
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

28. května 2019 

ZAJÍMAVOSTI Z MATTONI 1/2MARATONU  
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

K okouzlující scenérii Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích už patří božská atmosféra. Na 

historickém místě s křivolakými středověkými uličkami se “štrůdly” lidí oddávajících se sportu skvěle 

vyjímají. A davy fanoušků povzbuzují profíky i každého hobby běžce na cestě za dosažením vlastního 

niterního pocitu hrdinství. 

Nejdůležitější informace: 
●    Letos se poběží již 8. ročník závodu. 

●    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice bude vysílán v přímém přenosu na ČT Sport a na www.runczech.com. 

Přenos startuje v 18.50. 

●    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice je pátou akcí sezony RunCzech. Celá série RunCzech závodů se skládá 

celkem z osmi závodů v pěti městech České republiky a dvěma v Itálii. V loňském roce se všech akcí pod 

hlavičkou RunCzech zúčastnilo přes 100 000 běžců. 

●    Závod je oceněný pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky. 

●    Závod odstartuje v 19.00 z náměstí Přemysla Otakara II. Na stejném místě v 17.00 začíná rovněž dm rodinný 

běh. 

●   Kapacita závodu je 3 600 závodníků. Sto běžců přibude také při dm rodinném běhu, jehož kapacita je 3 200 

malých i velkých sportovců. 

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

došlo ke změně trasy mezi 10. a 15. kilometrem. 

●  Půlmaraton odstartuje první náměstek primátora Českých Budějovic Juraj Thoma, dm rodinný běh radní 

Jihočeského kraje Ivo Moravec. 

●  Běžci na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice mohou využít mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní 

průvodce celým závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů a mnoho dalšího. Aplikace je 

dostupná pro Android i iOS. 

●    Letos chtějí dát organizátoři šanci zazářit evropským a především českým atletům, spouštějí proto rozšířený 

projekt EuroHeroes. České Budějovice tak po loňské úspěšné premiéře přivítají pouze evropské elitní závodníky 

a společně s nimi zavádějí stejný formát také Karlovy Vary, Olomouc a Ústí nad Labem. 

●    Na jihu Čech se tak představí špičkoví vytrvalci hned z devíti evropských zemí. Hlavním favoritem mužského 

závodu bude Luke Traynor z Velké Británie s osobním rekordem 1:01:57, který ovládl závod v Českých 

Budějovicích už vloni. Poběží i loňský vítěz Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, ukrajinský reprezentant Roman 

Romanenko a na start se postaví také vítěz prvního závodu EuroHeroes Challenge Ital Yassine Rachik. 

●  V ženském poli bude mít nejsilnější pozici moldavská vytrvalkyně Lilia Fisikovici, která vyhrála v Českých 

Budějovicích už vloni a letos přijede z Karlových Varů jako vedoucí dáma EuroHeroes Challenge. Její kvality 
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prověří běloruská reprezentantka Volha Mazuronak, která má i stříbro ze Světových vojenských her 2015 a do 

závodu vyrazí i zkušená Italka Giovanna Epis, která umí půlmaraton i za 1:12:47. 

●   Velká konkurence bude mezi tuzemskými běžci. Jiří Homoláč je sice favorit, ale v zádech bude mít tři těžké 

soupeře v podobě Petra Pechka, Víta Pavlišty a domácího Davida Vaše. 

●  O titul nejlepší Češky si to rozdají velezkušené dámy Petra Pastorová, Ivana Sekyrová, ale favoritkou na 

vítězství v kategorii tuzemských závodnic bude mladá Kristýna Dvořáková. 

●   Kromě elitních atletů se jihočeskou metropolí proženou také hvězdní běžci. Na trať vyrazí Dan Svátek, jenž je 

režisérem populárního snímku Úsměvy smutných mužů. Hokejisty prvoligového Motoru bude zastupovat tamní 

odchovanec a někdejší úspěšný extraligový hráč Jiří Šimánek. Štafetu poběží i florbalisté tamních Štírů Lukáš 

Froněk, Ondřej Havelka, Mikuláš Fořt, Lukáš Malý a Jan Staněk. 

