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Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem se poběží  

již pošesté. Organizátoři doufají v rekordní účast 
	
Startovní	výstřel	Mattoni	1/2Maratonu	Ústí	nad	Labem	zahřmí	nad	Mírovým	náměstím	za	
necelého	 půl	 roku.	 Organizátoři	 z	RunCzech	 však	 již	 nyní	 na	 šestém	 ročníku	 ústeckého	
závodu	intenzivně	pracují.	Trať	od	minulého	roku	doznala	pouze	kosmetických	změn	a	díky	
zlaté	 známce	 kvality	 od	Mezinárodní	 asociace	 atletických	 federací	 IAAF	 se	 na	 start	 opět	
postaví	špičkoví	vytrvalci.	Chybět	by	mezi	nimi	neměl	ani	Jan	Kreisinger,	jeden	z	nejlepších	
českých	závodníků.	Šestý	 ročník	 závodu	se	poběží	v	sobotu	17.	 září,	 kapacita	 závodu	 je	3	
600	běžců.	

Rok	2015	byl	pro	Mattoni	1/2Maraton	Ústí	nad	Labem	ve	 znamení	 rychlých	časů	–	 rekord	
závodu	 se	 přepisoval	 hned	 dvakrát,	 když	 mezi	 Češkami	 dominovala	 Eva	 Vrabcová	 a	 mezi	
ženami	stanovila	skvělý	čas	1:07:17	Peres	Jepchirchir.	A	organizátoři	věří,	že	úspěšná	série	by	
letos	 mohla	 pokračovat.	 „Doufáme,	 že	 se	 nám	 podaří	 překonat	 rekordy	 jak	 v	počtu	
účastníků,	 tak	 co	 se	 týče	 časů.	 Ústecký	 závod	 v	minulosti	 lákal	 kvalitní	 závodníky	 a	 my	
věříme,	 že	 v	nastoleném	 trendu	 budeme	 pokračovat,“	 uvádí	 Tomáš	Mirovský,	 koordinátor	
závodů	RunCzech.	

Změna	 trati	 je	 v	letošním	 roce	 skutečně	 pouze	 kosmetická	 –	 na	 běžce	 čeká	 nově	 otočka	
v	ulici	U	Vlečky.	Na	východní	části	trasy	se	bude	startovní	pole	naopak	vracet	do	centra	dříve,	
odpadne	tak	stoupání	k	fotbalovému	hřišti.	„Zajímavostí	ústecké	trasy	je	fakt,	že	jako	jediná	
ze	závodů	RunCzech	běžecké	ligy	nemá	jedinou	dlažební	kostku,“	zmiňuje	Mirovský.	Chybět	
nebude	 ani	 fakt,	 který	 z	Mattoni	 1/2Maratonu	 Ústí	 nad	 Labem	 dělá	 světový	 unikát,	 tedy	
průběh	 areálem	 Spolchemie.	 „Nikde	 jinde	 běžci	 při	 půlmaratonu	 nezažijí	 průběh	 areálem	
chemického	závodu.	Vedení	Spolchemie	 jsme	velice	vděční,	že	nám	to	umožňuje	a	že	 jsme	
dokázali	najít	bezpečnou	cestu	pro	průběh	závodu,“	dodal	Mirovský.	

Závod	by	se	nemohl	uskutečnit	bez	intenzivní	spolupráce	organizátorů	z	RunCzech	s	městem	
Ústí	nad	Labem	a	Ústeckým	krajem.	„Mattoni	1/2Maraton	Ústí	nad	Labem,	který	naše	město	
rozběhal	 a	 který	 do	 našeho	 města	 láká	 sportovce	 z	širokého	 okolí,	 se	 zařadil	 mezi	 zdejší	
nejoblíbenější	 akce.	Město	 zažívá	 krásnou	 atmosféru	 závodu,	 všude	 jsou	 vidět	 nadšení	
sportovci	 a	 fandící	 diváci.	 Úsměv	 a	 radost	 z	běhání	 je	 vidět	 na	 všech	 přítomných.	 Osobně	
jsem	si	atmosféru	vychutnala	nejen	při	odstartování	samotného	závodu	a	celý	den	byl	plný	
naprosto	 neuvěřitelných	 emocí,	 na	 které	 se	 opět	 těším,“	 říká	 primátorka	 Ústí	 nad	 Labem	
Věra	Nechybová.	

