
     

 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 
 

Trasa vedoucí areálem chemického závodu Spolchemie odlišuje Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem od všech ostatních závodů RunCzech běžecké ligy. Každá běžecká kulisa má 
svoje kouzlo a kouzlo té ústecké je nenapodobitelné. Kromě chemičky vás trasa zavede po 
Labské stezce až k hradu Střekov a do centra města. Na účastníky čeká velkolepá běžecká 
oslava a bohatý kulturní program, jehož součástí je i Spolchemie český pohár v Handbike. 
Takový bude šestý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, který z Mírového náměstí 
startuje v sobotu 17. září. Nenechte si závod ujít, ať už přímo v ulicích severočeské 
metropole nebo v přímém přenosu na Seznam.cz! 

 
Nejdůležitější informace  

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem bude vysílán v online přímém přenosu na Seznam.cz. 
Přenos startuje ve 14.45 

 6. ročník  

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je součástí RunCzech běžecké ligy, která se skládá 
celkem ze sedmi závodů v pěti městech České republiky. V roce 2015 se závodů zúčastnilo 74 
585 běžců, téměř o pět tisíc více, než v roce 2014 

 Závod je již podruhé oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických 
federací IAAF. Sedm závodů RunCzech běžecké ligy má celkem sedm zlatých známek kvality, 
což Česko posunuje do čela celosvětového žebříčku zemí pořádající vytrvalostní běhy 

 Se ziskem zlaté známky se změnila také trasa závodu na jednokolovou. Otáčí se směr startu 
a běžci zabíhají až na Svádov. Během půlmaratonu čtyřikrát překonají most Edvarda Beneše a 
nebude chybět ani populární průběh areálem chemického závodu Spolchemie. Oproti 
loňskému roku pak trasa doznala pouze kosmetických změn 

 Běh je jedním z nejrozšířenějších sportů v České republice a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem patří k oblíbeným závodům RunCzech běžecké ligy. Loni ho běželo 3 306 účastníků, 
letošní kapacita 3 600 běžců se naplnila pár týdnů před závodem 

 Závod odstartuje v 15.00 z Mírového náměstí. Na stejném místě ve 13.30 začíná i dm rodinný 
běh a ve 12.00 Spolchemie český pohár v handbike 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem odstartuje primátorka města Věra Nechybová 

 Do Ústí nad Labem se sjede velmi silné startovní pole, řada atletů se představila již 10. září 
na Birell Grand Prix Praha 

 Hned čtyři muži mají zaběhnuté časy pod 60 minut, což z nich činí hlavní favority závodu. 
Číslo jedna na dresu ponese Barselius Kipyego (59:30), dvojku má Aziz Lahbabi (59:25), 
trojku předloňský ústecký vítěz Adugna Takele (59:40) a čtyřku Geofrey Kusuro (59:43) 

 Mezi ženami je jasnou favoritkou půlmaratonská mistryně světa a obhájkyně prvenství 
z loňského roku Peres Jepchirchir (1:06:39). Držet krok s jejím tempem se budou snažit 
etiopské běžkyně Muliye Dekebo (1:09:45) a Aberu Mekuria (1:12:29) 

 Co se českých mužů týče, na startu bude obhájce nejlepšího českého ústeckého času Milan 
Kocourek (1:05:47) nebo Jiří Homoláč a Jan Kreisinger 

 I mezi českými ženami je adeptka na vítězství jasná. Anežka Drahotová se sice na 
půlmaratonskou trať vrací po roce a půl, přesto od ní můžeme očekávat velké věci. O přední 
příčky se poperou i české stálice Petra Kamínková s Ivanou Sekyrovou 



     

 

 Na start se kromě elitních atletů postaví i známé osobnosti. Těšit se můžete na kardiochirurga 
a vášnivého běžce Jana Pirka, boxera Lukáše Konečného a Ondřeje Pálu nebo divadelníky 
z Činoherního studia a Velkého sálu Hraničář 

 K ústeckému závodu neodmyslitelně patří průběh Spolchemií. Ta v letošním roce oslavila 160 
let od založení „Spolku pro chemickou a hutní výrobu“ knížetem Schwarzenbergem 

 Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Maraton Music Festival 
s kapelami a DJ podél trati, kteří budou hrát běžcům do kroku 

