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Dear supporters of healthy lifestyle, especially those of running.

It is my pleasure to endorse the regional capital of Usti nad 
Labem for the third time as the venue of a running race de-
signed for all age categories from the youngest to adult partici-
pants. Positive attitude towards sports must be nurtured from 
the early childhood and the Mattoni Ústí nad Labem Half Mara-
thon event is not standing by. 

Let us all celebrate sports, healthy lifestyle and running – the 
most natural movement of a human being. 

Discover the beauty of our city all along the route of the race. 
Admire the Elbe River waterfront underneath the Strekov castle 
as well as the industrial architecture dating back to the early 
20th century on the premises of the local chemical factory.

I wish you all the best for your efforts and delight in your sports 
performance.
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Úvodní slovo Welcome address

Milí příznivci aktivního život-
ního stylu a běhu obzvlášť, 

jsem rád, že se již potře-
tí stává krajské město Ústí 
nad  Labem centrem bě-
žeckých závodů, které jsou 
určené pro  všechny věkové 
kategorie, od nejmenších až 
po  dospělé. Kladný vztah 
ke  sportu se musí podpo-
rovat již od dětství. A právě 
takové akce jako Mattoni 
1/2Maraton Ústí nad Labem 
k tomu pomáhají. 

Pojďme společně oslavit 
sport, pohyb a především 

běh, který je pro nás nejpřirozenější. 

Objevte krásy našeho města nabízející jedinečnou trať, během 
které budete obdivovat labské nábřeží pod hradem Střekov 
i  prvorepublikovou industriální architekturu v areálu ústecké 
chemičky. 

Přeji vám mnoho úspěchů a dobrý pocit ze svého výkonu. 

Vážení přátelé sportu,

když jsme se před dvěma lety 
rozhodli půlmaraton v našem 
městě podpořit, zaznívaly 
určité pochybnosti. Oba roč-
níky však překonaly všechna 
očekávání. Počet zájemců 
překročil kapacitu závodu, 
přijela nejen světová atletic-
ká špička, ale i výkonnostní 
a amatérští sportovci. Líbil 
se jim běh podél Labe pod 
hradem Střekov i trať vedoucí 
areálem Spolchemie. 
 
Uznání od Mezinárodní asoci-
ace atletických federací, která 

Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem udělila stříbrnou známku, 
považujeme za obrovský úspěch. Ústí nad Labem se tak zařadilo 
do společnosti světových metropolí, ve kterých se pořádají atle-
tické závody na špičkové úrovni. 

Těší nás zájem o závod, který společně s pořadateli připravujeme. 
Naše město díky vám, účastníkům závodu, znovu ožije sportem. 
Přeji všem účastníkům dobrou formu a příjemné zážitky.

Děkuji také organizátorům za jejich profesionálně odvedenou práci.

Dear Sporting Friends,

When we made the decision to support the Half Marathon in our 
city two years ago, we had some doubts. Yet both years exceed-
ed our expectations. The number of interested parties surpassed 
race capacity, and we were blessed with participation from both 
elite athletes as well as amateur runners. Not only did they love 
the course along the Elbe beneath Střekov Castle, but also the 
section passing through Spolchemie chemical plant.
 
It was a pleasure to see the Ústí Half Marathon gain Silver Label 
status recognition from the International Association of Athletics 
Federations and we consider this to be a huge success. Thanks to 
this, Ústí nad Labem now ranks alongside other world cities that 
organise top-notch athletic races.

We’ve been delighted by the interest in our race which was put 
together in conjunction with the organisers, and we can’t wait to 
see the city come alive with sport once again. May all participants 
find themselves in the best possible shape and make the most of 
this wonderful experience.

I’d also like to extend my thanks to the organisers for their fantas-
tic professionalism in putting together the race.

VÍT MANDÍK
primátor města Ústí nad Labem
City Mayor of Ústí nad Labem

OLDŘICH BUBENÍČEK
hejtman Ústeckého kraje 
Governor of the Ústí Region 
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Dear Runners and Sporting Friends,

With two successful events under its belt, the Mattoni Ústí nad 
Labem Half Marathon has established an incredible reputation for 
making runners proud to stand at its start line. This should come 
as no surprise, however, since with its First Republic industrial ar-
chitecture and boundless beauty found in the nearby Central Bo-
hemian Uplands, Ústí nad Labem well and truly does stand apart 
from the rest. One of the main symbols of the race is the inclusion 
of a run around the city’s chemical plant. Participants can not only 
look forward to soaking up the live atmosphere found at all of our 
events, but also check out fantastic performances from elite ath-
letes, bands entertaining runners along the course, and get to pick 
up a medal at the finish line. 
This year’s event is unique in that it will be held for the first time fly-
ing the flag of the Silver Quality Label awarded by the International 
Association of Athletics Federations. Ústí nad Labem can pride it-
self on ranking among other prestigious events around the world 
while runners can be confident about receiving a professional level 
of service and the highest possible organisational standards.
The Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon is the last race to fea-
ture in the RunCzech Running League on Czech soil, and we’re 
confident that it will bring this year’s race season to a beautiful 
close.  On September 15th Ústí nad Labem will transform into a city 
for all runners – and we hope you savour the moment along with us! 
Wishing you plenty of wonderful running kilometres ahead. 

Úvodní slovo Welcome address
Milí běžci, drazí sportovní 
přátelé,

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem si díky dvěma úspěš-
ným ročníkům vybudoval 
skvělou pověst a běžci si ho 
pevně zařadili do svých termí-
nových listin. Není se co divit, 
mezi ostatními vyniká Ústí 
nad Labem prvorepubliko-
vou industriální architekturou 
i krásami Českého Středoho-
ří. Symbolem závodu je běh 
areálem ústecké chemičky. 
Účastníci se mohou mimo jiné 
těšit také na živou atmosféru, 
která je neodmyslitelnou sou-

částí všech našich akcí, skvělé výkony elitních atletů, mediale v cíli 
i kapely podél trati. 
Letošní ročník je významný tím, že se poprvé koná s leskem stří-
brné známky kvality udělené Mezinárodní asociací atletických fe-
derací. Ústí nad Labem se může pyšnit tím, že se zařadilo do spo-
lečnosti proslulých světových závodů, běžci si zase mohou být jisti 
profesionálními službami a organizací na té nejvyšší úrovni.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je posledním závodem 
Run Czech běžecké ligy na české půdě a věřím, že bude krásným 
závěrem letošní závodní sezóny. Ústí nad Labem bude 15. září pa-
třit vám, běžcům, tak si ho užívejte spolu s námi!
Přeji vám lehký krok a mnoho naběhaných kilometrů.

CARLO CAPALBO
prezident organizačního výboru
President of the Organising Committee 

Oficiální mediální partneři / Official media partners

Děkuje všem našim partnerům! / We are gratefull to all our partners!
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3. ročník běžeckého svátku severních 
Čech poprvé s puncem stříbrné známky 
kvality IAAF

3rd edition of the running festival in North 
Bohemia, for the first time with the 
prestigious IAAF Silver Label

Titulární partner: Mattoni
Pořadí: 3. ročník
Datum: 15. září 2013
Čas: 13:00
Start / Cíl: Mírové náměstí
Délka trati: 21,0975 km
Časový limit: 3 hodiny

Světový rekord – muži: 0:58:23 
Držitel rekordu: Zersenay Tadese, Eritrea
Rekord z roku: 2010

Rekord závodu – muži: 1:00:57
Držitel rekordu: Philemon Kimeli Limo, Keňa
Rekord z roku: 2011

Světový rekord – ženy: 1:05:50 
Držitelka rekordu: Mary Jepkosgei Keitany, Keňa
Rekord z roku: 2011

Rekord závodu – ženy: 1:09:12 
Držitelka rekordu: Agnes Kiprop, Keňa
Rekord z roku: 2011

Kapacita závodu: 3 000

Závod: Jednotlivci – 21,0975 km
 2RUN – 1× 10 km + 1× 11,0975 km
 Štafety – 3× 5 km + 1× 6,0975 km

Součástí závodu: Spolchemie Rodinný běh – 3 km
 Start – 10:15
 Kapacita – 1 200

 Spolchemie Handbike 1/2Maraton
 Start – 11:30 
 Kapacita – 20 

Title partner: Mattoni
Years running: 3rd edition
Date: 15th September 2013
Time: 1 p.m.
Start / Finish: Mírové square
Length of course: 21.0975 km
Time limit: 3 hours

World record – men: 0:58:23
Record holder: Zersenay Tadese, Eritrea
Year recorded: 2010

Event record – men: 1:00:57
Record holder: Philemon Kimeli Limo, Kenya
Year recorded: 2011

World record – women: 1:05:50
Record holder: Mary Jepkosgei Keitany, Kenya
Year recorded: 2011

Event record – women: 1:09:12
Record holder: Agnes Kiprop, Kenya
Year recorded: 2011

Race capacity: 3,000

The race: Individual – 21.0975 km
 2RUN – 1× 10 km + 1× 11.0975 km
 Relay – 3× 5 km + 1× 6.0975 km

Part of the race: Spolchemie Family Run – 3 km 
 Start – 10:15 a.m.
 Capacity – 1,200

 Spolchemie Handbike Half Marathon
 Start – 11:30 a.m.
 Capacity – 20 

Mattoni 
Ústí nad Labem 
Half Marathon 

Mattoni 
1/2Maraton 
Ústí nad Labem

Základní fakta Basic facts 
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Sobota 14. září 2013 Saturday, September 14, 2013
1/2Maratonské Expo –Dům kultury
17:00  Předzávodní proběhnutí

Neděle 15. září 2013 
Mírové náměstí
10:15 Spolchemie Rodinný běh – start
11:30 Spolchemie Handbike 1/2Maraton 
 Ústí nad Labem – start
13:00 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 
 – start
13:15 Slavnostní vyhlášení vítězů Spolchemie 
 Handbike 1/2Maraton Ústí nad Labem
14:15 Slavnostní vyhlášení vítězů Mattoni 
 1/2Maraton Ústí nad Labem
OC Forum
14:45 Zlatopramen Běžecká party
16:30 Slavnostní vyhlášení vítězů Mattoni 
 1/2Maratonu Ústí nad Labem 
 – štafety a 2RUN

Half Marathon Expo – Dům kultury

5 p.m. Pre-race Run 

Sunday, September 15, 2013
Mírové square

10:15 a.m. Spolchemie Family Run – start 

11:30 a.m. Spolchemie Ústí nad Labem Handbike 

 Half Marathon – start 

1:00 p.m.  Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 

 – start 

1:15 p.m.  Award Ceremony for The Spolchemie 

 Ústí nad Labem Handbike Half Marathon

2:15 p.m. Award Ceremony for The Mattoni 

 Ústí nad Labem Half Marathon

OC Forum

2:45 p.m. Zlatopramen Running Party

4:30 p.m. Award Ceremony for The Mattoni 

 Ústí nad Labem Half Marathon 

 – relays and 2RUN

ProgrammeProgram

jaké poklady skrývá
tato země, už si je 
vychutnáváte.

