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Na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se 
bude útočit na hodinovou hranici a český rekord 

Ambiciózní plány mají elitní atleti na sedmém ročníku Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Nejrychlejší 

běžci včetně loňského vítěze Barseliuse Kipyega budou znovu atakovat hodinovou hranici, jedna z nejlepších 

půlmaratonkyň historie Violah Jepchumba zaútočí na rekord závodu a vylepšit svoje vlastní ústecké 

tuzemské maximum se pokusí také Jiří Homoláč. A to nejlepší na konec – Eva Vrabcová-Nývltová vyhlásila 

útok na nejlepší český půlmaratonský čas všech dob!    

Řada elitních atletů se do Ústí nad Labem vydá pouhý týden po Birell Grand Prix Praha. „Desítka noční Prahou 

se vydařila doslova fenomenálně. Když vám na závodě padne světový rekord a ženy poprvé v historii běží pod 

půl hodiny, jinak se to nazvat nedá. I když rekord teprve čeká na schválení,“ připomíná prezident organizačního 

výboru RunCzech Carlo Capalbo výkon Joyciline Jepkosgei. „Nemůžu slíbit, že se při Mattoni 1/2Maratonu Ústí 

nad Labem poběží nové světové maximum, ale určitě se bude útočit na prolomení hodinové hranice a český 

rekord. A to za to, myslím, taky stojí,“ dodává Capalbo. 

Dosavadní české ženské půlmaratonské maximum je už hodně fousaté. 24. září, rok 1994, mistrovství světa 

v půlmaratonu, Oslo, Norsko. Takové byly kulisy k historickému výkonu Aleny Peterkové. Její čas 1:11:02 tehdy 

znamenal 13. místo a dodnes se drží na špičce historických českých tabulek. Trvalo přes 20 let, než se k němu 

některá běžkyně přiblížila. Evě Vrabcové-Nývltové se to loni podařilo na čtyři vteřiny, když při Sportisimo 

1/2Maratonu Praha běžela čas 1:11:06. A právě oněch pár vteřin bude chtít nyní ze svého času srazit! 

„Před ústeckým závodem poprvé otevřeně říkám, že se chci o národní rekord pokusit. Po sobotní Grand Prix to 

sice trošičku odnesla noha, ale nic mě nelimituje, věřím, že na ten čas mám a udělám pro to maximum. V Ústí je 

trošičku těžší trať, ale budu mít takřka domácí atmosféru a strašně se na to těším,“ vzkazuje Eva Vrabcová-

Nývltová. Kromě jejího rekordního ataku se fanoušci mohou těšit na souboj českých stálic, tedy Petry 

Kamínkové a Ivany Sekyrové. Své si bude chtít říct také chodkyně Anežka Drahotová nebo Barbora Jíšová. 

Na start Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se postaví celkem 3 700 běžců a ti nejlepší budou opět po roce 

útočit na hodinovou hranici. Právě její pokoření znamená opravdu světový výkon, a přesně toho se loni Ústí 

dočkalo. Postaral se o to keňský běžec Barselius Kipyego, který bude na startovní čáře stát i letos. „Pokoření 

hodinové hranice záleží na mnoha faktorech od počasí přes formu atletů až třeba k obyčejnému štěstí, ale já 

věřím, že na to naši běžci mají. Kromě Kipyega pod hodinu už běželi další tři běžci, takže by to mohlo vyjít,“ říká 

manažerka elitních atletů Jana Moberly. 

Pod hodinu z ústecké elity umí běhat Barselius Kipyego (59:15, tedy rekord Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad 

Labem), člen RunCzech Racing týmu Kenneth Keter (59:48), Maročan Lahbabi Aziz (59:25) a keňský závodník 

Solomon Kirwa Yego. Jeho čas 58:44 byl dokonce nejlepším výkonem loňského roku, avšak kvůli tomu, že trať 

v Ostii nesplňuje přísná pravidla nutná pro uznání rekordu, jeho čas se v oficiálních tabulkách nevede. 



 

 

Také ženské startovní pole hlásí samou kvalitu včetně hvězdy světového formátu. Violah Jepchumba, Keňská 

rodačka reprezentující Bahrajn, je pátou nejrychlejší půlmaratonkyní všech dob a jasnou adeptkou na ústecký 

triumf. „Violah letos své kvality ukázala při Sportisimo 1/2Maratonu Praha, kde běžela 1:05:22, tedy na úrovni 

tehdejšího světového rekordu. Historické maximum chtěla atakovat i v sobotu na Birell Grand Prix Praha, ale 

tam doběhla až třetí, i když pořád ve vynikajícím čase. Malé výsledkové zklamání si určitě bude chtít vynahradit 

právě v Ústí,“ myslí si Jana Moberly. O místa na stupních vítězů se pak budou prát také Lucy Cheruiyot, která 

loni v Ústí s časem 1:08:17 doběhla druhá a Yvonne Jelagat, její dosavadní maximum zní 1:08:19. 

Ústeckým fanouškům se týden po Birell Grand Prix Praha představí česká jednička Jiří Homoláč. V Praze chtěl 

útočit na 30 minutovou hranici, což mu těsně nevyšlo, v Ústí by si mohl spravit chuť vylepšemním vlastního 

českého rekordu závodu (1:05:41). Na paty mu budou dýchat především Vít Pavlišta, Petr Pechek nebo Lukáš 

Olejníček. 

Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem odstartuje z Mírového náměstí v sobotu 16. září v 15.00. 

Kromě 3 700 účastníků hlavního závodu se na nesoutěžní tříkilometrový běh v 13.30 vydá 3 000 účastníků dm 

rodinného běhu. V pravé poledne pak na stejném místě startuje Spolchemie Český pohár v Handbike určený 

handicapovaným sportovcům. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem pak v přímém přenosu odvysílá ČT Sport, 

přenos začíná ve 14.50. 

 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ JMÉNA VE STARTOVNÍ LISTINĚ 

 
MUŽI 

 

KIPYEGO Barselius KEN 0:59:15 

YEGO Solomon Kirwa KEN 0:58:44 

KETER Kenneth KEN 0:59:48 

LAHBABI Aziz MAR 0:59:25 

JUMA Ismail  TAN 1:00:09 

KIPTIS Josphat Kiprop KEN 1:00:21 

TANUI Josphat Kimutai KEN 1:00:38 

SHITARA Yuta JPN 1:01:19 

PAULA Paulo Roberto BRA 1:02:30 

HOMOLÁČ Jiří CZE 1:03:23 

PAVLIŠTA Vít CZE 1:05:09 

PECHEK Petr CZE 1:06:23 

 
ŽENY 

 

JEPCHUMBA Violah BRN 1:05:22 

CHERUIYOT Lucy KEN 1:08:17 

JELAGAT Yvonne KEN 1:08:19 



 

 

NDIWA Stacy Jepkemboi KEN 1:10:08 

ROTICH Lydia KEN 1:10:57 

VRABCOVÁ-
NÝVLTOVÁ Eva CZE 1:11:06 

KIPROP Nancy Jepkosgei KEN 1:11:30 

KAMÍNKOVÁ Petra CZE 1:12:12 

SEKYROVÁ Ivana CZE 1:14:06 

DRAHOTOVÁ Anežka  CZE 1:14:25 
 

 

 

 

 

 
 

 
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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