●  RunCzech spouští speciální běžeckou kolekci ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL, kterou mohou běžci zakoupit na 

Expo nebo prostřednictvím e-shopu RunCzech. 

● adidas letos přináší limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem Plešouni ve spolupráci s ilustrátorkou 

Eliškou Podzimkovou. 

●  Součástí závodu je také Marathon Music Festival s kapelami a DJ podél trati. 

●  O špičkovou zdravotní péči se letos na závodu v Českých Budějovicích postará Zdravotnická záchranná služba 

Jihočeského kraje a celkem 14 medical pointů rozmístěných podél celé trati. 

●  Organizátoři ocení také nejrychlejšího muže a ženu Jihočeského kraje, kteří získají trofej pro krále a královnu 

regionu od sklářské dílny LASVIT AJETO. 

●  Nejvíce zahraničních běžců přijede ze Slovenska, Rakouska, Německa, Ruska, Spojených států, Polska, Velké 

Británie, Maďarska a Francie. 

●  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. 

●  Uživatelé aplikace Viber si mohou posílat běžecké samolepky a přidat se do RunCzech komunity, kde získají 

aktuální informace o závodě. 

●  Oficiální hashtag závodu je #CBhalf. 

 

Zajímavá čísla 
• Kapacita Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice je 3 600 běžců 

• Kapacita dm rodinného běhu je 3 200 účastníků 

• Ve startovním poli se objeví celkem 32 národností 
• 65,02% běžců jsou muži, 34,98% tvoří ženy 

• Průměrný věk žen na půlmaratonu je 35,9 let, průměrný věk mužů je 39,3 let 
• Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary za 2:04:43, muži za 1:49:58 

• Půlmaraton poběží nejvíc Jenů, Petrů, Martinů, Jiřích a Tomášů, nejzastoupenějšími jmény mezi ženami 
jsou Lucie, Jany, Petry, Lenky a Kateřiny. 

• Nejčastějším příjmením závodu je Černý (15x), Novák (13x), Procházka (10x), Dvořák (10x) a Svoboda 
(9x). U žen zase Dvořáková (11x), Trnková (7x), Nováková (7x), Černá (7x) a Novotná (7x). 

• 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 S. (SVK), 73 let 
• Nejstarší účastnice: Wendy W. (CZE), 68 let 
• Při závodě pomáhá 660 dobrovolníků 



 

 

• Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou administrativní pracovníci (320x), 
manažeři (276x), studenti (170x), učitelé (117x) a elektroinženýři (85x) 

• Nejméně zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou politici (1x), diplomaté (1x), radní a 
starostové (1x), veterináři (1x) a knihovníci (2x) 

• Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků 

 

 

Vypije se 
17 974 l vody Mattoni 
5 114 l hypotonického nápoje Gatorade 
 

Sní se 
1 378 kg banánů 
814 kg pomerančů 
18 kg soli 
22 kg cukru 
 

Rekordy:  

● Světový rekord – muži:                            0:58:18 (2018) Abraham Kiptum (KEN), Valencia 
● Světový rekord – ženy:                          1:04:51 (2017) Joyciline Jepkosgei (KEN), Valencia 

  
● Český národní rekord – muži:            1:01:31 (1997), Jan Pešava 
● Český národní rekord - ženy:                1:11:01 (2018), Eva Vrabcová Nývltová 

  
● Rekord závodu – muži:                1:00:54 (2012), Daniel Chebii (KEN) 
● Rekord závodu – ženy:                1:09:53 (2017), Agnes Jeruto Barbosio (KEN) 

 
● Evropský rekord závodu – muži:  1:03:40 (2018), Luke Traynor (GBR) 
● Evropský record závodu – ženy:   1:13:20 (2018), Lilia Fisikovici (MLD) 

 
● Nejrychlejší Čech:                           1:06:43 (2018), Vít Pavlišta 
● Nejrychlejší Češka:                   1:16:44 (2018), Kristýna Dvořáková  

 


