
     

 

 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 

 
České Budějovice, jejichž historie sahá více než 750 let zpět, už pátým rokem hostí největší jihočeský 

běžecký svátek. Mattoni 1/2Maraton České Budějovice láká běžce nejen rychlou tratí, ale také 

památkami lemujícími trasu, krásnou okolní scenérií a především nadšenými diváky kolem trati a živou 

atmosférou. A pokud nepoběžíte, můžete sledovat přímý přenos závodu na Seznam.cz. 

 
 

Nejdůležitější informace  
● 5. ročník  

● Závod získal nejvyšší ocenění pro silniční běhy. Zlatou známku Mezinárodní asociace atletických 
federací IAAF má za velmi krátkou dobu, již pro pátý ročník. Sedm závodů RunCzech běžecké ligy 
má celkem sedm zlatých známek kvality, což Česko posunuje do čela celosvětového žebříčku 
zemí pořádající vytrvalostní běhy 

● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 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 odstartuje v 19:00 z náměstí Přemysla Otakara II. Na stejném místě v 17:00 začíná i dm 
rodinný běh 

● Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapacity na 3 400 běžců v hlavním závodě 

● Půlmaraton se poběží na jednokolové trase, která startuje v centru Českých Budějovic. Oproti 
loňskému roku doznala drobných změn, ale pořád je velmi rychlá. Vytrvalci si užijí start z náměstí 
Přemysla Otakara II. 

● Půlmaraton odstartuje primátor města České Budějovice Jiří Svoboda 

● Startérem dm rodinného běhu budou zástupci Jihočeského kraje a Pavel Kadečka, jednatel 

společnosti dm drogerie markt 

● Garantem závodu je českobudějovický radní Michal Šebek 

● České Budějovice uvidí světovou vytrvaleckou hvězdu – na start se totiž postaví Geoffrey Mutai, 
vítěz maratonů v New Yorku, Bostonu nebo Berlíně 

● Mezi další favority patří další Keňané, především Barselius Kipyego, Henry Kiplagat nebo 
Frankline Chepkwony  

● Mezi ženami můžeme očekávat útok na hranici 1:10, o její prolomení budou usilovat Risper 
Chebet, Ester Ndiema nebo Ashete Bekere 

● Z Evropanů se můžete těšit na účastníka maratonu Olympijských her v Londýně, Ukrajince Vitaly 
Shafara nebo na Bělorusku Volhu Mazuronak, která na nedávném maratonu v Londýně zazářila 
čtvrtým místem  

● Favoritem mezi českými muži je Jiří Homoláč, který si na dubnovém Sportisimo 1/2Maratonu 
Praha doběhl pro osobní rekord a limit pro červencové Mistrovství Evropy v Amsterodamu. Jeho 
největším konkurentem bude Robert Míč, diváci se mohou těšit i na místní bratry Martina a 
Pavla Frelichovy 



     

 

● Mezi českými ženami je favoritkou zkušená Petra Kamínková, vítězka nedávného Mattoni 
1/2Maratonu Karlovy Vary. Na startu se objeví rovněž Tereza Lajdová, Radka Churáňová a Petra 
Kubešová  

● V roli vodiče se v Českých Budějovicích představí vítěz letošního Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary Abraham Akopesha 

● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice je ze čtyř regionálních závodů RunCzech běžecké ligy 
jediným, kde půlmaratonci pokořili hodinovou hranici (Daniel Chebii v roce 2012 běžel v čase 
59:49) 

● Na start se kromě elitních atletů postaví i známé sportovní osobnosti. V Českých Budějovicích 
nebude chybět Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB), na start se opět postaví motocykloví 
závodníci Jakub a Matěj Smržovi. Ti svou účastí v rámci projektu „Běžím pro“ podporují 
charitativní organizaci Bazalka.  Coby vodič účastnic projektu Johnson & Johnson Women's 
Challenge poběží Dalibor Gondík 

● Diváci se mohou těšit na souboj fotbalové a hokejové štafety. Za Dynamo poběží Petr Benát, 
Richard Kalod, Jakub Hric a Zdeněk Křížek. V dresu Motoru se zase ukáží Radek Prokeš, Tomáš 
Guman, Ladislav Marek a Josef Začátek 

● Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Maraton Music Festival s kapelami 
a DJ podél trati, kteří budou hrát běžcům do kroku. V rámci Marathon Music Festivalu zahraje 
běžcům i 25 členný orchestr Jihočeské univerzity 

● Do programu půlmaratonského víkendu se zapojí i děti z Dětského domova Boršov nad Vltavou, 
které si vyzkouší roli dobrovolníků a zaběhnou si dm rodinný běh 

● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice je součástí projektu Jižní Čechy Olympijské 

● RunCzech spolupracuje se 45 charitativními organizacemi. Hlavním charitativním partnerem 
Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je Středisko rané péče. V minulém roce celkem  
4 620 běžců vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku 7 279 615 korun 

● Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Itálie, 
Spojených států, Velké Británie, Japonska, Keni a Ukrajiny 

● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice bude vysílán v online přímém přenosu na Seznam.cz 
● Běžeckého závodu v Českých Budějovicích se v roce 2014 zúčastnilo celkem 13 984 návštěvníků, 

z toho přes 6 tisíc jich přijelo z jiných krajů ČR nebo ze zahraničí 
● Návštěvníci půlmaratonu pořádaného v Českých Budějovicích utratili díky akci 19,8 milionů 

korun, což způsobilo nárůst produkce místních podniků nejméně o 10 milionů 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 9,7 
stálých pracovních míst 

● V Českých Budějovicích se nacházejí hned dvě trasy Mattoni FreeRun, pětikilometrové okruhy, 
kde může běhat každý a kdykoliv. Trasy se nacházejí ve Stromovce a na Nábřežní 
 

  



     

 

Zajímavá čísla  

● Kapacita Mattoni 1/2Maratonu české Budějovice je 3 400 běžců 

● Kapacita dm rodinného běhu je 2 500 účastníků 

● Závodu se zúčastní 75 čtyřčlenných štafet (3 x 5 km + 1 x 6,0975 km) 

● 130 dvoučlenných štafet (1 x 10 km + 1 x 11,0975 km) 

● Ve startovním poli se objeví celkem 39 národností 

● 69 % běžců jsou muži, 31 % tvoří ženy 

● Průměrný věk žen na půlmaratonu je 37,6 let, průměrný věk mužů je 34,3 let 
● Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton České Budějovice za 2:07:50, muži za 1:51:19 

● Narozeniny v den závodu oslaví osm běžců a dvě běžkyně 

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

● 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: Jaroslav Putschogl (CZE), 76 let 
● Nejstarší účastnice: Miromila Sobotová (CZE), 68 let 
● Při závodě pomáhá 675 dobrovolníků 

● Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř dvacet tisíc návštěvníků z 
celého světa (16 251 v roce 2015) 

● Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 

RunCzech k více než devadesáti tisícům uživatelům (90 710 v roce 2015) 

 

● Během závodu se použije:  

✓ 457 dopravních značek  

✓ 22 540 spínacích špendlíků  

✓ 52 000 kelímků  

✓ 35 000 houbiček na osvěžení  

✓ 3 400 termoizolačních fólií  

✓ 5 900 medailí  

✓ 3 411 m plotů  

✓ 82 mobilních toalet  

 

 

● Vypije se:  



     

 

✓ 17 682 l vody Mattoni  

✓ 5 912 litrů hypotonického nápoje 

● Sní se:  

✓ 2 165 kg banánů 

✓ 705 kg pomerančů  

✓ 26 kg soli  

✓ 38 kg cukru  

 

 

 

Rekordy  
● Rekord závodu – muži: 0:59:49 (2012), Daniel Chebii (KEN) 
● Rekord závodu – ženy:  1:10:54 (2012), Tadelech Bekele (ETH) 

 
● Nejrychlejší Čech: 1:08:52 (2014), Jan Kreisinger 
● Nejrychlejší Češka: 1:17:57 (2012), Ivana Sekyrová 

 
● 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 

 
 


