
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
31. května 2017 

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 

Českobudějovický půlmaraton je nejspíš jeden z nejpřátelštějších závodů na celém světě. Nádherné hlavní 

náměstí odjakživa spojovalo lidi. Křivolaké středověké uličky očarují běžce a přenesou je do závodu 

s pohádkovou kulisou. Díky povzbuzujícím davům se běžci budou cítit jako hrdinové za vlastní cestou za 

dobrodružstvím. 

Nejdůležitější informace: 
 

● Letos se poběží již šestý ročník závodu 
● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport a na ivysilani.cz. 

Přenos startuje v 18.30 
● Mattoni 1/2Maraton České Budějovice je čtvrtým 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 podruhé v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací 
IAAF 

● Závod odstartuje v 18.30 z náměstí Přemysla Otakara II. Na stejném místě v 17.00 začíná rovněž dm 
rodinný běh 

● Kapacita závodu od loňského roku mírně vzrostla z 3 400 na 3 500 závodníků. Pět set běžců přibude při 
dm rodinném běhu, jehož kapacita je 3 000 malých i velkých sportovců 

● Půlmaraton se poběží na jednokolové trase, která startuje v centru Českých Budějovic. Oproti 
loňskému roku se trať nemění 

● Půlmaraton odstartuje primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, dm rodinný běh radní Jihočeského 
kraje Ivo Moravec 

● Co se výsledků týče, byl loňský ročník vydařený. V roce 2016 totiž padl jeden rekord závodu – o nejlepší 
čas mezi ženami se postarala Etiopanka Ashete Bekere 

● Nejrychlejší mužský čas Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice má na svědomí Daniel Chebii, který 
v roce 2012 běžel pod magickou hodinovou hranici (přesněji 59:49) 

● Na start závodu se postaví světová hvězda a jeden z nejúspěšnějších běžců všech dob Wilson Kipsang 
● O další útoky na rekordy závodu by se kromě Kipsanga měli starat další afričtí běžci. Mezi favority 

závodu patří Keňané Justut Kangogo, Abraham Akopesha nebo Geoffrey Ronoh. Ten coby vodič v roce 
2014 při Mattoni 1/2Maratonu Olomouc zvítězil a porazil právě Kipsanga  

● Ženskému poli dominují keňské závodnice, největšími favoritkami jsou Lucy Kabuu a Rebeca Chesir 
● Zpestřením závodu bude účast japonských reprezentantů a brazilského závodníka Paulo Pauly 
● Favoritem mezi českými muži je domácí Jan Kreisinger, o nejvyšší příčky se s ním budou prát Petr 

Pechek, Robert Míč nebo další českobudějovický běžec David Vaš 
● Adeptkou na první místo mezi Češkami je tuzemská stálice Ivana Sekyrová. Zadarmo ji však nic nedají 

Dagmar Rychnovská, Tereza Ďurdiaková nebo Radka Churáňová 



 

 

● Na start půlmaratonu se coby vodič účastnic projektu Johnson & Johnson Women's Challenge postaví 
Dalibor Gondík nebo zpěvák kapely Skyline a fitness trenér Jacob Bína. Dále na trati nebude chybět 
bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma a v dresu Centra Bazalka motocykloví závodníci 
Jakub a Matěj Smržovi 

● Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Marathon Music Festival s kapelami a DJ 
podél trati 

● 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 Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je Centrum Bazalka 

● Diváci se mohou těšit na souboj fotbalové, hokejové a florbalové štafety. V dresu Motoru se ukáží 
Radek Prokeš, Jakub Doktor, Jakub Káník a Stanislav Dosek, za Šíry budou závodit Petr Žáček, Michael 
Kudláček, Lukáš Froněk a Lukáš Malý. 

● Nejvíce zahraničních běžců přijede z Rakouska, Slovenska, Německa, Ruska, Polska, Maďarska, Velké 
Británie, Španělska a Spojených států 

● 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 15 stanovišť se zdravotníky, ty 
budou označené coby AID Station 

● V Českých Budějovicích se nacházejí hned dvě trasy Mattoni FreeRun, pětikilometrové okruhy, kde 
může běhat každý a kdykoliv. Trasy se nacházejí ve Stromovce a na Nábřežní 

● Oficiální hashtag závodu je #CBHalf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajímavá čísla  

● Kapacita Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je 3 500 běžců 
● Kapacita dm rodinného běhu je 3 000 účastníků 
● 250 čtyřčlenných štafet (3 x 5 km + 1 x 6,0975 km) 
● 300 dvoučlenných štafet 2Run (1 x 10 km + 1 x 11,0975 km) 
● Ve startovním poli se objeví celkem 37 národností 
● 69 % běžců jsou muži, 31 % tvoří ženy 
● Průměrný věk žen na půlmaratonu je 36,1 let, průměrný věk mužů je 38,8 let 
● Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton České Budějovice za 2:07:35, muži za 1:50:39 
● Narozeniny v den závodu oslaví tři běžci 
● Půlmaraton poběží nejvíc Janů, Petrů a Martinů, nejpočetnějším jménem u žen je Lenka, Jana a Martina 
● 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: Jaroslav Putschogl (CZE), 78 let 
● Nejstarší účastnice: Miromila Sobotová (CZE), 70 let 
● Při závodě pomáhá 760 dobrovolníků 
● Webovou stránku www.runczech.com navštíví v den závodu téměř dvacet tisíc návštěvníků z celého 

světa (18 971 v roce 2016) 
● Na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) se v den závodu dostanou zprávy z kanálů RunCzech 

k téměř 100 000 uživatelům (97 312 v roce 2016) 
 

Během závodu se použije:  

● 479 dopravních značek  
● 21 540 spínacích špendlíků  
● 42 356 kelímků  
● 17 360 houbiček na osvěžení  
● 3 500 termoizolačních fólií  
● 6 500 medailí  
● 3 591 m plotů  
● 92 mobilních toalet  

 
Vypije se:  

● 18 682 l vody Mattoni  
● 5 942 litrů hypotonického nápoje Gatorade 

 
Sní se:  

● 1 321 kg banánů 
● 842 kg pomerančů  
● 17 kg soli  
● 22 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:   0:59:49 (2012), Daniel Chebii (KEN) 
● Rekord závodu – ženy:   1:10:40 (2016), Ashete Bekere (ETH) 

 
● Nejrychlejší Čech:           1:08:52 (2014), Jan Kreisinger 
● Nejrychlejší Češka:          1:17:57 (2012), Ivana Sekyrová 

 

* světový rekord momentálně čeká na ratifikaci 

 

 

 