Pálava

Kdybyste věděli,

0411_13_CzT_inz 105x148mm_Palava CZ EN.indd   1 11.3.2013   14:20:54
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Zajímavosti 
na Mattoni 
1/2Maratonu 
Ústí nad Labem

Nejdůležitější informace
•  Ústí nad Labem je nejmenší město oceněné stříbrnou známku 

kvality IAAF
• Hlavní závod odstartuje primátor Ústí nad Labem Vít Mandík, 

Spolchemie Rodinný běh hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček

• Poprvé je do programu zařazen Spolchemie Handbike 1/2Maraton
• O přední příčky bude bojovat světová atletická špička z Keni, 

Etiopie, Ugandy, Ruska, Ukrajiny a samozřejmě také nejlepší 
vytrvalci a vytrvalkyně z Česka

• Na start se postaví také známé osobnosti z jiných odvětví – herec 
Dalibor Gondík a boxer Lukáš Konečný. Spolchemie Rodinného 
běhu se zúčastní dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor

Zajímavá čísla:
• Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se zúčastní 3 000 běžců 
• Na start Spolchemie Rodinného běhu se postaví 1 200 účastníků
• 49 štafet
• 516 běžců se půlmaratonu zúčastní poprvé
• 72 % účastníků jsou muži, 28 % tvoří ženy
• Poměr běžců z Česka je 94 % proti 6 % běžců ze zahraničí
• TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, POL, GER, FIN, GBR
• Ve startovním poli se objeví celkem 36 národností
• 10 běžců má v den závodu narozeniny

Zajímavosti ze startovního pole:
• Nejstarším mužem je Miloš Loužecký, který v den závodu oslaví 

své 73. narozeniny 
• Nejstarší ženě je 66 let – Eva Cupalová
• Při závodě bude pomáhat 560 dobrovolníků

• BĚHEM ZÁVODU SE POUŽIJE:
• 18 000 spínacích špendlíků 
• 46 000 kelímků
• 21 000 houbiček na osvěžení 
• 3 000 termoizolačních fólií
• 4 200 medailí
• 3 149 m plotů 
• 60 mobilních toalet

• VYPIJE SE:
• 7 542 l vody Mattoni 
• 1 500 l isotonického nápoje Nutrend

• SNÍ SE:
• 1 138 kg banánů 
• 800 kg pomerančů 
• 800 ks baget
• 18 kg soli
• 22 kg cukru

Highlights from 
The Mattoni Ústí 
nad Labem Half 
Marathon

The most important information
•  Ústí nad Labem is the smallest city in the world to be awarded 

with the silver quality label from IAAF.
• The half marathon race will be started by City Mayor of Ústí nad 

Labem, Vít Mandík. The Spolchemie Family Run by the Gover-
nor of Ústí Region, Oldřich Bubeníček.

• For the first time, The Splochemie Handbike Half Marathon will 
be a part of the programme.

• Among the runners, who will compete for the first positions, are 
the top athletes from Kenya, Ethiopia, Uganda, Russia, Ukraine, 
and also the best Czech endurance runners.

• Personalities from other disciplines will also be on the start – Dali-
bor Gondík and boxer Lukáš Konečný. Martin Doktor, two time 
Olympic gold medallist, will take part in Spolchemie Family Run.

Interesting numbers:
• 3,000 runners will compete in The Mattoni Ústí nad Labem Half 

Marathon 
• 1,200 participants will stand on the start of The Spolchemie 

Family Run
• 49 relays
• 516 people will run half marathon for the first time
• 72 % of participants are men and 28 % women
• 94 % of runners are from the Czech Republic, 6 % from abroad
• TOP 5 foreign countries are SVK, POL, GER, FIN, GBR
• 36 nationalities in total
• 10 runners will celebrete their birthday on the race day

Interesting highlights from the start field:
• The oldest man in the race is Miloš Loužecký, who will celebrate 

his 73rd birthday on the race day
• 66 year old Eva Cupalová is the oldest woman in the race
• 560 volunteers will help the organizing team

•	 USED	DURING	THE	RACE:
• 18,000 pins 
• 46,000 cups
• 21,000 sponges 
• 3,000 thermo foils
• 4,200 medals
• 3,149 m of fences 
• 60 toilets

•	 DRINKS:
• 7,542 litres of Mattoni water 
• 1,500 litres of isotonic drink Nutrend

•	 FOOD:
• 1,138 kg of bananas
• 800 kg of oranges 
• 800 baguettes
• 18 kg of salt
• 22 kg of sugar
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Na Spolchemie 
Rodinný běh se 
chystá i Martin 
Doktor

Kanoistiku již pustil k vodě a každodenní dřinu s pádlem v ruce 
vyměnil za tužku a mobilní telefon. Přesto se Martin Doktor z ob-
lasti sportu dočista nevytratil. Devětatřicetiletý rodák z Poličky 
se ujal úlohy sportovního ředitele Českého olympijského výboru. 
A i na samotný pohyb mu čas od času chvilka zbyde. Spolchemie 
Rodinného běhu v rámci Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se 
již tradičně účastní i se svou rodinou.

JAK MOC JSTE SI TYKAL S BĚHÁNÍM, KDYŽ JSTE SE JEŠ-
TĚ VĚNOVAL KANOISTICE? PLATÍ ROVNICE, ŽE RYCHLÝ 
KANOISTA JE I RYCHLÝM BĚŽCEM?
No, myslím, že to nemusí být vždy pravidlem. Jelikož se ale běh 
využívá v podstatě ve všech sportech jako základní tréninkový pro-
středek, i kanoisté často běhají docela slušně. Já jsem sice nebyl 
žádný rychlík, ale běhal jsem docela dost. Hlavně v přípravném 
období, na podzim a v zimě.

The canoeist has since swapped his paddle for a pen and mobile 
phone however hasn’t parted with his love of sport. The thirty-nine 
year old hailing from the Czech town of Polička has taken on the role 
of Sports Director at the Czech Olympic Committee. Plus he gets 
around to exercising from time to time. Along with his family, he’ll be 
taking part in the Spolchemie Family Run as part of the Mattoni Ústí 
nad Labem Half Marathon.

HOW	MUCH	 TIME	 DID	 YOU	 SPEND	 RUNNING	WHEN	 YOU	
WERE	 STILL	 A	 CANOEIST?	 CAN	 WE	 APPLY	 THE	 THEORY	
THAT	A	FAST	CANOEIST	MUST	BE	A	FAST	RUNNER?
I don’t really think that rule is necessarily always applicable. Never-
theless running is used as a basic training tool in all sports and it’s 
fair to say that canoeists often do run pretty well. I was never exactly 
super fast though I did run quite a bit. Mainly during the preparation 
phase, in the autumn and winter.

YOU	 RANK	 AMONG	 THE	 REGULARS	 IN	 THE	 FAMILY	 RUN	
AT	 THE	 MATTONI	 ÚSTÍ	 NAD	 LABEM	 HALF	 MARATHON.	
HAVE	YOU	NEVER	FANCIED	TRYING	THE	HALF	MARATHON	
COURSE?
I have to say that doesn’t appeal to me one bit. The half marathon 
distance would be pretty challenging especially in my current shape. 

Závody RunCzech běžecké ligy jsou 
sportovní událostí pro špičkové vytrva-
lostní běžce i pro celou rodinu. Rodinné 
běhy jsou oblíbenou součástí programu 
závodního dne. Na nenáročnou 3 km 
dlouhou trasu se vydávají děti, rodiče, 
prarodiče i rekreační běžci. Mezi dalšími 
1 200 účastníky se na start Spolchemie 
Rodinného běhu postaví i Martin Doktor, 
dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty 
1996.

Races taking place as part of the RunC-
zech Running League are not just sport-
ing events for top long-distance runners, 
but also for the whole family. The family 
runs add a popular dimension to the race 
day programme. The undemanding 3 km 
long course appeals to children, parents, 
grand-parents and recreational runners 
alike. Among those taking part in the 
Spolchemie Family Run this year, spec-
tators may just be able to spot double 
Olympic champion from Atlanta 1996, 
Martin Doktor.

Martin Doktor 
to take part in 
the Spolchemie 
Family Run

Rozhovor / Interview
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MATTONI 
1/2MARATON

Ústí nad Labem Ústí nad Labem 

15. 9. 2013
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PŘI MATTONI 1/2MARATONU ÚSTÍ NAD LABEM UŽ PATŘÍ-
TE KE „ŠTAMGASTŮM“ RODINNÉHO BĚHU. NELÁKÁ VÁS, 
PODOBNĚ JAKO DALŠÍ ZNÁMÉ SPORTOVCE, ZKUSIT SI 
JEDNOU TŘEBA I TEN PŮLMARATON?
Tak to mě tedy neláká. Půlmaraton je na mě přece jenom docela 
velká dávka, obzvlášť v současné kondici. Myslím, že budu mít dost 
co dělat, abych stačil synovi Felixovi při „krátkém“ rodinném běhu. 

BĚHÁTE NYNÍ I VE SVÉM VOLNÉM ČASE, NEBO JENOM 
V ÚSTÍ S DĚTMI?
Přiznám se, že moc neběhám. Ono běhání dost bolí, raději se sve-
zu na kole. Ale plánuji, že se trochu víc hýbat začnu. A myslím, 
že začnu i běhat. Přece jenom je to asi nejjednodušší způsob po-
hybu. Stačí vzít boty a tričko a je to.

A JAK SE VLASTNĚ UDRŽUJETE V KONDICI, TEĎ, KDY 
JSTE PÁDLO NADOBRO VYMĚNIL ZA „FUNKCIONAŘINU“?
Jak jsem řekl. Většinou se mi povede například jednou za čas jet 
z práce z Prahy na kole. Do Račic, kde bydlím, je to přibližně šede-
sát kilometrů, to je docela slušná dávka.

PŘIZNEJTE SE, NELÁKÁ VÁS JEŠTĚ OBČAS VYSVLÉCI 
SAKO A VRÁTIT SE K VODĚ?
Láká, což o to. Ale nějak to teď nestíhám. Letos jsem sice na vodě byl, 
ale ujel jsem asi jen dva kilometry a vícekrát jsem se k tomu nedokopal. 

I think I’ll have my hands full enough just keeping Felix going on the 
“short” family run.

DO	YOU	ALSO	RUN	IN	YOUR	FREE	TIME	OR	JUST	IN	ÚSTÍ	
WITH	THE	KIDS?
I have to admit I don’t run much. Running hurts me quite a bit and 
I prefer riding on my bike. Though I do plan on starting exercising a 
bit more. I think I will start running. Ultimately it is probably the most 
simple way of exercising out there. All you need are a pair of shoes 
and t-shirt and you’re ready.

HOW	 HAVE	 YOU	 BEEN	 KEEPING	 IN	 SHAPE	 SINCE	 YOU	
TURNED	 IN	 YOUR	 PADDLE	 IN	 EXCHANGE	 FOR	 OFFICE	
LIFE?	
It’s as I said, once in a while I manage to get out on my bike after 
finishing work in Prague. It’s roughly sixty kilometres back to Račice 
where I live, so it’s a pretty decent stretch.

ADMIT	 IT,	 DON’T	 YOU	 SOMETIMES	 FEEL	 THE	 URGE	 TO	
TAKE	OFF	YOUR	BLAZER	AND	RETURN	TO	THE	WATER?	
Of course it appeals. But I don’t seem to be able to find the time right 
now. I did go out once but only managed around two kilometres and 
I haven’t got around to heading out since. 
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Dopravní opatře-
ní po dobu konání 
závodu 
Dopravní omezení jsou platná v neděli 
15. září 2013

ÚPLNÁ UZAVÍRKA VČETNĚ ZÁKAZU ZASTAVENÍ (PARKOVÁNÍ) 
Brněnská 6:00 – 18:00; Děčínská 11:30 – 18:00; Hrnčířská 6:00 
– 18:00; Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 11:00 – 18:00; Kos-
telní náměstí 6:00 – 18:00; Lidické náměstí 6:00 – 18:00; Malá 
Hradební 6:00 – 18:00; Masarykova (úsek Revoluční – Špitálské 
nám.) 6:00 – 18:00; Mírové náměstí 6:00 – 18:00; most E. Be-
neše 11:30 – 18:00; Národního odboje 11:00 – 18:00; Panská 
6:00 – 16:30; Pařížská 6:00 – 18:00; Pivovarská (směr Atrium) 
6:00 – 18:00; Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6:00 
– 18:00; Revoluční (v úseku Masarykova – Tovární) 11:00 – 18:00; 
Revoluční (v úseku Mírové nám. – Masarykova) 6:00 – 18:00; Stře-
kovské nábřeží 11:30 – 18:00; Tovární 11:00 – 18:00; U Kostela 
6:00 – 18:00; U Nádraží 6:00 – 18:00; U Trati 6:00 – 18:00; Velká 
hradební 6:00 – 18:00; Železničářská 11:30 – 18:00
Do 18:00 bude rovněž uzavřeno parkoviště u restaurace Labská 
Bašta na ul. Železničářská. 

