnál reportáže, relace a zajímavosti s tématem nejen dálkového 
běhání.  Ze závodů informuje v přímých vstupech a reportážích o aktuálním 
dění. Na trati jsou často i reportéři Radiožurnálu, kteří zvládají nejen běžet, ale 
zároveň i vstupovat s aktuálními informacemi ze závodu do vysílání.

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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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.

OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ČESKÝ ROZHLAS ČB
Český rozhlas České Budějovice připravoval v roce 2016 závodníky na budě-
jovický půlmaraton v Rozhlasové reality show Návod na půlmaraton. Sedm 
statečných mužů a žen se přihlásilo a společně s Českým rozhlasem České Budě-
jovice postavilo na start. Rok se s rokem sešel a všichni účastníci této reality show 
budou v sobotu 2. června na startu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice opět. 
Skvělá práce a doufáme, že to vydrží.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BEHEJSRDCEM.COM
Běhání je pro nás srdeční záležitost. Vše, co potřebujete vědět o pohybu, 
výživě a zdravém životním stylu.

RUN MAGAZINE
Čtěte RUN magazine! Jediný český měsíčník o běhání vám pomůže, 
abyste byli vytrvalejší, rychlejší i hubenější. Na 100 stranách najdete ty 
nejzajímavější informace o tréninku, výživě, výbavě i zdraví, které pro vás 
připravují přední čeští odborníci.

RAILREKLAM
Kampaň RunCzech v outdooru probíhá na reklamních nosičích firmy 
RAILREKLAM, která je tradičním a spolehlivým partnerem pro realizaci 
reklamních kampaní po celé ČR. RAILREKLAM, specialista na účinné 
reklamní kampaně na železničních nádražích, ve vlacích a v okolí železnice.



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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NEWTON MEDIA
Jsme lídrem Media Intelligence služeb na evropském trhu. Naše 
analýzy tradičních a digitálních médií pomáhají klientům optimalizovat 
komunikaci v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Velké Británii 
a v dalších osmi zemích jihovýchodní Evropy. S pomocí rozsáhlé databáze 
monitorovaných zdrojů, důsledného data miningu a komplexních analýz 
tradičních i digitálních médií pomáháme zlepšovat komunikační strategie 
velkým korporacím, institucím a firmám, stejně jako ministerstvům nebo 
neziskovým organizacím. Více na www.newtonmedia.cz.

BĚHEJ.COM
Časopis Běhej.com vychází sedmkrát do roka a přináší hlubší pohled na 
aktuální témata, představuje významné běžecké akce a osobnosti. Webové 
stránky www.behej.com přinášejí poutavé běžecké články, podrobné 
tabulky, kde každý běžec najde své výkony na tratích od desítky po maraton 
nebo termínovku běhů po celé České republice.

SVĚT BĚHU
SvetBehu.cz je web pro ty, kdo běhají pár kiláků jen tak pro radost i pro 
seriozní běžce a závodníky chystající se na maratony, ultramaratony 
a nejrůznější horské běhy (i když i ti běhají pro radost). Na SvetBehu.cz 
najdete termínovku závodů, běžecké trasy, recenze vybavení a vše ostatní co 
potřebuje každý běžec znát a vědět!

TV JÉČKO
Televize Jéčko je regionální televize. Orientuje se zejména na mladší 
a  ekonomicky aktivní diváky, jímž nabízí celou škálu pořadů. Mattoni 
1/2Maraton České Budějovice tak nemůže pozornosti TV Jéčko uniknout. 
Obdiv a podporu Jéčka má každý, kdo se snaží prosadit a vyniknout nad 
ostatními pozitivním způsobem. A kde jinde toho lépe dosáhnout, než 
na poli sportu? Proto fandíme každému, kdo se postaví na start, kde není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A to platí nejen ve sportu, ale i při zvládání 
ostatních životních situací.

FAJN RÁDIO 
mladé, multimediální rádio. Rádio pro všechny, co chtějí poslouchat 
největší současné hity. 



PARTNEŘI
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KOMPLEXNÍ DODAVATEL ZÁZEMÍ AKCÍ A STAVEB
Zajistíme od mobilních toalet, sprch, kontejnerů, mobilního oplocení až po 
párty servis. Pokud pořádáte svoji akci, svatbu nebo párty a chcete víc než zažitý 
standard, inspirujte se na www.johnnyservis.com. JOHNNY SERVIS – zázemí 
akcí a staveb, event management.“

AJETO
Nejlepší běžci RunCzech závodů obdrží na stupních vítězů trofej z dílny proslulých 
českých sklářů. Unikátní trofeje připravuje lindavská sklárna Ajeto, která se v roce 
2014 stala „Firmou roku“ České republiky.

