
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem  

Trasa vedoucí areálem chemického závodu Spolchemie odlišuje Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem od 
všech ostatních závodů RunCzech běžecké ligy. Každá běžecká kulisa má svoje kouzlo a kouzlo té ústecké je 
nenapodobitelné. Kromě chemičky vás trasa zavede po Labské stezce až k hradu Střekov a do centra města. 
Na účastníky čeká velkolepá běžecká oslava a bohatý kulturní program, jehož součástí je i Spolchemie český 
pohár v Handbike. Takový bude sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, který z Mírového 
náměstí startuje v sobotu 16. září. Nenechte si závod ujít! 

Nejdůležitější informace: 
 

 Letos se poběží již sedmý ročník závodu. 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a na ivysilani.cz. 
Přenos startuje ve 14.50. 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je sedmým závodem RunCzech běžecké ligy, která se skládá 
celkem ze sedmi závodů v pěti městech České republiky. Spolu s loňskou novinkou, O2 Pražskou 
štafetou 4x5, se všech akcí pod hlavičkou RunCzech v roce 2016 zúčastnilo 82 840 běžců, téměř o osm 
tisíc více, než v roce 2015. 

 Závod je potřetí v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. 

 Závod se běží na jednokolové trati. Běžci zabíhají až na Svádov, během půlmaratonu čtyřikrát překonají 
most Edvarda Beneše a nebude chybět ani populární průběh areálem chemického závodu Spolchemie.  

 Běh je jedním z nejrozšířenějších sportů v České republice a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem patří 
k oblíbeným závodům RunCzech běžecké ligy. Loni ho běželo 3 577 účastníků, letošní kapacita činí 
3 700 běžců. 

 Závod odstartuje v 15.00 z Mírového náměstí. Na stejném místě ve 13.30 začíná i dm rodinný běh a ve 
12.00 Spolchemie český pohár v handbike. O dalších dvacet minut dříve, tedy v 11.40, odstartuje 
Český pohár juniorů, tedy závod pro mladé handicapované sportovce. 

 Půlmaraton odstartuje primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, dm rodinný běh náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, hanbikové závody odstartuje Tomáš Loubal, ředitel rozvoje 
Spolchemie. 

 Hned tři muži mají zaběhnuté časy pod 60 minut, což z nich činí hlavní favority závodu. Číslo jedna na 
dresu ponese Barselius Kipyego, dvojku má Solomon Kirwa Yego a trojku Kennet Keter z RunCzech 
Racing týmu. 

 Mezi ženami je jasnou favoritkou Violah Jepchumba. Držet krok s jejím tempem se budou snažit keňské 
běžkyně Lucy Cheruiyot a Yvonne Jelagat 



 

 

 Favoritem mezi českými muži je Jiří Homoláč, o stupně vítězů se budou prát také Vít Pavlišta, Petr 
Pechek, Lukáš Olejníček nebo Robert Míč. 

 Po roční pauze se v Ústí opět představí nejlepší Češka, členka RunCzech Racing týmu Eva Vrabcová-
Nývltová. Fanoušky bude co nejlepším výkonem chtít potěšit i Petra Kamínková, o pódium si to rozdají 
také Anežka Drahotová, Tereza Ďurdiaková, Barbora Jíšová a Dagmar Rychnovská. 

 Na start půlmaratonu se coby vodič účastnic projektu Johnson & Johnson Women's Challenge postaví 
Dalibor Gondík, zpěvák kapely Skyline a fitness trenér Jacob Bína, bývalý boxer Lukáš Konečný a jeho 
svěřenkyně Fabiana Bytyqui. Dále na trati nebude chybět ani herec Ondřej Malý nebo finalistka České 
Miss 2014 Veronika Kašáková. 

 Právě Ondřej Malý poběží v rámci natáčení filmu Úsměvy smutných mužů, který vznikne mimo jiné i 
během Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. 

 RunCzech spolupracuje s padesátkou charitativních organizací. V minulém roce celkem 5 287 běžců 
vygenerovalo pro projekt Běž pro dobrou věc částku téměř deset milionů korun.  

 Hlavním charitativním partnerem v Ústí nad Labem je Nadační fond Plamínek naděje. 

 Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Německa, Velké Británie, Ruska, Polska, Spojených 
států, Francie, Ukrajiny, Japonska a Rakouska. 

 Dosavadní špičková zdravotnická péče podél trati dozná 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. 

 V Ústí nad Labem se nachází hned dvě trasy Mattoni FreeRun. Pětikilometrové okruhy, kde může běhat 
každý a kdykoliv, najdete u Střekova a Svádova. 

 Oficiální hashtag závodu je  #ULhalf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajímavá čísla: 

 Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem je 3 700 běžců 

 Kapacita dm rodinného běhu je 3 000 účastníků 

 Ve startovním poli se objeví celkem 39 národností 
 66 % běžců jsou muži, 34 % tvoří ženy 

 Průměrný věk žen na půlmaratonu je 36,1 let, průměrný věk mužů je 37,1 let 
 Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem za 2:07:07, muži za 1:50:30 

 Narozeniny v den závodu oslaví devět běžců a šest běžkyň 

 Půlmaraton poběží nejvíc Janů, Petrů a Martinů, nejpočetnějším jménem u žen je Jana, Petra a 
Kateřina 

 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: Pavel Ryška (CZE), 73 let 
 Nejstarší účastnice: Miromila Sobotová (CZE), 70 let 
 Při závodě pomáhá 660 dobrovolníků 

 Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu více než třicet tisíc návštěvníků z 
celého světa (34 297 v roce 2016) 

 Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů 
RunCzech k více než 130 000 uživatelům (131 785 v roce 2016) 

 

Během závodu se použije:  

 406 dopravních značek  
 28 256 spínacích špendlíků  
 43 147 kelímků  
 25 247 houbiček na osvěžení  
 3 700 termoizolačních fólií  
 6 900 medailí  
 3 645 m plotů  
 96 mobilních toalet  

 

Vypije se:  

 18 256 l vody Mattoni  
 3 247 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

 

Sní se:  

 1 354 kg banánů 

 1 008 kg pomerančů  
 18 kg soli  
 11 kg cukru  

 

http://www.runczech.com/


 

 

Rekordy: 

 Světový rekord – muži:  0:58:23 (2010) Zersenay Tadese (ERI), Lisabon 

 Světový rekord – ženy:  1:04:52 (2017) Joyciline Jepkosgei (KEN), Praha 

 

 Český rekord – muži:  1:01:31 (1997), Jan Pešava 

 Český rekord – ženy:         1:11:02 (1994), Alena Peterková 

 

 Rekord závodu – muži:  0:59:15 (2016), Barselius Kipyego (KEN) 
 Rekord závodu – ženy:         1:07:17 (2015), Peres Jepchirchir (KEN) 

 

 Nejrychlejší Čech:                 1:05:41 (2016), Jiří Homoláč 

 Nejrychlejší Češka:                1:12:11 (2015), Eva Vrabcová 
 

 

 

 

 

 
 

 
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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