Transport meas-
ures in place 
during the course
Transport	restrictions	will	apply	on	Sunday,	
September	15,	2013	

COMPLETE	ROAD	CLOSURES	 INCLUDING	NO	STOPPING	 (OR	
PARKING)

Brněnská 6:00 – 18:00; Děčínská 11:30 – 18:00; Hrnčířská 6:00 – 
18:00; Kekulova (the section between Tovární and Sklářská) 11:00 
– 18:00; Kostelní	náměstí 6:00 – 18:00; Lidické	náměstí	6:00 – 
18:00; Malá	Hradební 6:00 – 18:00; Masarykova (the section be-
tween Revoluční and Špitálské Square) 6:00 – 18:00; Mírové	náměstí 
6:00 – 18:00; most	E.	Beneše 11:30 – 18:00; Národního	odboje 
11:00 – 18:00; Panská 6:00 – 16:30; Pařížská 6:00 – 18:00; Pivo-
varská (Atrium direction) 6:00 – 18:00; Předmostí (the section be-
tween Hrnčířská and E. Beneše Bridge) 6:00 – 18:00; Revoluční (the 
section between Masarykova and Tovární) 11:00 – 18:00; Revoluční 
(the section between Mírové square and Masary-kova) 6:00 – 18:00; 
Střekovské	nábřeží 11:30 – 18:00; Tovární 11:00 – 18:00; U	Koste-
la 6:00 – 18:00; U	Nádraží 6:00 – 18:00; U Trati 6:00 – 18:00; Velká	
hradební 6:00 – 18:00; Železničářská 11:30 – 18:00
Parking next to Labská Bašta restaurant in Železničárská Street will 
also be closed until 6 p.m. 

Dopravní informace / Traffic info
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Dovolte, abychom Vás upozornili, že zákaz parkování se vztahuje 
na celou trasu závodu.

Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem 
a předejdete tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s od-
tahem vašeho vozidla.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ
1. Lokalita Klíše – oblast po celou dobu závodu přístupná z ulice 

Okružní
2. Lokalita Centrum – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční – 

lokalita uzavřena od 10:30 do 17:00 bez možnosti vjezdu a výjezdu, 
poté možnost výjezdu směr ulice Tovární, Klíšská nebo U Trati

3. Lokalita Centrum, Mírové nám. a okolí – lokalita uzavřena 
od 6:00 do 18:00 bez možnosti vjezdu a výjezdu. Od cca 17:00 
bude možný na pokyn Policie ČR výjezd ulicí Velká Hradební

4. Lokalita ul. Žižkova a okolí – oblast po celou dobu závodu pří-
stupná

5. Lokalita Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná 
od 11:30 do 18:00

6. Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedo-
stupná od 11:30 do 18:00 hod, objezd možný ul. Karla IV. na Ma-
riánský most

MHD – DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.cz, 
www.runczech.com. Dále budou informace k dispozici na infor-
mačním panelu před budovou DPmUL v Revoluční ulici, na zastáv-
kách MHD – Hraničář, Divadlo, Revoluční, Mírové náměstí, Malá 
Hradební a Hlavní nádraží. Dne 15. 9. 2013 bude rovněž v provozu 
informační centrum + bezplatná informační linka 800 100 613.

Veškerá dopravní omezení jsou platná pro Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem, který se koná v neděli 15. 9. 2013. Jeho součástí jsou 
tyto závody: Mattoni 1/2Maraton, Štafetový 1/2Maraton, 2RUN, 
Spolchemie Handbike 1/2Maraton a Spolchemie Rodinný běh 3 km. 

Policie ČR obsazuje významné křižovatky po trase závodu od 6:00 
do 18:00. Dopravu bude koordinovat Policie ČR.

Uvedené časy jsou přibližné a mohou se měnit podle aktuální situace.

Od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. od 9:00 do 17:00 je k dispozi-
ci bezplatná dopravně-informační telefonní linka 800 165 102. 
Informace budou rovněž na www.runczech.com. 

Dopravní informace / Traffic info

We would like to point out that the parking prohibition relates to 
the entire race course. 

Please find an alternative place to park your vehicle so as to 
avoid the unnecessary inconvenience of having your vehicle 
towed away. 

OPTIONS	FOR	ENTERING	AND	EXITING	THE	AREAS	WHERE	
RESTRICTIONS	APPLY:	

1.	Klíše	area	–	 the entire area will be accessible from Okružní 
Street

2. Centre area – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční – 
transport restrictions will be in place between 10:30 a.m. and 
5 p.m. without a possibility to enter or exit. After 5 p.m. you 
may exit to Tovární, Klíšská or U Trati Streets.

3.	Centrum,	Mírové	Square	and	surrounding	area – the area 
will be closed from 6 a.m. to 6 p.m. without a possibility to en-
ter or exit. Exit through Velká Hradební Street will be possible 
only upon receiving instructions to do so by the Police of the 
Czech Republic

4.	Žižkova	Street	and	surrounding	area – the area is acces-
sible throughout the whole race

5.	Střekovské	Embankment	area – transport restrictions will be 
in place between 11:30 a.m. and 6 p.m.

6.	Děčínská	and	Železničářská	Street	area – transport restric-
tions will be in place between 11:30 a.m. and 6 p.m., detour 
will be permitted throughout the duration of the race through 
Karla IV. Street to Mariánský Bridge.

INTERRUPTIONS	TO	PUBLIC	TRANSPORT	

Information regarding changes to public transport can be found 
on www.dpmul.cz and www.runczech.com. Information relat-
ing to the interruptions will also be posted on information boards 
in front the building of Transport Company of the City of Ústí nad 
Labem, on public transport stops – Hraničář, Theatre, Revoluční, 
Mírové Square, Malá Hradební and Main Railway Station. An in-
formation centre and a free transport information telephone line, 
800 100 613, will be in operation on Sunday, September 15. 

All traffic restrictions are valid for Mattoni Ústí nad Labem Half Mar-
athon, which takes place on Sunday, September 15, 2013. The 
event consists of: Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon, Relays, 
2RUN, Spolchemie Handbike Half Marathon and Spolchemie Fam-
ily Run.

Police will be present at all important cross roads situated on the 
race course from 6 a.m. to 6 p.m. The traffic will be coordinated by 
the Police of the Czech Republic

All the times mentioned are approximate and may be changed due 
the current situation.

A free transport information telephone line 800 165 102 is in 
operation from Thursday the 12th to Sunday the 15th. Current 
information can be found also on www.runczech.com. 



Running Mall: 
První v Praze,
první v Evropě,
první ve světě!

Running Mall právě otevřel své brány na rohu ulic Milady Horákové 
a Františka Křížka na pražské Letné. Minout jej znamená o dost 
přijít. Uvnitř se totiž ukrývá všechno, co si jen může milovník běhu 
přát.

Mimo jiného v něm sídlí nový PIM Běžecký klub otevřený od časného 
rána až do pozdních večerních hodin. Můžete si zde odložit své 
svršky do uzamykatelných skříněk a vyrazit běhat. Po tréninku se 
můžete pohodlně osprchovat, posedět ve Water Baru a osvěžit se. 
Samozřejmostí je wifi připojení. Už brzy se můžete těšit na Sport 
Lounge, což nebude nic menšího než útulná běžecká tělocvična 
s  běhacími pásy, posilovacími stroji, ale také fotbálkem a ping-
-pongem. Prostě ideální místo na aktivní odpočinek!

Požádejte naši obsluhu o členskou kartu. Buďte si jistí tím, že každý 
den se najde důvod ji využít. Ať už jsou to pravidelné tréninky 
ve Stromovce či na Letné pod vedením trenéra, který vám poradí, 
jak vyzrát na běžeckou techniku, či co všechno se sluší udělat, aby 
nejbližší závod dopadl o mnoho lépe než ten předchozí. 

V PIM Běžeckém klubu zkrátka nepůjde „jenom“ o trénink. Však 
také připravujeme pravidelná setkání, společenské akce i besedy 
s lidmi, kteří mají o běhání co říci. V konferenční místnosti Emi-
la a Dany Zátopkových plné jejich unikátních fotografií zároveň 
rádi přivítáme kromě profesionálních trenérů, špičkových atletů, 
lékařů a odborníků také všechny běžecké nadšence.

Jediné, co vám už bude chybět k vyběhnutí, je to správné 
běžecké vybavení. Ale i na to jsme v Running Mall mysleli. Ve spe-
cializované prodejně adidas Running najdete nejnovější kolekce 
značky adidas, to nejnovější na trhu, co jinde nepořídíte. 

RunCzech hrdě představuje nové 
jedinečné běžecké centrum, strategicky 
umístěné mezi dvěma nejoblíbenějšími 
běžeckými parky v Praze.

Running Mall: 
New to Prague, 
New to Europe, 
New to the world!

The Running Mall has just opened its doors to eager visitors on the 
corner of Milady Horákové and Františka Křížka Streets in Prague’s 
Letná district. To ignore it would mean missing out on a whole host 
of benefits available for all running fans and inside you’ll find every-
thing you could possibly wish for.

One special feature is the new PIM Running Club, opening from 
early in the morning to late in the evening. Take the opportunity to 
leave your belongings securely inside our lockers and use of our 
shower facilities after your training, then sit down at our Water Bar 
and freshen up. We’ll soon be introducing a Sport Lounge featuring 
an intimate running gym – an ideal place for active recreation!

Request the services of our staff and get yourself a membership 
card. We’re sure you’ll find a reason to take advantage of our servic-
es every single day. Whether this involves taking part in regular train-
ing sessions under the guidance of a professional trainer offering 
advice on how to fine-tune your running technique, or just working 
out to ensure that your next race turns out better than the last one. 

The PIM Running Club is about far more than “just” training. We 
also organise regular gatherings, social events and discussions with 
messages to share on the subject of running. Meanwhile the Emil 
and Dana Zátopek Conference Room, adorned with one-off pho-
tographs of the couple is a space open to professional trainers, top 
athletes, physicians, professionals and all run lovers alike.

The only thing left to discuss is the correct running gear. But don’t 
worry as we thought about that too when designing the Running 
Mall. At the specialised adidas Running, you will be able to pick up 
the latest collection of new adidas products released on the market 
and only available here. 

RunCzech proudly presents its new 
unique running centre, strategically 
positioned between Prague’s two most 
popular running parks. 
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Running Mall / Running Mall
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Ústecká trať bude 
hodně rychlá, tvrdí 
handbiker Jan 
Tománek

MŮŽETE VE STRUČNOSTI PŘEDSTAVIT ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 
VAŠEHO HANDBIKU? JAK DLOUHO JSTE SE UČIL JEZDIT?
Není to klasický vozík. Na pevném rámu je připevněna částečně 
nastavitelná vidlice, jejíž náklon určuje směr jízdy. Technicky jde 
o  podobný princip jako u běžného kola, ale vzhledem k délce 
hand biku a především poloze nohou, které jsou nataženy podél 
předního kola a připevněny do košíků na vidlici, je omezený ná-
klon vidlice a tudíž i manévrovatelnost. K pohonu vpřed slouží ruce, 
jezdci „šlapou“ soupaž. Řazení a brzdění se shoduje s běžným 
kolem.

V POMĚRNĚ BOHATÉM VÝČTU VAŠICH DOSAVADNÍCH 
ÚSPĚCHŮ PŘEVAŽUJÍ V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH VÍ-
TĚZSTVÍ. MAJÍ ALE HANDBIKEŘI NĚJAKÝ SVŮJ POMYSL-
NÝ OLYMP?
Samozřejmě záleží na každém jezdci a jeho ambicích. Z pohledu 
prestiže jsou asi nejcennější medaile z mistrovství Světa a paralym-
piády. Osobně si však myslím, že medaile ze světového šampioná-
tu je trošku víc než ta paralympijská, protože paralympijské hry mají 
velmi přísné kvóty pro účast závodníků. Mnohdy se stává, že se 
nezúčastní všichni jezdci, kteří patří do špičky.