MEGGLE ACTIVE PROTEIN
Také znáte ten pocit, když Vás honí mlsná nebo jen nestíháte? Právě pro Vás je tu 
nová řada Meggle Active Protein: Cottage cheese se směsí semínek a goji, Tvaroh 
s Hořkou čokoládou nebo Ananasem a Nápoje s Vanilkovou příchutí, Banán 
nebo Čokoláda. Nápoje obsahují max. 0,01 g laktózy ve 100 g. Nově můžete 
ochutnat i Proteinové polotučné mléko a jogurty ve variantách bilý, jahodový 
nebo čokoládový. Produkty jsou plné přírodních proteinů a dodají Vám energii 
kdykoliv během dne. Více na www.meggle.cz

YVENTECH
Technickým partnerem dnešního závodu je společnost Yventech. Yventech nabízí 
audio vizuální technologie a služby pro sportovní akce i marketing, kongresy, 
konference, společenské akce a televizní pořady, Yventech přeje hodně štěstí všem 
závodníkům!

ADIDAS BODY CARE
Vyzkoušej nový antiperspirant adidas ADIPOWER obsahující chytrou 
technologii Body Response aktivující se tělesným teplem, který tě ochrání i v těch 
nejintenzivnejších situacích po dobu 72h. ADIPOWER poskytuje maximální 
ochranu ve chvíli, kdy je potřebná nejvíce. Objev také nový sprchový gel adidas 
ADIPOWER, který tě nabije dlhotrvajícím pocitem energie.
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MESSENGER
Všichni, kdo doběhnou do cíle Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice si mohou 
od kurýrní služby Messenger nechat doručit speciální diplom za zvýhodněnou 
cenu. Vyžijte kurýrní služby a pochlubte se vaším běžeckým výkonem.

ČECHYMEN 
Již po šesté je nám ctí být součástí běžeckého svátku RunCzech. Naším posláním 
a přáním je, aby návštěvníci i samotní sportovci mohli svoji pozornost soustředit 
výhradně na samotné výkony a zážitky z nich. Nechme vykvést radost a buďme 
opět Spolu teď a tady!

EMSPOMA – JUTTA
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.

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

CZECHTOURISM 
Agentura CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, jejímž cílem je propagace České republiky jako turistické destinace 
na českém i zahraničním trhu. Letos si navíc připomínáme i výročí sta let od 
založení samostatného státu. Svou činností vytváří příznivou image České 
republiky a inspiruje tak domácí i zahraniční turisty k její návštěvě. Agentura 
Czechtourism přeje všem běžcům úspěšné doběhnutí do cíle.

MM PRINT
Ať už potřebujete vyrobit pár vizitek nebo navrhnout a zpracovat komplexní 
komunikační kampaň, jsme tu pro vás. Díky tomu, že máme celý tým i veškeré 
strojové vybavení pod jednou střechou, jsme až neuvěřitelně rychlí. Současně 
ctíme pravidlo, že rychlost nesmí být na úkor kvality. Specifických zakázek, kde 
je třeba kombinovat několik technologií a postupů, se už nemusíte bát, pro nás 
jsou koníčkem. Polygrafie je náš život!
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PORSCHE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche České Budějovice. Oficiální dopravce a 
hrdý partner RunCzech. Doběhněte si k nám pro váš nový vůz! Přijďte se přesvědčit 
o přednostech nového Golfu k našemu karavanu v době trvání půlaratonu anebo 
do našeho autosalonu. Vozy Volkswagen od Porsche České Budějovice také jako 
oficiální vozy časomíry na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice.

BADMINTON ČESKÉ BUDĚJOVICE
Badminton na Výstavišti - badmintonová hala se šesti kurty pro širokou 
veřejnost v areálu Výstaviště České Budějovice. Půjčovna raket, prodej 
občerstvení  sportovního vybavení. A nyní sleva pro všechny běžce. Rezervace 
kurtů online. www.badmintonceskebudejovice.cz

FCC ENVIRONMENT ČESKÉ BUDĚJOVICE
FCC Environment České Budějovice poskytuje komplexní řešení v oblasti 
odpadového hospodářství nejen pro běžný chod města, ale rovněž při pořádání 
sportovních a kulturních akcí. Díky flotile vozů FCC a množství jejich pracovníků 
podél trati závodu mají běžci čistou trasu odpovídající nejvyšším parametrům IAAF.

