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Ústí nad Labem uvidí letos nejkvalitnější startovní pole 
v historii  

Ferrari mezi závody, takovým titulem se může oprávněně pyšnit Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem. Na severu Čech se pravidelně běhá pod hodinu a osobní rekordy padají jeden za dru-
hým. Pověsti rychlého a atraktivního závodu bude Ústí chtít dostát také letos. Startovní pole 
tomu hodně nahrává – fanoušci se mohou těšit na dvojnásobného vítěze Barselia Kipyega z Keni 
a celkem osm borců, kteří umějí půlmaraton pod hodinu!  

Organizátoři RunCzech letos přivezli do Ústí nad Labem opravdu nabité startovní pole. Mezi muži 
dokonce nejsilnější vůbec v historii tohoto závodu. Na padesát elitních běžců z deseti zemí a čtyř 
kontinentů se v sobotu v odpoledních hodinách postaví na start Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad La-
bem.  „Náš půlmaraton se v Ústí nad Labem běží už po osmé a my jsme pyšní, že se tato akce stala 
zcela mimořádnou sportovní událostí, kterou s  nadšením podporujeme od prvopočátku. Závod se 
zapsal do kalendáře světové atletiky, a těším se, že k nám opět přijela světová elita a že se na start 
postaví i tisíce nás ostatních, kteří si užijeme radost z pohybu a skvělé atmosféry. Poděkování a 
uznání si už předem zaslouží všichni, kteří přispěli k tomu, že se závod vůbec koná, že získal a udr-
žel si zlatou známku IAAF a že nás stále baví,“ uvedla na předzávodní tiskové konferenci Věra Ne-
chybová, primátorka statutárního města Ústí nad Labem. 

Závodní atmosféra se v sobotu v ústeckých ulicích rozběhne naplno již v dopoledních hodinách han-
dbikovým závodem juniorů i dospělých, ke kterému již neodmyslitelně patří spojení s místní che-
mičkou. Ostatně průběh chemičkou je i jednou z ikon trati pro běžce i organizátory. „Pro tisícovky 
běžců, kteří do Ústí každý rok zavítají, poskytuje trasa, vedoucí areálem okolo špičkových moder-
ních technologií i tradičních budov, opravdu jedinečný zážitek, který se jim na jiných místech pres-
tižních závodů jen těžko dostane. SPOLCHEMIE podporuje také handicapované sportovce a již tra-
dičně je Titulárním partnerem závodů dospělých a dětí v handbike, které v Ústí nad Labem probí-
hají v rámci tohoto sportovní svátku,“ dodal Jan Charvát, tiskový mluvčí podniku.  

Letos se do Ústí chystá téměř sedm tisíc nadšených běžců všech věkových i výkonnostních kategorií i 
spousta těch, kteří jim zítra budou fandit. Závod a zejména jeho turistický, ale i ekonomický přínos 
oceňuje také celý region. „Velmi si vážíme, že je závod Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem organi-
zován v našem kraji a na důkaz toho jsme se rozhodli zařadit ho do systému kategorie Rodinného 
stříbra,“ ocenil Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.   

O třetí vítězství v řadě a zápis do historie bude usilovat keňský běžec Barselius Kipyego. Jeho ústec-
ká bilance je skvostná – v roce 2015 druhé místo, v roce 2016 první místo a rekord závodu, loni při-
dal další prvenství a vlastní maximum závodu vylepšil o jednu vteřinu na současných 59:14, současně 
si připsal pátý nejrychlejší čas loňského roku. „Mým cílem je opět překonat osobní rekord. Necítím 
žádný tlak a věřím, že skupina všech nerychlejších běžců bude dobře spolupracovat,“ říká keňský 
vytrvalec Barselius Kipyego.    

