
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
15. září 2017 

 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je tady.  
V sobotu se rozeběhne už posedmé 

Už zítra se rozebíhá sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Na jeho start se postaví celkem  

3 700 vytrvalců ze 39 zemí světa, v čele startovního pole budou opět ti nejlepší světoví i čeští vytrvalci.  

Start z náměstí Míru si kromě půlmaratonců užijí i tři tisícovky účastníků dm rodinného běhu a závodníci 

Spolchemie Českého poháru v Handbike. Hlavní závod navíc bude letos poprvé vysílat v přímém přenosu 

Česká televize. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem startuje v sobotu 16. září v 15.00.  

V tisícihlavém běžeckém davu najdete spousty zajímavých běžeckých příběhů. Svůj má nejlepší česká běžkyně 

Eva Vrabcová-Nývltová, jiný zase moderátor Dalibor Gondík a další zase ústecká primátorka Věra Nechybová. Ta 

se opět po roce se svou vnučkou postaví na startovní čáru dm rodinného běhu. „Skutečně se upřímně těším na 

další ročník ústeckého půlmaratonu, troufám si říct, nejoblíbenější sportovní akce ve městě. Jsem pyšná, že jsme 

součástí seriálu běžeckých závodů, jsem pyšná na naši zlatou známku Mezinárodní atletické federace IAAF a 

jsem pyšná, že jsme spolupořadateli i podporovateli závodu,“ říká primátorka, která kromě aktivní účasti v dm 

rodinném běhu odstartuje hlavní závod. 

Startovní pistoli do své moci dostane rovněž náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd. Ten do ústeckých 

ulic vypustí právě účastníky dm rodinného běhu. „Půlmaraton se za několik let stal snad největším sportovním 

svátkem v krajském městě Ústí nad Labem, a to z několika důvodů. Zúčastňuje se ho světová běžecká špička, 

závod přitáhl mnoho obyvatel kraje k aktivnímu sportování a dostalo se mu i vysokého mezinárodního ocenění. 

Je proto ctí, že takovou perfektně organizovanou sportovní akci podporuje od počátku Ústecký kraj," hodnotí 

závod Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. 

Výjimečnost Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem nespočívá jenom v rychlé trati, díky které si na severu Čech 

řada atletů zaběhne osobní rekord, ale především v průběhu areálem Spolchemie. V takových kulisách se totiž 

na žádném jiném půlmaratonu běžci neproběhnou. „Spojení ústecké Spolchemie, tedy Spolku pro chemickou a 

hutní výrobu, s půlmaratonem v Ústí nad Labem se jako podivné může jevit pouze zcela nezasvěcenému. Pro 

tuto významnou domácí chemičku, která patří k českému "rodinnému stříbru", je spojení s organizátory z 

RunCzech již tradičním partnerstvím. Pro tisícovky běžců, kteří do Ústí každý rok zavítají, to pak znamená 

opravdu jedinečný zážitek, který se jim na jiných místech prestižních závodů jen těžko dostane, a tedy běh 

areálem přímo mezi výrobním zařízením chemičky. Podíl Spolchemie na běžeckém svátku je i v další jeho části, 

Českém poháru v handbiku,“ vysvětluje mluvčí Spolchemie Jan Charvát. 

Závody RunCzech běžecké ligy jsou v posledních letech úzce provázané s charitativními organizacemi, když stálé 

více a více běžců svým pohybem pomáhá potřebným. Hlavním charitativním partnerem Mattoni 1/2Maratonu 

Ústí nad Labem je Nadační fond Plamínek naděje. „Jsme rádi, že díky přízni organizátorů můžeme i letos 

pokračovat v naší tradici. Už počtvrté budou stát na startovní čáře dm rodinného běhu děti z ústeckých dětských 



 

 

domovů. Děti tak mají možnost zúčastnit se největšího běžeckého svátku v Ústí. Je skvělé, že je to právě 

vytrvalostní běh, protože právě vytrvalost budou děti v životě potřebovat a bohužel jim často chybí. Letošní běh 

jim ještě zpestří ústečtí hokejisté, kteří poběží s dětmi,“ popisuje zapojení Plamínku do závodu jeho ředitelka 

Jana Procházková. Na hlavní závod si potom skrze různé charity koupilo registraci celkem 144 běžců.  

Na závod se kromě běžců, diváků, dobrovolníků nebo organizátorů připravují také zdravotníci. Ti zajistí 

profesionální péči pro všechny běžce. „Dosavadní špičková zdravotnická péče podél trati dozná hned několika 

novinek. Po trati budou letos kroužit čtyři mobilní „AED cyklohlídky“ vybavené automatickým externím 

defibrilátorem, čímž se připojí k profesionálním zdravotníkům. Na trati závodu rovněž nebude chybět 12 

stanovišť se zdravotníky, ty budou označené coby AID Station,“ vysvětluje Prokop Voleník, tiskový mluvčí 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Ti, kteří závod nepoběží nebo nebudou fandit přímo v ústeckých ulicích, se mohou těšit na zajímavou novinku. 

„Sportovní kanál České televize letos premiérově vysílá všech sedm závodů RunCzech běžecké ligy, dosud to byly 

pouze tři pražské závody. Znamená to pro nás velký krok kupředu, nyní můžeme divákům představit celou 

Českou republiku jako zemi běhu zaslíbenou,“ pochvaluje si novinku prezident RunCzech běžecké ligy Carlo 

Capalbo. Přímý přenos na kanále ČT Sport začíná v sobotu v 14.50. 

 

 

 

 

 
 

 

 
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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