TAK JAKO JE CYKLISTIKA VHODNÁ TÉMĚŘ PRO KAŽ-
DÉHO, PLATÍ TOTÉŽ V PŘÍPADĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
I O HANDBIKU? KOLIK LIDÍ SE U NÁS ZÁVODĚNÍ VĚNUJE?
Myslím si, že ano. Handbike, stejně jako cyklistika, nezatěžuje tolik 
klouby a tudíž je skutečně vhodný pro všechny bez ohledu na věk. 
V České republice se závodnímu handcyclingu věnuje zhruba třicet 
závodníků. Troufám si však tvrdit, že minimálně dalších sto lidí se 

COULD	YOU	BRIEFLY	TELL	ME	ABOUT	HOW	YOUR	HAND-
BIKE	WORKS?	HOW	LONG	DID	IT	TAKE	YOU	TO	LEARN?
It’s not a classic cart. An adjustable fork is attached to the hard part of 
the frame which determines the direction of the tilt. Technically speak-
ing, it works on the same principle as conventional wheels, but due to 
the length of the handbike and mainly the position of the legs, the fork 
tilt angle is restricted which also restricts the handling. Riders move 
forward using their hands, treading with the torso. When it comes to 
changing gears and braking, it works the same way as a normal bike.

WHEN	 WE	 LOOK	 BACK	 AT	 YOUR	 SUCCESSES	 OVER	 THE	
COURSE	OF	YOUR	CAREER,	WE	CAN	SEE	THAT	YOUR	WINS	
HAVE	 PREDOMINANTLY	 TAKEN	 PLACE	 OVER	 THE	 PAST	
THREE	 YEARS.	 IS	 THERE	 ANY	 SUCH	 THING	 AS	 THE	ULTI-
MATE	GOAL	AMONG	HANDBIKERS?
Of course, it depends on each rider and his ambitions. In terms of 
prestige, I’d say the most valuable medals to have are from the World 
Championships and the Paralympics. Personally though I feel that 
medals from the World Championships are worth that bit more than 
the Paralympics. Due to the really strict quotas some of the top riders 
abstain from taking part.

IN	 THE	 SAME	WAY	 THAT	CYCLING	 IS	 SUITABLE	 FOR	 VIR-
TUALLY	ANYONE,	CAN	THE	SAME	BE	SAID	OF	HANDBIKES	
WHEN	IT	COMES	TO	THOSE	WITH	A	PHYSICAL	DISABILITY?	
HOW	MANY	PEOPLE	RACE	HERE	IN	THE	CZECH	REPUBLIC?
I think so, yes. Just like cycling, the handbike doesn’t place such a 
strain on your joints and so is a fantastic option for everyone how-

V patnácti letech ho nepozorný řidič 
jednou provždy „posadil“ na invalid-
ní vozík. Jan Tománek se však odmítl 
vzdát milované cyklistiky, usedl proto 
do handbiku. Dnes, po 11 letech, na-
jdete v bohatém výčtu jeho závodních 
úspěchů převahu jedniček. Šestadva-
cetiletý český reprezentant v handbiku 
se navíc podílel na přípravě dráhy pro 
závod, který se pojede v rámci Mattoni 
1/2Maratonu Ústí nad Labem. 

At just fifteen years of age, he was 
forced into a wheelchair by the actions 
of a reckless driver. Yet Jan Tománek 
refused to give up his beloved bike and 
turned to handbiking. 11 years on and we 
frequently find his name right at the top 
of race scoreboards. The twenty six year 
old Czech handbiking representative 
also played a key role in putting together 
preparations for the race being held as 
part of the Mattoni Ústí nad Labem Half 
Marathon. 

The course in Ústí 
is going to be re-
ally fast according 
to handbiker, Jan 
Tománek

Handbike / Handbike
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věnuje handcyclingu jako volnočasové aktivitě.

CO ŘÍKÁTE NA ÚSTECKOU TRAŤ? BUDE HANDBIKERŮM 
VYHOVOVAT?
Myslím si, že trať je velmi atraktivní a bude hodně rychlá. Bude 
záležet na konkrétních jezdcích a jejich preferencích. Já osobně 
bych byl radši, kdyby bylo na trati nějaké výraznější stoupání, ale 
to už jsme právě u těch osobních preferencí. Trať je řešená dobře, 
bude vyhovovat.

BĚŽCI OBECNĚ VZATO NEMAJÍ RÁDI DLAŽBU, OBZVLÁŠ-
TĚ PAK TAKZVANÉ „KOČIČÍ HLAVY“. CO POVAŽUJETE 
ZA NEJVĚTŠÍ POTÍŽ NA TRATI VY? 
Dlažba je zabiják i pro nás, to je bez diskuze. Velmi nepříjemné 
zpestření představují také příčné prahy a retardéry. Zato kopce jsou 
dle mého názoru nejlepším ukazatelem kondice a výkonnosti.

JAK ČASTO TRÉNUJETE?
Trénuji šestkrát týdně v průměru tři až pět hodin denně. Samozřej-
mě záleží na aktuálních plánech a závodním kalendáři. V příprav-
ném období kombinuji jedno a dvoufázové tréninky, ale tréninkový 
objem dvacet až třicet hodin týdně platí pro většinu roku.

ŘÍKÁ SE, ŽE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ JE POHYB DŮLE-
ŽITĚJŠÍ NEŽ PRO KOHOKOLIV JINÉHO. JE TO PRAVDA?
Nemyslím si, že to platí jen pro handicapované. Pravidelný pohyb 
by měl být součástí optimálního denního režimu každého člověka. 

ever old you are. In the Czech Republic we have roughly thirty racers 
competing in handcycling races. I’d say that at least another hundred 
people have taken up the sport as a hobby in their spare time. 

WHAT	YOU	DO	THINK	ABOUT	THE	ÚSTÍ	COURSE?	IS	IT	SUIT-
ABLE	FOR	HANDBIKERS?
I think the course is great plus it’s going to be really fast. But it will 
depend on the individual riders and their preferences. Personally I’m 
more drawn to races which feature more pronounced gradients on 
the course, but then as I said, it’s all about personal preferences. The 
course has been designed well and will be suitable.

GENERALLY	SPEAKING	RUNNERS	AREN’T	KEEN	ON	TILES,	
ESPECIALLY	 COBBLESTONES.	 WHAT	 IS	 THE	 BIGGEST	
PROBLEM	OF	ALL	ON	A	COURSE	IN	YOUR	VIEW?	
Tiles are pretty grim for us too, it has to be said. And bumps and 
sleeping policemen are not things we exactly welcome with open 
arms either. In my view, hills are the best indicator of the racer’s fitness 
level and ability.

HOW	OFTEN	DO	YOU	TRAIN?
I train six times a week on average three to five hours a day. The inten-
sity obviously depends on what I’m currently doing and my race calen-
dar. During the preparation period, I combine single and double-phase 
training sessions however I always make sure I clock up between 
twenty and thirty hours of training per week throughout the year. 
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Stříbrné 
Ústí nad Labem 
Ústí nad Labem se stalo nejmenším 
městem na světě, které vlastní stříbrnou 
známku kvality Mezinárodní asociace 
atletických federací (IAAF). Toto ocenění 
zaručuje běžcům vysokou kvalitu závodu 
a profesionální servis pro běžce.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je součástí RunCzech běžec-
ké ligy, která v současné době vlastní již pět známek kvality jako 
jeden ze dvou organizátorů na světě. Stříbrnou známkou kvality 
se může, kromě Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, pochlubit 
také METRO Běh na 10 km, který je součástí O2 Grand Prix Praha, 
a  Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Nejvyšší zlatou známku získaly 
dva největší závody RunCzech běžecké ligy, a to Hervis 1/2Ma-
raton Praha a Volkswagen Maraton Praha. Tato ocenění dokazují, 
že kvalita závodů RunCzech je na profesionální úrovni.

“Důležitou podmínkou pro získání ocenění je certifikovaná trať uza-
vřená pro automobilovou dopravu. Čas je měřen na vteřiny čipo-
vou časomírou. Samozřejmostí je péče o běžce – podél celé trasy 
závodu a v cílovém prostoru musí být k dispozici zdravotní služba 
a občerstvovací stanice. Neméně důležitá je také informovanost 
o závodě prostřednictvím médií,” popisuje kritéria Václav Skřivá-
nek, ředitel závodu.

Důležitým bodem hodnocení kvality organizace závodu jsou elitní 
atleti startující v závodě. Koordinátorka elitních atletů Jana Moberly 
vysvětluje, jak je vlastnictví známek důležité i pro obsazování elit-
ního pole:

„Závodníci i jejich manažeři mají díky tomuto ocenění záruku veli-
ce kvalitního závodu dle regulí IAAF. Stejně tak všechny atletické 
světové federace uznávají zde předvedený výkon pro splnění no-
minačních kritérií pro všechny světové soutěže. Nejvyšší známky 
IAAF (zlato a stříbro) navíc zaručují rovnocenné finanční podmínky 
pro kategorii mužů i žen (shodné Prize Money a bonusy za dosa-
žení kvalitních časů). Na opačnou stranu znamenají pro moji práci 
i jasné vymezení rozsahu startovního pole, její kvality a minimálního 
počtu zastoupených zemí takto kvalitními běžci. Jejich udělení jas-
ně zvyšuje mezinárodní prestiž našich akcí.“ 

Silver 
Ústí nad Labem 
Ústí nad Labem has become the 
smallest city awarded by the silver 
label from the International Association 
of Athletics Federations (IAAF). The 
label guarantees top quality races with 
professional service for runners.

The Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon is a part of the Run-
Czech Running League which is one of only two organizations in 
the world that owns a total of five quality labels. Along with The 
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon, METRO 10k Race, a part 
of O2 Prague Grand Prix, and Mattoni Olomouc Half Marathon, 
have also been awarded the IAAF Silver Label. The two biggest 
races of The RunCzech Running League, The Volkswagen Prague 
Marathon and The Hervis Prague Half Marathon – are proud hold-
ers of gold label. All of these labels prove the highest quality of 
RunCzech races and the professional level of the organization. 

“The main requirement for getting the label is having a certified 
course closed to vehicles and traffic. Furthermore, the race time 
has to be chip measured with precision on seconds and obvi-
ously, the first aid, emergency, and refreshment points have to be 
available alongside the course. Additionally, media exposure and 
awareness is an important factor.”

Another important aspect for the assessment of the race quality 
are participating elite athletes. Jana Moberly, the coordinator of 
elite athletes explains the importance of having elites in the start-
ing field for obtaining the labels:

“The athletes and their managers have the assurance of a high 
quality race under IAAF regulations due to this labeling. Further-
more, all athletic federations worldwide accept herein presented 
performance for further qualifications and nominations for all the 
worlds’ contests. The highest IAAF labels (silver and gold) also 
ensure the same prize money and bonuses for both male and 
female categories. This also means particular criteria regarding 
the starting field such as having a minimum of 5 countries being 
represented by elite athletes, which further increases the prestige 
of our events.“ 
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Chemička a 
Karlův most, to 
je skoro totéž 
Pustit běžce do chemičky? Nebylo snad-
né před třemi roky tento odvážný nápad 
pro ústecký půlmaraton prosadit, ale dle 
šéfa Spolchemie Martina Procházky se to 
vyplatilo. 

MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM PROSLUL MIMO 
JINÉ VPUŠTĚNÍM BĚŽCŮ DO AREÁLU CHEMIČKY. SVOLILI 
BYSTE TEĎ ZNOVU? 
Určitě ano. Zvlášť po velmi dobrých zkušenostech s kvalitní orga-
nizací celé akce. 

KOHO TATO MYŠLENKA VLASTNĚ ONEHDY NAPADLA? 
Jak vím, prvotní impuls vznikl předloni při projednávání trasy ús-
teckého půlmaratonu na kraji. Šéf organizující společnosti Carlo 
Capalbo tam prý stál nad mapou města, které je známo svým kop-
covitým profilem. Pak zapíchl prst právě na teritorium chemičky 
se slovy: „A co je tady?“ Odpověď s vysvětlením charakteru naší 
výroby ho údajně nechala zcela klidným. Na rozdíl od nás, když 
jsme se o nápadu dozvěděli. Musím říci, že jsme souhlas pečlivě 
zvažovali, a ne všichni zpočátku projevovali nadšení. 