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 15 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.

VÝSTAVIŠTĚ ČB
Výstaviště České Budějovice a.s. je hrdým partnerem Mattoni 1/2Maratonu 
České Budějovice 2018. 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 2018. 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.
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JIHOČESKÝ KRAJ
Milí běžci, je nám jasné, že většina z vás se určitě plně soustředí na sobotní 
podvečer, kdy nás čeká jeden z nejkrásnějších půlmaratonů v České republice, 
a to půlmaraton České Budějovice. I přesto doufáme, že si jižní Čechy 
vychutnáte o půlmaratonském víkendu též malinko jinak. Třeba návštěvou 
Slavností piva na Výstavišti České Budějovice. To není vše, co se na jihu Čech 
bude dít, máme toho pro vás mnohem více. Všechny informace najdete na 
webu jiznicechy.cz. 

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Již po sedmé jsou Budějovice hostitelským městem běžeckého závodu 
Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Materiální, ale i mentální podporou 
největšího běžeckého svátku v regionu město dokládá, že přízvisko „město 
sportu“ myslí vážně a podpora aktivního sportování je pro něj samozřejmá. 
Působivé jádro historického centra, rovinatá poloha a četné aplaudující 
publikum společně vytváří běžcům úžasné podmínky s ojedinělou soutěžní 
atmosférou. Už jen proto stojí za to se rok co rok vracet a zažít Budějovice!

COLAS
Společnost Colas pro závod komplexně zpracovává dopravní projekt a ve 
spolupráci se společností Janev zajištuje osazení celkem 489 dopravních značek, 
informačních cedulí či betonových bloků, které zajištují bezpečnost účastníků.

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Jihočeská hospodářská komora - nejsilnější podnikatelské sdružení na 
jihu Čech.Jihočeská hospodářská komora - místo, kde se setkávají úspěšní 
podnikatelé.www.jhk.cz
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JIHOČESKÁ UNIVERZITA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá univerzita založená v roce 
1991. S téměř jedenácti tisíci studenty patříme mezi největší vzdělávací a vědecké 
instituce v České republice, téměř dva tisíce zaměstnanců nás řadí mezi největší 
zaměstnavatele v kraji. Zájemcům o studium nabízíme více než 200 studijních 
oborů na osmi fakultách – ekonomické, filozofické, pedagogické, přírodovědecké, 
rybářství a ochrany vod, teologické, zdravotně sociální a zemědělské. Naše 
univerzita je úzce propojena s městem České Budějovice a jihočeským regionem, 
vnímáme tedy jako samozřejmost podílet se a podporovat jeho největší sportovní 
akci. Partnerem Mattoni  1/2Maratonu České Budějovice jsme již sedmým rokem 
a popáté jsme pořadatelem Běhu o pohár rektora Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, kterého se účastní desítky studentů a zaměstnanců univerzity. Další 
desítky zaměstnanců stojí každoročně na startu Rodinného běhu. Letos poprvé 
se konal Běh o pohár Jihočeské univerzity i v rámci Juniorského půlmaratonu, 
neziskového závodu pro střední školy. Jihočeská univerzita také každoročně zajišťuje 
dobrovolníky na organizační zajištění akce a v neposlední řadě i ubytovací zázemí 
na kolejích.

ČESKOBUDĚJOVICKO HLUBOCKO
Destinaci Českobudějovicko-Hlubocko nemusíte prolétnou pouze rychlým 
během, ale vyplatí se i chvilku zpomalit. Vidět můžete zámky, věže, pivovary, 
muzea, lodě i sportoviště – více na www.jiznicechy.cz.



ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL

RUNCZECH ZÁVODY 2018

MATTONI
1/2MARATON

OLOMOUC

23. ČERVNA

MATTONI
1/2MARATON

ČESKÉ BUDĚJOVICE

2. ČERVNA

BIRELL
GRAND PRIX PRAHA

5 & 10 KM

8. ZÁŘÍ

15. ZÁŘÍ

SORRENTO 
POSITANO

27 & 54 KM

2. PROSINCE

PRAŽSKÁ
ŠTAFETA

13-14. ČERVNA

7. ŘÍJNA

LIBEREC
NATURE RUN

MATTONI
1/2MARATON

ÚSTÍ NAD LABEM

4. ÚNORA

NAPOLI CITY
HALF MARATHON

SPORTISIMO
1/2MARATON

PRAHA

7. DUBNA

MATTONI
1/2MARATON
KARLOVY VARY

19. KVĚTNA

VOLKSWAGEN
MARATON

PRAHA

6. KVĚTNA