V Ústí nad Labem se také letos ukáže silný japonský tým v čele s Kenji Yamamotou a svého repre-
zentanta budou mít také Spojené státy, když se Jared Ward pokusí navázat na senzační prvenství 



Galena Ruppa z letošního Volkswagen Maratonu Praha. Kvalitní výkony se však dají očekávat i mezi 
ženami, kde nejvíce pozornosti poutají dvě jména – Keňanky Nancy Kiprop a Lucy Cheruiyot ústec-
kou trať dobře znají, obě si tu loni zaběhly osobní rekordy a také letos patří mezi nejžhavější kan-
didátky na prvenství. „Mým cílem je opět vyhrát. Kolegyně, které se mnou budou na trati jsou mla-
dé a silné, tak mi snad pomohou,“ doufá Nancy Kiprop.  

Americký kontinent v Ústí nereprezentuje pouze Jared Ward, ale také americká závodnice Sara Hall, 
mimo jiné maminka čtyř etiopských holčiček. Ta nedávno vylepšila svůj osobní rekord na maratonské 
i půlmaratonské vzdálenosti. „Budu se snažit překonat svůj osobní rekord, ale předem nikdy nevíte, 
jaké to na trati bude. Poslední čtyři roky se specializuji na silniční běhy. Líbí se mi, že si člověk 
může vybrat zemi, místo a je to zkrátka úplně jiná atmosféra než na oválu,“ dodává sympatická 
Američanka.  

Čeští fanoušci tentokrát bohužel neuvidí domácí hvězdu Evu Vrabcovou Nývltovou. Ta se kvůli přetr-
vávajícím zdravotním problémům nakonec rozhodla ústecký závod vynechat. „Moc mě mrzí, že ne-
můžu startovat. Od Berlína mě trápí achilovky a při Birell Grand Prix mě to hodně limitovalo. Roz-
hodla jsem se dát tělu čas plně se regenerovat, aby se z toho nestaly chronické potíže a aby běh pro 
mě byl stále radostí a ne překonávání bolesti. Přeci jen bych se chtěla stále posouvat dál,“ okomen-
tovala svou neúčast Eva Vrabcová Nývltová. Diváci přímého přenosu na ČT Sport tak  Evu tentokrát 
uvidí, nebo spíše uslyší v nové roli spolukomentátorky závodu. Na start se mezi českými závodnicemi 
postaví například Petra Kamínková, Ivana Sekyrová nebo Marcela Joglová.  

Hlavními aktéry souboje mezi českými muži budou již tradičně Jiří Homoláč a Vít Pavlišta, ze které-
ho loni vyšel lépe prvně jmenovaný. „Pokusím se letos překonat svůj loňský rekord závodu. Věřím, 
že se utvoří skupina, která mi k tomuto pomůže.  V Ústí jsem už posedmé, nejsou zde kostky a snad 
vyjde i počasí. Ústí je krásné a trať rovinatá, což mi vyhovuje,“ shrnuje tabulkově nejlepší tuzem-
ský silniční běžec.   

Osmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem startuje v sobotu 15. září v 15 hodin. Závod pří-
mým přenosem vysílá ČT sport od 14:50. Předcházet mu bude dm rodinný běh, který odstartuje ve 
13.30.  

ELITNÍ ATLETI NA STARTU 

MUŽI  

KIPYEGO Barselius KEN 0:59:14

ADOLA Guye ETH 0:59:06

TANUI Josphat KEN 0:59:22

KANGOGO Albert KEN 0:59:25

MOURAD Marofit
M A
R 0:59:33

KIPROP Stephen KEN 0:59:44

KOECH Geoffrey KEN 0:59:50



ŽENY 

  

KWEMOI Peter KEN 0:59:58

WARD Jared USA 1:01:42

YAMAMOTO Kenji JPN 1:01:47

HOMOLÁČ Jiří CZE 1:03:23

PAVLIŠTA Vít CZE 1:05:09

KIPROP Nancy KEN 1:07:22

CHERUIYOT Lucy KEN 1:07:23

KIPYOKEI Diana Chemtai KEN 1:07:35

DIDA Dera
E T
H 1:08:06

KARIMI Lucy KEN 1:08:43

HALL Sara USA 1:09:27

TAKASHIMA Yuka JPN 1:11:18

FISIKOVICI Lilia
M L
D 1:12:11

KAMÍNKOVÁ Petra CZE 1:12:12
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