CO VŠECHNO MUSÍTE ZABEZPEČIT, ABYSTE SI VŮBEC 
MOHLI NĚCO PODOBNÉHO DOVOLIT? 
To by byl hodně rozsáhlý rozhovor. Jistou výhodou pro nás je, 
že se půlmaraton běží v neděli odpoledne, kdy je minimální mani-
pulace s dovozem surovin a s distribucí výrobků. I tak ale musíme 
sladit logistiku s výrobou, především pro období, kdy jsou běžci 
v areálu. Vedle týmu pracovníků, kteří celou akci řídí, je v pohoto-
vosti hasičská jednotka i bezpečnostní služba. 

Chemical plant 
versus Charles 
Bridge  
Runners passing through a chemical 
plant? It was clearly no easy feat for 
organisers of the Ústí Half Marathon 
to turn this bold idea into reality but 
according to the boss of Spolchemie 
Martin Procházka, it was worth it. 

THE	HALF	MARATHON	ROSE	TO	FAME	LARGELY	BY	ALLOW-
ING	RUNNERS	ONTO	THE	PREMISE	OF	A	CHEMICAL	PLANT.	
WOULD	YOU	TAKE	THE	SAME	DECISION	AGAIN	TODAY?
Most definitely yes. Especially after the favourable experiences 
we’ve had so far in organising the whole event.

WHO	ACTUALLY	CAME	UP	WITH	THE	IDEA?	
The initial idea came to light during talks regarding the first edition of 
the race. Carlo Capalbo was peering over a map of the city which is 
renowned for its hilly landscapes. He then stuck his finger right on the 
spot where the chemical plant is located and asked: “What’s here?” 
The response included a description of what is manufactured there, 
but apparently it didn’t phase him. This was in stark contrast to our 
reaction when we heard about the idea. We carefully considered the 
idea and not everyone was enthusiastic about it in the beginning.

WHAT	KIND	OF	SECURITY	MEASURES	MUST	BE	IN	PLACE	TO	
ALLOW	SUCH	AN	EVENT	TO	HAPPEN?	
To tell you would make for an especially long interview. One definite 
advantage for us however is that the half marathon is held on Sunday 
afternoon when the handling of raw materials and product distribution 
is at its lowest. Even so, we have to ensure that logistics are properly 
coordinated with manufacturing when runners are on the premises, 
and an emergency fire brigade unit and security service will be in place.
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AREÁL STOJÍ UPROSTŘED MĚSTA, PŘITOM JAKOBY STRA-
NOU. DÁ SE TOHLE CHÁPAT I JAKO SNAHA O OŽIVENÍ 
SOUNÁLEŽITOSTI S OKOLÍM? 
Je pravda, že za více než sto padesát let své existence se už 
chemička stala součástí krajského města. A to nejen svým vý-
robním areálem. Finančně podporujeme řadu projektů sportov-
ního, kulturního i sociálního rázu. Spolupracujeme se školstvím 
na všech úrovních. Už dvacet let pořádáme dny otevřených dve-
ří, kdy se mohou lidé sami přesvědčit, že nejsme žádným stra-
šákem. Chemický průmysl do Ústí patří a my děláme vše pro to, 
aby tomu bylo i nadále. Dokládá to i novinový titulek, který jsem 
zaznamenal v souvislosti s půlmaratonem loni: „Praha má Karlův 
most, Ústí má chemičku“.

VLONI JSTE BĚŽEL TAKÉ. JAKÝ TO BYL POCIT, PROBÍHAT 
TÍMTO AREÁLEM? 
Už předloni jsme s manželkou a dcerou běželi štafetu a loni jsme 
si to zopakovali sami dva s přáteli. Otevřeně musím přiznat, 
že při těchto závodech moc nevnímám, kudy běžím.

NEPOMÝŠLÍTE I NA SAMOTNÝ PŮLMARATON? 
Náročnost běhu zatím zvyšuji postupně. Letos už jsme s manželkou 
přihlášeni na 2RUN, samotný půlmaraton možná zkusím příští rok. 

THE	 SPOLCHEMIE	 PLANT	 IS	 AN	 INTEGRAL	 PART	 OF	 THE	
CITY,	 HAS	 OPENING	 THE	 DOOR	 TO	 RUNNERS	 STRENGTH-
ENED	YOUR	RELATIONSHIP	WITH	THE	COMMUNITY?
Yes, it’s true that over the hundred and fifty years of its existence, 
the chemical plant has played a key role within the regional city. We 
offer financial support to a number of projects relating to sport, ed-
ucation, culture as well as just to bring people together. For about 
twenty years we’ve been organising open days allowing people to 
come and find out for themselves that we’ve got nothing to hide. 
The chemical industry is inextricably tied to Ústí and we’re doing all 
we can to ensure it remains that way. Proof of this could be seen 
last year in the title of a newspaper article about the half marathon 
which read: “Prague has Charles Bridge, Ústí its chemical plant.”

WHAT	WAS	IT	LIKE	FOR	YOU	RUNNING	THROUGH	THE	PLANT?
We’d already run the race as a relay with my wife and daughter 
the year before last and we decided to repeat the experience last 
year with just the two of us and some friends. I’ll be open with you 
when I say I don’t really think about where I’m going when running 
on such races.
 
HAVE	 YOU	 NOT	 THOUGHT	 ABOUT	 RUNNING	 AN	 ACTUAL	
HALF	MARATHON	YOURSELF?
I’m gradually building up to more challenging distances. We signed 
up for the 2RUN this year together with my wife; I might try the 
actual half marathon next year. 
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Velkou symboliku skrývá partnerství 
pořadatele seriálu závodů RunCzech 
a pražského letiště. Přistávací drá-
ha bývá zpravidla to první, s čím mají 
stovky zahraničních běžců při příletu 
do republiky tu čest. Oba partnery ale 
spojuje to hlavní – pohyb a náklonnost 
k němu. Nejenom o tom jsme hovořili 
s ředitelem Letiště Praha Jiřím Posem. 

PRAŽSKÉ LETIŠTĚ SE ZAŘADILO K PARTNERŮM NEJVĚT-
ŠÍHO SERIÁLU BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ V ČESKU. CO VÁS 
VEDLO K TOMUTO ROZHODNUTÍ?
Partnery těchto unikátních akcí jsme se stali hned z několika důvo-
dů. Provozujeme mezinárodní Letiště Václava Havla Praha, které 
je pro zahraniční účastníky běhů většinou prvním místem v České 
republice, s nímž mají tu čest. Organizátorům této prestižní akce se 
daří v masovém měřítku odhalovat krásy Prahy. Moc se nám líbí i to, 
že se jednotlivé běhy „rozutekly“ do regionů. Letos jsme takto mohli 
informovat o nabídce služeb pražského letiště, o síti pravidelných 
linek a o dalších novinkách i účastníky olomouckého a ústeckého 
půlmaratonu.

KDYŽ UŽ JSME U VAŠEHO LETIŠTĚ, JAKOU NEJVĚTŠÍ NO-
VINKU POZNAJÍ PASAŽÉŘI V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Mezi úspěšné počiny poslední doby patří zavedení wi-fi připojení 
zdarma nebo bezplatné SMS s informacemi o stavu letu. Pro ilu-
straci, jen za  červenec tuto službu využilo 30 tisíc lidí. Postupně 
obměňujeme navigaci na letišti, aby byla přehlednější. Tohle je ne-
konečný příběh, ve kterém jsou pro nás cestující a jejich potřeby 
a přání velkou inspirací. 

Létání a běh, to 
jde dohromady

Great symbolism hides behind the part-
nership forged between the RunCzech 
race series and Prague Airport. Gener-
ally speaking the arrival runway tends to 
be the first port of call for the hundreds 
of foreign runners coming to race here. 
What truly brings these two partners 
together is a love of exercise. We spoke 
about this passion and much more with 
Prague Airport Director, Jiří Pos.

PRAGUE	AIRPORT	IS	ONE	OF	THE	SUPPORTING	PARTNERS	
OF	 THE	 LARGEST	RUNNING	RACE	SERIES	 IN	 THE	CZECH	
REPUBLIC.	WHAT	 LEAD	YOU	TO	MAKE	THE	DECISION	TO	
GET	INVOLVED?	
I could list a whole host of reasons explaining why I didn’t hesi-
tate for one minute about teaming up as a partner with this unique 
event. We run the International Vaclav Havel Airport, which for the 
majority of foreigners taking part in the race, is their first port of call 
on arriving in the Czech Republic. And it has to be said that the 
organisers of these prestigious events have made huge advance-
ments in terms of unveiling the hidden beauty of Prague. We’ve 
also been really encouraged to see the races spread beyond the 
capital into the regions. This year we were able to notify runners 
about our service offer at Prague Airport, about the network of 
scheduled routes as well as other news – and we were even able to 
do this for those taking part in the Olomouc and Ústí Half Marathon.

SINCE	WE’RE	ON	THE	TOPIC	OF	YOUR	AIRPORT	–	WHAT’S	
THE	 GREATEST	 NEW	 FEATURE	 WHICH	 TRAVELERS	 CAN	
LOOK	FORWARD	TO	IN	THE	NEAR	FUTURE?
One of the new successful features recently implemented is free Wi-
Fi access as well as a free SMS service notifying visitors about the 
status of flights. To give you an idea of how useful this is proving to 

Flying and running 
– like a marriage 
made in heaven

Rozhovor / Interview
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VÍME, ŽE SPOUSTA VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ BĚHÁ ČI 
O SEBE PEČUJE JINÝM PODOBNÝM ZPŮSOBEM. PODPO-
RUJETE JE V TOMTO ÚSILÍ NĚJAK?
Řada letištních profesí je velmi náročných. Mnoho našich zaměst-
nanců musí podstoupit těžké fyzické a psychologické testy. Z toho 
vyplývá, že pohyb je pro naše zaměstnance moc důležitý. Naše 
společnost má program finanční podpory sportovních aktivit za-
městnanců ve spojení s prezentací firmy nazvaný Prague Airport 
Team Spirit. Mezi námi je mnoho cyklistů, běžců, volejbalistů, te-
nistů, a máme zastoupeny i netradiční sporty jako je bezmotorové 
létání. 

JE PRÁVĚ POHYB KLÍČOVÝM PRVKEM PRO ODBOURÁNÍ 
STRESU, KTERÝ JE V LETIŠTNÍM PROVOZU BEZESPORU 
VŠUDYPŘÍTOMNÝ?
Souhlasím a podepisuji. Rovnováha mezi fyzickou a psychickou 
stránkou je zásadním faktorem pro práci v takovém prostředí.

A JAK JSTE NA TOM SE SPORTOVÁNÍM VY? NEZAJDETE SE 
OBČAS PROBĚHNOUT S VAŠIMI PODŘÍZENÝMI?
Ke sportu, tedy zejména k tenisu, mě vedli moje rodiče od malič-
ka. Aktivně se věnuji golfu a už léta máme s kamarády hokejový 
tým. 

be, I can tell you that 30 thousand people used it during July alone. 
We’re also gradually replacing signage around the airport to ensure 
that directions are as clear as possible. This is a never-ending story 
and basically reflects the needs and wishes of our passengers.

WE	KNOW	THAT	MANY	OF	YOUR	EMPLOYEES	ARE	EITHER	
KEEN	RUNNERS	OR	LOOK	AFTER	THEMSELVES	IN	A	SIMI-
LAR	MANNER.	DO	YOU	OFFER	THEM	YOUR	SUPPORT	 IN	
SOME	WAY?
We can find a number of highly demanding professions within the 
airline industry. A great many of our employees have to undergo 
challenging physical and psychological tests. Exercise therefore 
plays an important role for our employees. Our company runs a 
programme providing financial support for employees to engage 
in sporting activities as part of the Prague Airport Team Spirit pro-
gramme. You can find a number of cyclists, runners, volleyball and 
tennis players among our staff members while a few of these are 
also into rather less traditional sports such as gliding.

