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Handbikeři zahájí program Mattoni 1/2Maratonu Ústí 

nad Labem 

Kdo se zúčastnil alespoň jednoho z prvních tří ročníků, jistě potvrdí, že Mattoni 

1/2Maraton Ústí nad Labem si stojí za to zaběhnout. Vždyť kdy jindy byste měli příležitost 

proběhnout se areálem chemičky? 

Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, který je posledním závodem RunCzech běžecké ligy, 

již tradičně patří druhý zářijový víkend. Letos se poběží v neděli 14. září. Ve 12 hod se 

na 21,0975 km dlouhou trasu vydá dav čítající 3 500 běžců. Pouhých 5 minut po nich vyráží 

i dm rodinný běh s 1 800 účastníky. Podruhé nastoupí do svého závodu také handicapovaní 

závodníci na handbiku, startují z Mírového náměstí už v 10 hodin. 

Netradiční industriální prostředí ústecké chemičky a Spolchemie Handbike 1/2Maraton je to, 

co Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem odlišuje od jiných závodů RunCzech běžecké ligy. 

Ještě než vyrazí na ústeckou trať běžci, proženou se tudy handbikeři. „Loni při premiéře jsem 

chyběl, protože jsem byl marod. Ale slyšel jsem o skvělé atmosféře a moc se těším,“ říká 

Miroslav Šulc, hlavní favorit závodu. 

Pojede se na hodinu času a jeden dvoukilometrový okruh navíc, podobně jako tomu bývá 

u cyklokrosu. Borci při Spolchemie Handbike 1/2Maratonu tak najedou jistě víc než 21 

kilometrů, tedy ve startovním/cílovém koridoru na Mírovém náměstí se objeví více než 

desetkrát. 

„Záleží na trati, je tam dost zatáček a kratší okruh, bude se hodně brzdit a rozjíždět, což bývá 

náročné. Jen mě mrzí, že neprojedeme také chemičkou jako loni,“ říká 41letý Šulc, který 

kupříkladu jarní a rovinatý pardubický půlmaraton zvládl za 38 minut. 

„Vždycky je fajn, když můžeme závodit před diváky, to nás žene dopředu. Spojení s další akcí 

pomáhá sportu handicapovaných, lidé vidí, jak jezdíme rychle a že to může být docela 

zajímavé. Jezdíme třeba také na Železným dědkovi v Čerčanech i jinde,“ vypráví pražský 

handbiker. 

Loni v Ústí startovalo 18 účastníků a na 18,6 km dlouhé trase vyhrál Václav Antal 

v dramatickém finiši v čase 31:31 minut. Letos se očekává okolo dvou desítek závodníků. 

Všechny kategorie, rozdělené podle stupně postižení, startují společně, postupně se však 



 

projeví rozdíly. Závod se startem a cílem na Mírovém náměstí je součástí osmidílného Czech 

handbike cupu, který vyvrcholí UCI Evropským pohárem v Praze. 

Šulc jezdí pravidelně český pohár, občas mezinárodní závody, někdy i se zdravými cyklisty. 

„Evropský pohár handbike to už je velká akce, stovky závodníků, zkrátka mazec. Ti nejlepší se 

pak dostanou i na světový pohár, mistrovství světa. Já jsem ještě nebyl tak dobrý, aby mi 

stálo za to do toho investovat. Teď jsem ale pátý v průběžném pořadí Evropského poháru, 

tak snad to brzy vyjde,“ dodává. 

Ať už se chystáte na Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem proto, abyste podpořili handbikery 

na trati, zaběhli si s rodinou dm rodinný běh nebo si připnete startovní číslo a vyrazíte 

na celou trať půlmaratonu, zažijete velký sportovní svátek, který se za čtyři roky své 

existence dostal mezi nejvýznamější akce Ústeckého kraje. Svým rozsahem však jeho hranice 

daleko přesahuje, neboť patří mezi závody oceněné stříbrnou známkou Mezinárodní 

asociace atletických federací IAAF. To se odráží jak v kvalitě startovního pole, tak celé 

organizace závodu. 

„Pro letošní rok jsme přichystali i jednu velkou novinku. Poprvé bude závod vysílaný 

v přímém přenosu online na streamu Seznam.cz. Letos jsme si tento způsob přenosu 

vyzkoušeli v Olomouci, kde mělo vysílání velký úspěch,“ těší se projektový manažer Mattoni 

1/2Maratonu Ústí nad Labem Zoran Bartek. 

Nenechte si ujít strhující atmosféru závodu a buďte součástí této jedinečné sportovní 

události, ať už budete přímo v místě konání nabo ho budete sledovat online na Seznam.cz. 

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