Přínos	závodu	pro	celý	region	kvituje	rovněž	Stanislav	Rybák,	náměstek	hejtmana	Ústeckého	
kraje.	 Kraj	 dokonce	Mattoni	 1/2Maraton	Ústí	 nad	 Labem	 zařadil	 do	 speciálního	 listu	 akcí.	
„Půlmaraton	 vnímám	 jako	 jednu	 z	akcí,	 která	 se	 hned	 po	 prvním	 roce	 své	 realizace	 v	Ústí	
úspěšně	zabydlela.	Určitě	je	to	dáno	širokým	záběrem,	který	zájemcům	o	sport	nabízí.	Běhat	
mohou	 lidé	 všech	 věkových	 kategorií	 i	 zaměření,	 od	 dětí	 po	 seniory,	 profesionálové	 i	



					

	

amatéři.	Ústecký	kraj	proto	půlmaraton	řadu	 let	podporuje	a	v	letošním	roce	ho	zařadil	do	
nově	vzniklého	projektu	Rodinné	stříbro	kraje.	Věříme,	že	se	nám	díky	tomu	podaří	ještě	více	
zviditelnit	region	doma	i	v	zahraničí.“		

Na	startu	závodu	by	letos	neměl	chybět	Jan	Kreisinger,	jeden	z	nejlepších	českých	vytrvalců,	
který	 žije	 v	nedalekých	 Teplicích	 a	 v	současné	 době	 se	 připravuje	 na	 zdolání	 limitu	 na	
olympijský	maraton.	„Zatím	jsem	v	Ústí	půlmaraton	běžel	jenom	jednou,	loni	jsem	vynechal	
kvůli	 maratonu	 v	Berlíně.	 Letos	 se	 ale	 na	 start	 postavit	 chci,“	 přislíbil	 elitní	 běžec,	 „tratě	
v	Ústí	 moc	 dobře	 znám,	 pravidelně	 tu	 běhám	 kolem	 řeky,	 takže	 vím,	 do	 čeho	 půjdu,“	
doplňuje.	

Pokořit	Mattoni	 1/2Maraton	 Ústí	 nad	 Labem	 se	 17.	 září	 vydá	 3	 600	 běžců.	 Registrace	 na	
závod	je	možné	také	zakoupit	skrze	charitativní	partnery,	kdy	část	startovného	jde	právě	na	
charitativní	 účely.	 Pro	 Mattoni	 1/2Maraton	 Ústí	 nad	 Labem	 je	 hlavním	 charitativním	
partnerem	Nadační	fond	Plamínek	naděje.		

Kromě	samotného	půlmaratonu	mohou	běžci	zvolit	i	některou	z	kratších	variant	závodu,	tedy	
čtyřčlennou	nebo	dvoučlennou	štafetu	2Run.	Tradiční	součástí	závodu	je	rovněž	Spolchemie	
český	pohár	v	handbike	a	dm	rodinný	běh	s	kapacitou	2	500	účastníků.	Registrace	na	Mattoni	
1/2Maraton	Ústí	nad	Labem	a	více	informací	o	celém	závodě	najdete	na	www.runczech.com.	

	

V	případě	zájmu	o	bližší	informace	nebo	fotografie	v	tiskové	kvalitě	kontaktujte:	

Prague	International	Marathon,	spol.	s	r.o.	/	Tempo	Team	Prague	s.r.o.	
Tadeáš	Mahel		 	 	 	 	
PR	&	Media	 	 	 	 	 	
mob:	+420	725	974	749,	tel:	233	015	021	 	 	 	 	 	
Františka	Křížka	461/11,	170	00	Praha	7	
email:	mahel@pim.cz	
	
	
Poznámka:	 Přiložené	 fotografie	 mohou	 být	 použity	 pouze	 v	souvislosti	 s	touto	 tiskovou	
zprávou	a	s	uvedením	zdroje:	RunCzech.	
	
Poznámky:	http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml	
	

	


