
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
13. března 2018 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ozdobí evropská  
i tuzemská vytrvalecká špička 

Do startu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice zbývají necelé tři měsíce a více než dvě třetiny čísel už jsou 

vyprodány. Sedmý ročník populárního závodu chce dát v letošním roce více prostoru evropským a českým 

atletům. Závod, který odstartuje 2. června z náměstí Přemysla Otakara II., poběží i sportovci z jiných odvětví 

nebo univerzitní studenti.   

Na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice budou letos už posedmé k vidění velké vytrvalecké výkony. Zatímco 
v předchozích ročních obsazovaly přední příčky v závodu výhradně aftičtí atleti, letos chtěji dát organizátoři 
šanci v jihočeské metropoli zazářit především evropským a českým běžcům. „Rádi bychom tímto krokem 
prodpořili rozvoj evropské a české atletiky a věříme, že třeba už v Českých Budějovicích objevíme nový talent, 
který se později neztratí ani ve světové konkurenci,“ uvádí Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru 
RunCzech.  

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice by měl být součástí Evropské Perspektivy, iniacitivy na podporu 
evropské atletiky podporované Evropskou atletickou asociací. V Českých Budějovicích by se pak měla představit 
i jedna z největších tuzemských atletických nadějí Anežka Drahotová. „Sezona je teprve na začátku, ale moc 
ráda bych v Českých Budějovicích předvedla co možná nejlepší výkon,“ říká Drahotová. Velké divácké podpory 
se jistě dostane také domácímu závodníkovi Davidu Vašovi, který už téměř půl roku trénuje v keňském Itenu. 

Kromě elitních atletů se centrem středověkého města proženou také štafety složené z osobností napříč všemi 
sporty v čele s badmintonistou Petrem Koukalem.  Fanoušci tak budou moci vidět, kteří sportovci mají nejlepší 
fyzičku, a jak si ve vzájemném měření sil povedou například fotbalisté proti hokejistům. 
 
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice se může pochlubit tím, že je z celé série RunCzech tím nejvíce 

regionálním – v roce 2017 pocházelo celých 48% registrovaných závodníků z Jihočeského kraje. Toto kvituje 

také 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot: „Těší mě, že postupem doby začal tento běžecký 

svátek patřit k jihočeské metropoli stejně neodmyslitelně, jako Černá věž či Samsonova kašna. Jsem rád, že stále 

více z nás přemůže pohodlí, postaví se na startovní čáru a aktivním pohybem udělá něco pro své zdraví“ uvedl 

Knot.  

Spojení běžeckého závodu a jihočeského regionu ještě umocňuje spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích: „Vnímáme jako samozřejmost podporovat a podílet se na největší sportovní akci na jihu Čech. 

Partnerem Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice jsme již sedmým rokem a popáté jsme pořadatelem Běhu 

o pohár rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterého se účastní desítky studentů a zaměstnanců 

univerzity. Další desítky zaměstnanců stojí každoročně na startu rodinného běhu. Letos poprvé se bude Běh o 

pohár rektora konat i v rámci Juniorského půlmaratonu, neziskového závodu pro studenty středních škol. Naše 

univerzita také každoročně poskytuje velké množství dobrovolníků na organizační zajištění akce a členům 

organizačního týmu ubytování na kolejích," uvádí prorektorka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Radka Závodská   



 

 

Na závod už se těší také 1. náměstek primátora města České Budějovice Petr Podhola: „Tento závod rozběhal 

nejednoho Budějovičáka, a to je myslím dobrá vizitka. A  samozřejmě, kromě místních se na trati potkají lidé  

z celé republiky i ze zahraničí. Všichni pod společným jmenovatelem, kterým je běh. Všem přeji, ať v pořádku 

dosáhnou cíle a pořadatelům velmi děkuji za vzornou organizaci závodu,“ uvedl Podhola. 

Kapacita Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je pro tento rok 3 600 běžců a více než dvě třetiny startovních 
čísel už zná své majitele. Letos poprvé běžci budou moci poprvé využít také nové mobilní aplikace, která 
usnadní vyzvedání startovního balíčku, nebo možnosti přeregistrace. Osvědčená trasa závodu zůstává i pro pro 
letošní rok zachována.  
 
Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice se rozeběhne v sobotu 2. června a v přímém přenosu ho 
bude vysílat Česká televize. Než se do ulic pustí půlmaratonci, šanci dostanou nesoutěžní běžci – dm rodinný 
běh určený nejen dětem a jejich rodičům nabízí nenáročnou tříkilometrovou trať. Zájemci o startovní číslo se 
mohou stále registrovat na webu www.runczech.com  
 
Organizátoři z týmu RunCzech v Českých Budějovicích kromě samotného půlmaratonu pořádají ještě jeden 
závod – tím je semifinálové kolo Juniorského maratonu. Největší běžecký závod pro studenty středních škol 
z celé České republiky se v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. poběží ve čtvrtek 12. dubna. 
Neziskový projekt organizátorů RunCzech běžecké ligy má za cíl rozběhat středoškolské studenty po celé České 
republice. Do Juniorského maratonu se může zapojit každá střední škola z České republiky i zahraničí. „Stačí dát 
dohromady desetičlenný tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2 
kilometry, dohromady studenti zdolají trať celého maratonu,“ představuje Juniorský maraton Igor Murko 
z týmu RunCzech. Bezplatně přihlásit svůj tým lze na stránkách www.runczech.com/jmc  

 

 

 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

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