 Maskotem dm rodinného běhu je koník z ústecké zoo 

 RunCzech spolupracuje se 45 charitativními organizacemi. V minulém roce celkem 4 620 
běžců vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku 7 279 615 korun 

 Hlavním charitativním partnerem v Ústí nad Labem je Nadační fond Plamínek naděje 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede z Německa, Slovenska, Belgie, Velké Británie, Ruska, 
Spojených států, Polska, Itálie, Maďarska a Norska 

 Běžeckého závodu v Ústí nad Labem se v roce 2014 zúčastnilo celkem 15 027 návštěvníků,  
z toho přes 7 tisíc jich přijelo z jiných krajů ČR nebo ze zahraničí 

 Návštěvníci půlmaratonu utratili díky akci přes 21 mil. Kč, což způsobilo nárůst produkce 
místních podniků nejméně o 10,7 mil. Kč a místní hrubé přidané hodnoty o 3 miliony korun 

 Hotely, restaurace a další podniky musely kvůli poptávce ze strany návštěvníků zaměstnat 
mnoho nových pracovníků, což v přepočtu na plné celoroční úvazky znamenalo vytvoření 
10,4 stálých pracovních míst 

 V Ústí nad Labem se nachází hned dvě trasy Mattoni FreeRun. Pětikilometrové okruhy, kde 
může běhat každý a kdykoliv, najdete u Střekova a Svádova 

 Oficiální hashtag závodu je  #ULhalf 

 Novinkou pro letošní ročník je Mama point, kde běžci mohou přímo na trati zamávat do 
kamery svým blízkým 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

Zajímavá čísla  
 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem je 3 600 běžců 

 Kapacita dm rodinného běhu je 2 500 účastníků 

 Závodu se zúčastní 61 čtyřčlenných štafet (3 x 5 km + 1 x 6,0975 km) 

 180 dvoučlenných štafet poběží 2Run (1 x 10 km + 1 x 11,0975 km) 

 Ve startovním poli se objeví celkem 36 národností 

 66 % běžců jsou muži, 34 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na půlmaratonu je 35,7 let, průměrný věk mužů je 38,8 let 

 Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem za 2:07:18, muži za 1:50:23 

 Narozeniny v den závodu oslaví pět běžců a pět běžkyň 

 Nejčastějším jménem ve startovním poli je Jan, poté následují Petr a Martin. Nejpočetnějšími 
jmény mezi ženami jsou Jana, Petra a Lenka 

 Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním 
vzděláním jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání 

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

 Nejstarší účastník: Antonín Hornák (CZE), 72 let 

 Nejstarší účastnice: Christiane Vilain (BE), 71 let 

 Při závodě pomáhá 645 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř patnáct tisíc návštěvníků z 
celého světa (13 744 v roce 2015) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 
RunCzech k více než sto tisícům uživatelům (103 699 v roce 2015) 

 
Během závodu se použije:  

 396 dopravních značek  

 22 300 spínacích špendlíků  

 47 000 kelímků  

 24 000 houbiček na osvěžení  

 3 600 termoizolačních fólií  

 6 100 medailí  

 3 692 m plotů  

 95 mobilních toalet  
 
Vypije se:  

 18 250 l vody Mattoni  

 3 240 litrů hypotonického nápoje 
 
Sní se:  

 1 565 kg banánů 

 1 826 kg pomerančů  

 24 kg soli  

 21 kg cukru  
 
 

 
 



     

 

Rekordy  
 Rekord závodu – muži: 1:00:38 (2013), Philemon Limo (KEN) 

 Rekord závodu – ženy:  1:07:17 (2015), Peres Jepchirchir (KEN) 
 

 Nejrychlejší Čech: 1:05:47 (2014), Milan Kocourek 

 Nejrychlejší Češka: 1:12:11 (2015), Eva Vrabcová 
 

 Světový rekord – muži: 0:58:23 Zersenay Tadese (ERI), Lisabon 2010 

 Světový rekord – ženy: 1:05:09 Florence Kiplagat (KEN), Barcelona 2015 
 

 Český rekord – muži: 1:01:31 (1997), Jan Pešava 

 Český rekord – ženy: 1:11:02 (1994), Alena Peterková 
 
 
 
 
 
 


