
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

4. června 2014 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice se rozbíhá již tuto sobotu.V 17 hodin startuje dm rodinným během a o 
dvě hodiny později se za příslovečných tónů Vltavy vydá řeka běžců na půlmaratonskou trať srdcem 
jihočeského města. 

Základní informace 
 3. ročník 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice je součástí RunCzech běžecké ligy, která pořádá celkem 7 závodů v 5 

městech České republiky. V roce 2013 se všech závodů zúčastnilo celkem 61 306 běžců. 

 Kvalita závodu je poprvé stvrzena stříbrnou  známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací 

IAAF. 

 Půlmaraton odstartuje primátor Juraj Thoma. 

 Startérem dm rodinného běhu bude hejtman Jihočeského kraje  Jiří Zimola. 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice má jednu z nejrychlejších půlmaratonských tratí. Dokazuje to 

i rekord závodu Daniela Chebii, který se hned v 1. ročníku zapsal do historie fantastickým časem 0:59:49. 

 Letošní závod poctí svou účastí čerstvý mistr světa v  půlmaratonu Geoffrey Kamworor. Největším soupeřem 

mu bude právě Daniel Chebii. 

 České Budějovice přivítají i letošního mistra republiky v  maratonu Petra Pechka, nejrychlejšího Evropana 

ze Sportisimo 1/2Maratonu Praha Jana Kreisingera, který je v Českých Budějovicích doma, i  Jiřího 

Homoláče.  

 Z žen se v elitním startovním poli představí Vicoty Chepkemoi nebo vítězka dvou závodů RunCzech běžecké 

ligy Betelhem Moges.  

 Mezi Češkami bude jasnou favoritkou loňská mistryně republiky v  maratonu Petra Pastorová. 

 Na start Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice se postaví také Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB), 

Vladimír Dlouhý (prezident České hospodářské komory), Jiří Povišer (fotbalista SK Dynamo České 

Budějovice) a Lukáš Mensator (hokejový brankář HC Škoda Plzeň). 

 Tradičně proti sobě poběží také štafety budějovických fotbalistů SK Dynamo a hokejistů ČEZ Motor České 

Budějovice. 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice není jen o vytrvaleckých výkonech. V  17 hodin se vydají malí i velcí 

běžci vybavení startovními čísly na nenáročnou 3 km dlouhou trasu dm rodinného běhu. Mezi závodníky se 

objeví Kateřina Neumannová se svojí dcerou i českobudějovický primátor Juraj Thoma.  

 Také půlmaraton lze absolvovat hned v několika kategoriích. Závodu se kromě jednotlivců zúčastní 

čtyřčlenné štafety a dvoučlenné štafety 2Run.  

Zajímavá čísla 
 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je 2 800 

 60 čtyřčlenných štafetových týmů (3 x 5 km, 1 x 6,0975 km)  

 115 dvoučlenných štafetových týmů 2Run (1 x 10 km, 1 x 11,0975 km) 



  

 Kapacita dm rodinného běhu je 1 800 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 startovním poli se objeví celkem 31 národností 

 TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, AUS, GER, UK, FRA  

 5 běžců má v den závodu narozeniny 

 Při závodě pomáhá 550 dobrovolníků 

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

 Nejstarší účastník 2014: Jaroslav Putschogl (CZE), 75 let 

 Nejstarší účastnice 2014: Pavla Jechová (CZE), 70 let 

Během závodu se použije: 

 19 800 spínacích špendlíků  

 28 500 kelímků 

 15 000 houbiček na osvěžení  

 2 800 termoizolačních fólií 

 4 600 medailí 

 3 045 m plotů  

 60 mobilních toalet 

Vypije se: 

 6 300 l vody Mattoni  

 2 940 l isotonického nápoje Nutrend 

Sní se: 

 1 100 kg banánů  

 650 kg pomerančů  

 800 baget 

 18 kg soli 

 20 kg cukru  

Rekordy: 

 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: 0:59:49 (2012), Daniel Chebii (KEN)  

 Rekord závodu – ženy:  1:10:54 (2012), Bekele Tadelech (ETH) 
 

 Nejrychlejší Čech na 1/2Maratonu České Budějovice: Jan Kreisinger; 1:08:58; 2013 

 Nejrychlejší Češka na 1/2Maratonu České Budějovice: Ivana Sekyrová; 1:17:57; 2012 
 



  

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková      
PR & Media       
tel: +420 777 537 981      
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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