DOES	EXERCISE	PLAY	A	ROLE	IN	SHAKING	OFF	THE	STRESS	
WHICH	UNDOUBTEDLY	FORMS	IN	AIR	TRAFFIC	LIFE?
I’d fully agree with that. Working in our environment, you really have 
to strike a balance between physical and psychological needs.

WHAT	ABOUT	YOU	WHEN	 IT	COMES	TO	SPORT?	DO	YOU	
EVER	HEAD	OUT	FOR	A	RUN	WITH	YOUR	SUBORDINATES?
I’m mainly into tennis – it was something my parents encouraged 
me to do from an early age. I also play golf plus have been on a 
hockey team with friends for years now. 
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Dát se do řeči s hercem a moderátorem 
Daliborem Gondíkem je zážitek sám 
o sobě. A v okamžiku, kdy se tenhle ve-
selý třiačtyřicátník rozpovídá o svém bě-
hání, není sebemenších pochyb o tom, 
jak moc jej tento fenomén chytil. 

Třetí zářijovou neděli si Dalibor Gondík dokonce střihne zajímavý 
dvojboj. Z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se vypraví rovnou 
do libereckého divadla, kde večer hraje. 

ZAČNĚME JEDNODUŠE. BĚHÁNÍ JSTE OBJEVIL TEPRVE PO-
MĚRNĚ NEDÁVNO. ČÍM SI VÁS ZÍSKALO?
Asi nejvíc tím, že jsem při běhu sám se sebou. Nikdo vám do toho 
nemluví a hlavně vás nikdo nepřesvědčuje, že to, co děláte, je špatně 
a že byste to neměl dělat… Klid, myšlenky, radost, nadšení, bolest 
i pocit nechuti a zbytečnosti. Zkrátka, celý život se vším všudy, a to 
všechno v pár desítkách minut při běhu do pekelného kopce na Pe-
třín anebo dolů z Ladronky. (smích)

VZPOMENETE SI JEŠTĚ, KDY JSTE POPRVÉ VYBĚHL A JAK 
JSTE SE POTÉ CÍTIL?
Na ten moment nikdy nezapomenu. Odjakživa jsem rád chodil. Mno-
ho kilometrů od Šumavy k Tatrám. Doslova. Denně. A najednou, bylo 
to v neděli, mi při chůzi kolem baráku „někdo“ řekl: "Zkus běžet". Já 
poslechl a bylo. Vím, že to působí naivně, nepravděpodobně, potmě-
šile a opile. Ale bylo to tak. Láska na první pohled…

LETOS JSTE BĚŽEL SVŮJ PRVNÍ PŮLMARATON V ŽIVOTĚ. 
VĚTŠINA JEHO POKOŘITELŮ OKAMŽITĚ ZAČNE POKUKO-
VAT PO MARATONU. VY TO MÁTE STEJNĚ?
Víte co? Zjistil jsem, že mě maraton neláká. Půlka se dá uběhnout 
v relativní pohodě, jak se říká "na hlad". Ale mám pocit, že na ma-
raton už se musí člověk systematicky připravovat, myslet na výživu 
při běhu a řešit krizi na pětatřicátém kilometru. Já vlastně běhám 
„jak mi zobák narostl“. Nevím nic o Nutrendu, kromě toho, že jsem 
dostal nádhernou tašku plnou samých radostí k běhu, nevím nic 
o  tréninkovém programu ani o kompresních ponožkách. Prostě 

Ústecká 
afterparty je letos 
v Liberci, směje 
se Dalibor Gondík

Sitting down to chat with actor and 
presenter, Dalibor Gondík is an experi-
ence in its own right. And as soon as 
this cheerful forty-three year old starts 
talking about running, you immediately 
realise how much he’s been caught up 
by the phenomenon.

On the third Sunday in September we can look forward to seeing 
Dalibor Gondík try out an interesting double whammy: After com-
pleting the Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon, he’ll be heading 
off to a theatre in Liberec where he’s booked to perform in the 
evening. 

LET’S	 START	 OFF	 WITH	 SOMETHING	 SIMPLE.	 YOU	 ONLY	
DISCOVERED	RUNNING	 FAIRLY	RECENTLY.	WHAT	WAS	 IT	
ABOUT	THE	SPORT	THAT	GOT	YOU	HOOKED?
The main thing about it for me is that I feel like I can be myself 
when I run. There’s nobody around to interrupt you or try to con-
vince you that you’re up to something you shouldn’t be doing… 
it’s about calm, thoughts, joy, enthusiasm, pain and the feelings 
of reluctance and futility. I could describe my whole life like that 
but it’s especially the case during the last twenty minutes or so of 
running up the nightmare hill to Petřín or downhill from Ladronka. 
(laughs)

CAN	YOU	STILL	RECALL	THE	FIRST	TIME	YOU	HEADED	OUT	
ON	A	RUN	AND	HOW	YOU	FELT	AFTERWARDS?	
I’ll never forget that moment. I’ve always loved walking and have 
clocked up an impressive amount of kilometres from Šumava all 
the way to the Tatra Mountains. Quite literally. And I do it on a 
daily basis too. Then one Sunday a certain “someone” spotted 
me walking around the building and suggested I start running. I 
listened and from then on there’s been no turning back. I know it 
sounds naïve, that I sound like I’m talking out of the back of my 
head, in a drunken-like stupor, but it’s true! It really was love at 
first sight… 

YOU	RAN	YOUR	FIRST	EVER	HALF	MARATHON	THIS	YEAR.	
ONCE	 MOST	 PEOPLE	 ACCOMPLISH	 THIS,	 THEY	 IMMEDI-
ATELY	SET	ABOUT	MODIFYING	THEIR	GOAL	TO	RUNNING	A	

If you’re looking 
for the Ústi after-
party, you’ll need 
to head to Liberec 
according to 
Dalibor Gondík
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MARATHON.	WAS	IT	THE	SAME	FOR	YOU?
I’ve discovered that the marathon doesn’t appeal to me. It’s pos-
sible to finish half of the distance feeling relatively relaxed. But 
when it comes to the marathon, I think the person has to prepare 
systematically, to think about nutrition while they’re running and 
to deal with the crisis you have to face at the twenty-third kilo-
metre. My running style comes from within. I know nothing about 
Nutrend apart from the fact that I was given a wonderful bag full 
of pure running delights, and I don’t know anything about training 
programmes or compression socks either. I just bought myself a 
pair of shoes, some t-shirts and went for it.

WHEN	IT	COMES	TO	RUNNERS,	IT’S	NOT	UNCOMMON	FOR	
THEM	TO	“INFECT”	OTHERS	IN	THEIR	COMPANY	WITH	THEIR	
PASSION.	DOESN’T	YOUR	SISTER	ALSO	RUN	THESE	DAYS?
I’m just in the process of twisting her arm to start right now!! I’m 
not sure I’ll succeed but you’re right about people around me be-
ing affected, they have to go through it all with me. I’m trying to 
change a lot of things right now. I feel that they jump to conclu-
sions about the state of my mental health but I don’t mind any-
more. I’ve got used to it over time. And now that I come to think of 
it, I really must talk Aduš into the idea!

HAVE	ANY	OF	YOUR	COLLEAGUES	IN	THE	INDUSTRY	GOT	
CAUGHT	UP	IN	THE	RUNNING	FRENZY?	
I expect a whole load of people run and do so much faster than 
me as well… Iva Pazderková for instance. Anyone suggesting 
she’s just a stupid blonde couldn’t get further from the truth - 
she’s amazing!

HOW	OFTEN	DO	YOU	ACTUALLY	TRAIN?	ARE	YOU	ABLE	TO	
MANAGE	YOUR	FREE	TIME	WITH	YOUR	PROFESSIONAL	DU-
TIES	AS	A	WELL-KNOWN	FACE	IN	THE	MEDIA?
I try to run on a daily basis. I run at least five kilometres, though 
more often than not it ends up being seven. And whenever I want 
to properly torture myself, I go for between eleven and fifteen. I al-
ways tell myself I’ll run four at the very least because after the first 
two, I want to stop immediately. But then some kind of “engine” 
kicks in and I’m off. I finish and then get annoyed with myself that 
I didn’t do more! Back at the end of June I set off on a run and it 
was agony, I said to myself I wouldn’t even make one kilometre. 
But that plan suddenly fell through and I managed to run twenty 
two.I felt like I was born again… But it’s all about the feeling you 
get and your inner energy. I don’t run to win trophies or for the 
successes. I’ve simply fallen in love with it, that’s all. My pace re-
ally isn’t up to much – I run a kilometre in roughly five minutes, 
sometime four and a half. But I don’t worry about it.

AND	WHAT	 ABOUT	 NOW	 IN	 ÚSTÍ	 NAD	 LABEM?	 ARE	 YOU	
PLANNING	 ON	 IMPROVING	 YOUR	 TIME	 THERE	 OR	 ARE	
YOU	MORE	EXCITED	ABOUT	THE	PROSPECT	OF	RUNNING	
THROUGH	THE	CHEMICAL	PLANT?
There are two parts to the story in that question. On the one hand, 
I really want to run an amazing time and push myself to the limits. 
But on the other hand, I just want to enjoy myself and to feel totally 
at ease. We’ll see. I’m looking forward to the overall mood, to the 
people, my rucksack, the Nutrend goodies and the combination 
of nerves and tranquility all at once. At the end of the day I have to 
think about the fact that from seven in the evening I’m playing in 
the “Some like it hot-Sugar” musical in Liberec –I’ll be singing plus 
have quite a few tough choreographic moves to pull off. As they 
say in the business, when you get a rubbish performance date, 
“What can you do? It just worked out that way” … so I’m inviting 
all those taking part in the Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 
to the F. X. Šalda theatre in Liberec where there’s going to be a 
great after-party. (laughs) 

jsem si koupil boty a nějaký trička a šel jsem do toho. 

U BĚŽCŮ TO NAVÍC ČASTO CHODÍVÁ TAK, ŽE ONI SVOU 
VÁŠNÍ ZPRAVIDLA "NAKAZÍ" I SVÉ NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ. VAŠE 
SESTRA UŽ BĚHÁ TAKÉ?
Zrovna teď ji ukecávám!! Asi se mi to nepodaří, ale máte pravdu 
v tom, že okolí je „nakažené“ a všechno se mnou řeší. Spíše mám 
pocit, že si myslí něco zcela jistého o mém duševním zdraví, ale mně 
to už nevadí. Za tu dobu jsem si na to zvykl. Prostě se snažím hodně 
věcí změnit a to je vše. A teď mě napadá, že tu Aduš musím ukecat!

PŘIDAL SE TŘEBA I NĚJAKÝ KOLEGA Z BRANŽE?
Myslím, že celá řada z nich už běhá a daleko přede mnou… Třeba Iva 
Pazderková. Blbá blondýna? Kdepak. Je skvělá!

JAK ČASTO VLASTNĚ TRÉNUJETE? DAŘÍ SE VÁM SKLOUBIT 
VOLNÝ ČAS S PRACOVNÍ VYTÍŽENOSTÍ MEDIÁLNĚ ZNÁMÉ 
TVÁŘE?
Snažím se běhat denně. Minimum je pět kilometrů, spíše ale sedm. 
A když se chci potrestat, dávám jedenáct až patnáct. Vždycky si 
dávám plán, že dám maximálně čtyři, po prvních dvou se mi chce 
okamžitě skončit. Ale pak nějak naskočí „motor“ a už to frčí. Doběh-
nu a jsem naštvaný, že jsem nedal víc! Na konci června jsem vyběhl, 
bylo to peklo a myslel jsem, že nedám ani kilometr. Pak se to nějak 
zvrtlo a dal jsem dvaadvacet. Cítil jsem se jako znovuzrozený… Ale 
to všechno je o pocitu a vnitřní energii. Neběhám kvůli pohárům ani 
úspěchům. Zamiloval jsem se, to je vše. Vždyť ani to tempo není nic 
moc. Běhám plus mínus pět minut na kilometr, někdy čtyři a půl. Ale 
neřeším to. 

A CO NYNÍ ÚSTÍ NAD LABEM? PLÁNUJETE TAM ZLEPŠIT 
SVŮJ ČAS, NEBO SE TĚŠÍTE VÍCE NA PROBĚHNUTÍ CHE-
MIČKOU?
To je otázka. Na jednu stranu chci strašně zaběhnout super čas 
a makat jako blázen. Na druhou si to chci jen užít a být v napros-
tém klidu. Uvidíme. Těším se na náladu, na lidi, na batůžek, na Nu-
trend, na nervy a klid zároveň. Koneckonců musím myslet i na to, 
že od  sedmi večer hraju v Liberci muzikál „Někdo to rád horké – 
Sugar“, kde zpívám a hlavně dost tančím těžké choreografie. Jak 
se říká u divadla, když je termín trošku na nic: To se tak sešlo, no… 
Takže všechny účastníky Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem zvu 
na afterparty do divadla F. X. Šaldy v Liberci. (smích) 

zdroj: Viktor Šulc
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zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem se nachází 
na severu Čech, v okouzlující krajině 
Českého středohoří, jíž jednoznačně 
dominuje kaňonovité údolí řeky Labe, 
nazývané Porta Bohemica – brána Čech. 
Krajina je typická kužely kopců dávno 
vyhaslých sopek, které nabízí nespočet 
vyhlídkových míst. 

Ústí nad Labem a jeho okolí dnes disponuje atraktivními přírodními 
podmínkami, velkým počtem kulturně historických zajímavostí, univer-
zitou a také vynikajícími možnostmi kulturního, sportovního a relaxač-
ního vyžití.

První zmínky o městě pocházejí z let 993 a 1056, královským městem 
se Ústí nad Labem stalo kolem roku 1249 za panování krále Václava I. 

Ústí nad Labem
The city of Ústí nad Labem is situated 
in the north of the Czech Republic, in 
the lovely countryside of the Bohemian 
Uplands dominated by the canyon-like 
River Elbe valley called Porta Bohemica 
– The gateway of Bohemia. The coun-
tryside here is characterised by cones 
of volcanoes long extinct. Numerous 
viewing points and observation towers 
offer marvellous views of the country-
side.

Ústí nad Labem and its environs boasts attractive natural scen-
ery, numerous cultural and historical sights as well as very good 
conditions for culture, sports and other relaxation activities.

Město / City



V průběhu 2. poloviny 19. století se díky prudkému rozvoji průmyslu 
stalo jedním z předních průmyslových a obchodních center rakousko-
-uherské monarchie. 

Město samotné je známo především díky svým dominantám, a to 
Mariánskému mostu, který byl zařazen mezi „desítku nejkrásnějších 
staveb 90. let 20. století“, hradu Střekov, jenž se tyčí na impozant-
ní skále u břehu řeky Labe a umí návštěvníky vtáhnout do atmosféry 
středověku. Neméně známý je výletní zámeček Větruše, který svým 
umístěním poskytuje úchvatný výhled na centrum města i jeho přilehlé 
okolí a často působí jako výchozí bod k pěší turistice, např. k jednomu 
z nejznámějších ústeckých vodopádů – Vaňovskému. 

Jednou z dalších významných staveb v samotném centru města je 
bezesporu Kostel Nanebevzetí Panny Marie, lidově pojmenovaný jako 
„kostel se šikmou věží“. Jeho zvláštní vzhled a atypicky nakloněná věž 
mu propůjčily události 2. světové války, kdy bylo Ústí nad Labem sužo-
váno bombardováním a leteckými útoky. Následkem těchto událostí je 
dnes Kostel Nanebevzetí Panny Marie nejvychýlenější stavbou severně 
od Alp.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je oblíbený i díky netypické loka-
lizaci, neboť část závodu probíhá uvnitř průmyslového areálu Spolche-
mie, jindy pro veřejnost nepřístupnému. Celkem měří závod necelých 
22 km, z toho trasa vedoucí chemičkou je dlouhá 3 km. Zbytek trati 
pokračuje především centrem Ústí nad Labem a cestou podél Labe 
kolem dominant jako je hrad Střekov a další. 

A právě zajímavé centrum města Ústí nad Labem a jeho okouzlují-
cí okolí letos opět přivítá nadšené sportovce při příležitosti 3. ročníku 
Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Jsme rádi, že při této jedinečné 
akci navštívíte naše město, které vás přivítá s otevřenou náručí. 

The first references to the city date back to the year 1056. It be-
came a royal town before 1249, under the rule of King Wenceslas 
I. The town experienced its greatest boom in the late 19th cen-
tury with the rapid development of industry and transport, which 
made it one of the most important industrial and business centres 
in Bohemia.

The city itself is known mainly for its landmarks, and Marian 
Bridge, which was ranked in the top ten most beautiful structures 
of the 1990’s, and the Castle Střekov, which rises to an impres-
sive rock on the banks of the river Elbe and can draw visitors into 
the atmosphere of the Middle Ages. Equally well known is the 
tourist chateau of Větruše, its location provides a breathtaking 
view of the city and its surroundings and is a wonderful departure 
point for hiking, to the one of the most famous waterfall in Ústí 
nad Labem – Vaňovský waterfall.

One of the other important buildings in the city center is undoubt-
edly the Church of the Assumption of Our Lady, popularly named 
as "Church with a leaning tower", which is unusual apperance 
because of a pronauced tilt coused by the events of World War II 
when Ústí nad Labem was plagued by bombing and air attacks. 
Since then, Ústí can claim the most leaning tower of any country 
north of the Alps.

The Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon is also popular be-
cause of atypical localization, as part of the race takes place in-
side the industrial area Spolechemie, normally inaccessible to the 
public. The race, measuring less than 22 km, inculdes a route 
through the chemical plant that is 3 km long. The rest of the race 
continues through the center of Usti nad Labem and the path 
along the Elbe around landmarks such as Castle Strekov and 
more.

The very interesting center of Ústí nad Labem and its charming 
surroundings once again welcome enthusiastic athletes on the 
occasion of the third edition of the Mattoni Ústí nad Labem Half 
Marathon. We are pleased you visit our city during this unique 
event, the city welcomes you with open arms. 
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Zajímavé lokality 
Brány do Čech
Ústecký kraj je členěný do čtyř turistic-
kých destinací, a to naprosto přirozenou 
cestou, která odpovídá geografickému 
i správnímu rozdělení kraje. Každá desti-
nace má svou charakteristickou geo-
morfologii. V Českém Švýcarsku jsou 
to neopakovatelné pískovcové útvary, 
celá skalní města v srdci stejnojmenné-
ho národního parku. České středohoří 
vítá návštěvníky hradbou uchvacujících 
kopců se sopečnou královnou Milešov-
kou. Krušné hory jsou proslulé těžbou, 
ale také krásnou drsnou přírodou pro-
tknutou cyklostezkami a sjezdovkami. 
Dolním Poohřím plyne letní pohoda 
královskými městy, nad nimiž se netyčí 
jenom romantické zámky, ale i majáky 
tradic původního zemědělství a komíny 
chmelových sušáren. 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Rozhodně navštivte Pravčickou bránu, aspirující na zápis na seznam 
památek UNESCO, kam se dostanete z Hřenska, třeba i poté, co se 
necháte unášet lodičkami v soutěskách řeky Kamenice, jedné z nejob-
líbenějších hřenských atrakcí.
Máte-li v oblibě pohled z výšky, spojte výstup na rozhledny Jedlová 
a Dymník s adrenalinovým výstupem do lanoví sportovních center 
tamtéž.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Meandry řeky Labe poblíž nejznámější vinařské obce Velké Žernoseky 
a okolní svahy. To je Porta Bohemica. Porta Bohemica znamená Brána 
do Čech. Brána do Čech je také projekt Ústeckého kraje a webo-
vý turistický portál www.branadocech.cz. Nazývá se tak i výletní lod, 
z  jejíž paluby můžete sledovat úchvatnou scenérii labského kaňonu. 
Jste-li akčnější, můžete se plavit i s kolem, na trase vystoupit a zajet si 
prohlédnout Litoměřice, nebo naopak hrad Střekov v Ústí nad Labem. 
A ještě klidně dál, po trase Labské cyklostezky dojedete do Velkého 
Března s rozkošným zámečkem hraběte Chotka, kde můžete svlažit 
rty lahodným Březňákem při prohlídce pivovaru nebo v jedné z výlet-
ních restaurací.

Interesting loca-
tions – Gateways 
to Bohemia 
The Ústi Region is divided into four 
tourist destinations, separated from 
one another according to the geo-
graphical and administrative division of 
the country. Each destination boasts 
its own characteristic geomorphology. 
In Czech Switzerland we find incred-
ible sandstone formations plus an 
entire mountain city right in the heart of 
the Czech Switzerland National Park. 
Meanwhile a visit to the Central Bohe-
mian Uplands welcomes visitors with a 
rampart of undulating hills and its vol-
canic queen, the Milešovka. The third 
area introduces us to the Ore Moun-
tains known for the extracting of min-
eral resources buried deep down in its 
mines. The location’s name and impor-
tance can be traced back to this time, 
however nowadays the area is better 
known for its numerous cycle paths 
and slopes. And last but not least we 
have the Lower Mountain Range where 
summer tranquility permeates through 
its Royal towns washing over its banks 
just like the River Ohře, over which we 
not only find romantic castles but also 
lighthouses bearing traces of the origi-
nal agricultural style, and the chimneys 
of its hop kilns.

CZECH	SWITZERLAND	
Make sure to pay a visit to the Pravčice Gate, a promising can-
didate to appear on the UNESCO World Heritage List and which 
can be reached from Hřensko. We recommend heading there 
after taking in one of Hřensko’s most popular attractions – a boat 
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KRUŠNÉ HORY
Kdo rád lyžuje, ten ví, že Krušné hory se pyšní Klínovcem, o němž 
se říká, že patří mezi české „ledovce“, kde se severní svahy bělají 
až do dubna. Hory, po jejichž vrcholcích vede Krušnohorská bílá stopa 
pro běžkaře. V létě jí z velké části kopíruje Krušnohorská magistrála, 
na kterou se zase vydávají cyklisté. V podhůří se zelenají parky lázeň-
ského města Teplice, kde se léčil i Ludwik van Beethoven, a rozsáhlé 
rekultivované plochy s umělými jezery od Teplic, přes Most, až po Cho-
mutov, lákajícími ke koupání a řadě vodních sportů.

DOLNÍ POOHŘÍ
Už jste někdy šplhali vnitřkem komínu, ztratili se mezi pytli chmele nebo 
čekali, až orloj na Chrámu chmele a piva odměří další hodinu a začne 
Vás jemnou melodií lákat do jedinečného chmelařského muzea? 
Pokud ještě takovýto zážitek nemáte, neváhejte ani minutu a jeďte 
do Žatce. V Jimlíně se na Novém zámku pořád něco děje, ale nebojte 
se, bílá paní tam nestraší. Naopak kastelán zámku pořádá nespočet 
akcí pro děti i pro dospělé a samotná prohlídka zámku je poutavá.

Pestrou nabídku dalších turistických aktivit a tipů na výlety a různé 
akce najdete na:

trip along the gorges of Kamenice River.

Providing you enjoy savouring amazing views from high up, we 
definitely recommend combining this with a walk up to the look-
out towers of Jedlová and Dymník, featuring an adrenalin-fuelled 
climb in a ski lift to the sport centres at the top.

THE	CENTRAL	BOHEMIAN	UPLANDS	
Meandering along the River Elbe beside the famous wine vil-
lage of Velké Žernoseky and the surrounding hills. This is Porta 
Bohemica. The name translates into English as the Gateway to 
Bohemia which also refers to the name of a project running in 
the Ustí Region. More information in English can be found at 
www.branadocech.cz/en/. Porta Bohemica also refers to the 
name of a pleasure boat offering visitors a great way to soak up 
the delightful scenery of the Elbe canyon. If you’re feeling a bit 
more daring, you can also sail around it, head off the beaten track 
and pay a visit to either Litoměřice or Střekov Castle in Ústí nad 
Labem. And if you fancy it, why not go even further by following 
the Elbe cycle path all the way to Velké Březno which features the 
wonderful castle of Count Chotka. Finish off the day by treating 
yourself to a pint of the delectable local brew, Březňák, available 
on a tour of the brewery as well as at a number of the local res-
taurants.

THE	ORE	MOUNTAINS	
Anyone into skiing will know that the Ore Mountain Range prides 
itself on Mount Klinovec which ranks among the top Czech ‘ice-
bergs’, and where the north-facing slopes remain snow-capped 
right up until April. The mountains are also a great place for cross-
country skiers featuring a white trail right at the top. During the 
summer months the path is almost identical, only replacing avid 
skiers for cyclists. Heading down to the foothills and the spa town 
of Teplice where Ludwig van Beethoven travelled to receive treat-
ment, we find luscious green park spaces. The area also boasts a 
number of artificial lakes leading all the way from Teplice, via Most 
to Chomutov drawing in crowds of swimmers as well as those 
looking to try out a wide range of other water sports.

THE	LOWER	MOUNTAIN	RANGE	
Have you ever climbed inside a chimney, got lost in among sacks 
of hops or waited around for the next hour to strike at the Temple 
of Hops and Beer alluring you to pay a visit to its unrivalled hops 
museum with its irresistibly sweet melody? If you’ve yet to experi-
ence something quite like this, then make sure you pay a visit to 
Žatec. At the New Castle in Jimlín you’ll never be left wondering 
what to do next and don’t worry, there’s no lady in white to scare 
you off! The castle warden here organises loads of events for 
both children and adults while a tour of the castle is also well 
worth the trip.

You can find a wide range of other tourist attractions and trips for 
days out plus a variety of events on www.branadocech.cz.
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Přihlaste se již 
teď na závody 
RunCzech v roce 
2014!
RunCzech odstartoval registrace na zá-
vody RunCzech běžecké ligy pro rok 
2014. Přihlašovat se můžete ve zbrusu 
novém registračním systému, kte-
rý celý proces usnadní. Jsou pro vás 
připraveny závody první poloviny roku 
včetně jubilejního 20. Volkswagen Ma-
ratonu Praha. Pokud se stihnete při-
hlásit do 30. září, můžete se navíc těšit 
na zvýhodněné startovné!

Největší novinkou je tzv. Runners ID, které má podobu vaší e-mai-
lové adresy. Díky Runners ID je přihlášení na závod jednodušší 
a hlavně rychlejší. Vaše přihlašovací údaje vyplníte pouze jednou 
a při každé další registraci už stačí zadat pouze Runners ID. Na va-
šem běžeckém profilu se vám zobrazí registrace na závody, usku-
tečněné platby, účasti v RunCzech běžecké lize, uběhnuté časy 
i  jednotlivá umístění. Přehled o vašich výkonech tak budete mít 
hezky pohromadě na jednom místě. Runners ID oceníte zejména 
při registraci týmu nebo štafety. Stačí vyplnit Runners ID a přihláška 
je hotová.
V novém systému se mohou zatím registrovat pouze jednotlivci 
pro závody nadcházející sezóny 2014. Štafety a týmy ho mohou 
využít od září. 
Do konce září je pro běžce nachystaná také speciální ceno-
vá nabídka. Na regionální závody můžete pořídit startovní číslo 
od  400  Kč, na Volkswagen Maraton Praha od 700 Kč a Hervis 
1/2Maraton Praha od 600 Kč. Uvedené ceny jsou spojené s přihlá-
šením do Českého maratonského klubu. Členství vás nic nestojí, 
naopak přináší samé výhody. Staňte se členy naší „běžecké rodiny“ 
a získejte slevy u partnerů RunCzech a zvýhodněné startovné!
Od této chvíle bude přihlašování na závod doslova hračka a vy mů-
žete ušetřený čas využít třeba k běhání! Zároveň už teď můžeme 
prozradit, že tento nový systém je pouze prvním krokem. V blízké 
době na vás čeká spoustu dalších nových funkcí i vůbec první bě-
žecká sociální síť v České republice. 

Sign up now for 
RunCzech races 
in 2014!
RunCzech has launched registrations 
for RunCzech Running League races 
in 2014. Sign up now in this brand new 
registration system making the entire 
sign-up process much easier. Once 
registered, you can look forward to 
checking out the list of races we’ve put 
together for the first half of the year 
including the 20th jubilee of the Volks-
wagen Prague Marathon. And providing 
you manage to sign up by September 
30th, you’ll also qualify for a discount 
on your start fee!

The latest feature, called Runners ID, is created using your e-mail 
address. Using the Runners ID will make signing up far easier and 
most importantly it will make the whole process faster. It is only 
necessary to enter your information once, and in the future you 
will only enter your Runners ID to access all of your data. Your run-
ning profile will display all the races which you have signed up for, 
transactions completed, your participation in RunCzech Running 
League races so far, your finishing times, and your individual rank-
ings. Runners will be able to view all of their performances in one 
single place. The Runners ID will also come in handy when signing 
up a team or relay as all you have to do is enter your Runners IDs 
and your registration is complete.
So far the new system is only open to those individuals signing up 
for races taking place in the forthcoming 2014 season. Relays and 
teams may use it starting in September.
A special price offer has been put together for runners which is 
up for grabs until September. Pick up your start fee for regional 
races for as little as 400 CZK, with fees starting from 700 CZK for 
the Volkswagen Prague Marathon and from 600 CZK for the Hervis 
Prague Half Marathon. The prices indicated are available for those 
registering for the Czech Marathon Club. Membership is complete-
ly free of charge, offering runners a whole host of great benefits. 
Become a member of our “Running Family” and pick up discounts 
from RunCzech partners as well as discounts on your start fees!
Starting from now on, signing up for races will be a walk in the park 
allowing you to use the time you save on registering to head out for 
a run! We’re also pleased to tell you that this new system is only the 
first of many steps. You can look forward to benefiting from a wide 
range of new functions and the first running social network in the 
Czech Republic. 
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o stupeň lepší

1/2 maraton

ústí nad labem 20131/2 maraton

ústí nad labem 2013

i lenochod
tak poběž, když může

0630_ZLT_Pul_maraton_105x148_v03.indd   1 8/13/13   6:18 PM

České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz      840 112 113 

Jezděte o víkendech 
a svátcích levněji

Skupinová víkendová jízdenka 

platí v sobotu nebo v neděli a ve svátky

jednodenní jízdenka bez omezení kilometrů

lze zakoupit pro konkrétní region nebo pro celou ČR

platí pro skupinu max. 2 dospělých a 3 dětí

Více na www.cd.cz

kendovaSkupinovaJizdenka_105x148_v01.indd   1 3/12/13   3:04 PM

3187_inz_syrovatka_105x148.indd   1 19.4.13   16:43
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Přidejte se a běžte Českem i v roce 2014
Come and run the Czech Republic in 2014

5. 4. 2014 21. 6. 2014

24. 5. 2014 14. 9. 2014

11. 5. 2014 6. 9. 2014

7. 6. 2014

Hervis 1/2Maraton Praha 
Hervis Prague Half Marathon 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
Mattoni Olomouc Half Marathon 

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

Volkswagen Maraton Praha
Volkswagen Prague Marathon 

O2 Grand Prix Praha 
O2 Prague Grand Prix 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
Mattoni České Budějovice Half Marathon 

Kalendář akcí 2014 / Calendar 2014



WWW.METROGROUP-MARATHON.DE

April 27, 2014 

WARM UP 
FOR 
GERMANY!

Anzeige 93x136.indd   1 14.03.13   10:45

inz_MMM_210x148mm PIM 11032013 - ENG.indd   1 11.3.2013   9:04:37

Salzburg Marathon – stage of the world. Compete in one of the 
most beautiful and fastest courses in the historical city of Salzburg! 
With attractive spots and special music zones. Feel the inspiring 
vibes of Mozart‘s baroque home town! The event for the whole family. 

 www.salzburg-marathon.at

MARATHON

SALZBURG
Marathon & Relay Marathon
Half Marathon & 10k Race
Junior-Marathon & 5k Run

May 5, 2013
Years

S A L Z B U R G
MARATHON

Runners  Fest iva l  in  Moza rt ‘ s  C ity

Salzburg 2013: 5.5. Marathon | 30.6. „Frau läuft!“ | 6.10. Jedermannlauf



Vít Mandík
primátor statutárního města Ústí nad Labem 
/ City Mayor of Ústí nad Labem

Oldřich Bubeníček
hetjman Ústeckého kraje 
/ Governor of the Ústí Region

Jana Vaňhová
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, 
kompetence pro oblast školství, mládeže 
a sportu / Deputy Governor of the Ústí 
Region, competent for Education, Youth 
and Sport

Arno Fišera
Člen rady a zastupitelstva Ústeckého kraje 
/ Deputy of Municipal Government of Ústí 
nad Labem

Zuzana Kailová
náměstkyně primátora města Ústí nad Labem 
/ Deputy Mayor of Ústí nad Labem

Pavel Boček
náměstek primátora města Ústí nad Labem 
/ Deputy Mayor of Ústí nad Labem

Pavel Dlouhý
radní města Ústí nad Labem 
/ Deputy Governor of the city Mayor

Josef Macík
radní města Ústí nad Labem 
/ Deputy Governor of the city Mayor

René Wokoun
rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Rector of Jan Evangelista 
Purkyně University, Ústí nad Labem

Milan Šlejtr
ředitel Dopravního podniku města Ústí nad 
Labem / Director of Dopravní podnik města 
Ústí nad Labem

Pavel Bakule
Městská policie Ústí nad Labem
/ City Police Ústí nad Labem

Vladimír Danyluk
Policie ČR Ústí nad Labem
/ State Police Ústí nad Labem

Lukáš Konečný
mistr Evropy v boxu
/ European Champion in box

Carlo Capalbo
president of organizing 
committee

Václav Skřivánek
race director

Tomáš Mirovský
race coordinator

Zoran Bartek
project manager

Tomáš Fencl
technical & logistic 
manager

Ondřej Brouček
technical & operation 
manager

Vladimír Drábek
race / institutions

Petr Homoláč
advisory board

Flavio Serughetti
advisory board

Zdeněk Bříza
board member & director 
of finance

Petr Kostovič
project coordinator

Viera Křivohlavá
finance & hr manager

Petra Kovaříková
accountant & finance

Michaela Novotná
accountant & control

Roberto Franzoni
finance & control

Václav Karpíšek
support to the board

Jarmila Krauskopfová
office management

Martina Kozáková
race / community projects

Markéta Balcarová
race / entries

František Dostál
race & IT

Michal Vávra
technical & logistic

Tomáš Eisner
technical & logistic

Antonin Bolina
race & refreshment

Tomáš Hubený
course coordinator

Roberto de Blasio
hospitality & incoming

Katie Anderson
brand manager

Veronika Honsová
PR & media manager

Zdeňka Pecková
PR & marketing

Martin Martinec
digital marketing

Diana Rybachenko
international promotion 
manager

Ieva Razbadauskyte
foreign promotion

Jim Moberly
international PR & media

Jaroslav Medřický
production & DTP

Antonín Pátek
graphics design & DTP

Dario Monti
graphic design

Sašo Belovski
partners relation 
manager

Robert Mifka
partners relation

Marek Vaculčík
partners relation

Lenka Tulachová
media partners relation

Jana Moberly
elite athletes & race 
hospitality coordinator

Kateřina Wich
marathon music festival

Monika Řezníčková
front office – running mall

Karolína Zelenková
front office – running mall

Michal Vítů
pim running club 
manager

Tereza Hošková
vip area coordionator

Jana Korunová
vip area coordionator

Čestný výbor / Honorary committee 

Organizační výbor / Organizing comittee
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