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VÍTĚZI FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU SE STALI MATĚJ BENÍČEK 
A PETRA PASTOROVÁ 
 

Zlín – Sedmý ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ 2022 zná své vítěze. Běžci na 
tratích půlmaratonu, čtvrtmaratonu a závodu štafet odstartovali společně od 
Kongresového centra Zlín v 10 hodin. Jako první dorazil do cíle jeden z favoritů závodu 
Matěj Beníček v čase 1:09:55, nejrychlejší ženou byla taktéž favorizovaná Petra 
Pastorová s časem 1:20:28. Pořadateli běhu jsou společnost FILMFEST s. r. o. a spolek 
Běhy Zlín.   
 
V novém čase, už v 10 hodin dopoledne, zazněl startovní výstřel, kterým prezident Zlín Film 
Festivalu Čestmír Vančura vyslal 962 závodníků z prostoru u Kongresového centra Zlín na trať 
festivalového půlmaratonu i kratších tratí. Čekala na ně inovovaná trasa, která od Kongresového 
centra vedla přes náměstí Míru do továrního areálu, dále přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, 
přes Benešovo nábřeží na Dlouhou ulici a na náměstí Míru. Pro běžce čtvrtmaratonu zde závod 
končil, ti na dvojnásobné trati se vydali ještě do druhého kola přes Bartošovu ulici opět do 
továrního areálu a dále po stejné trase jako v prvním kole. 
 
Nejrychlejším půlmaratoncem se stal Matěj Beníček s časem 1:09:55. Mezi ženami zabodovala 
známá maratonkyně Petra Pastorová, která zvítězila v čase 1:20:28. Petra Pastorová, která začala 
běhat až ve svých 32 letech po narození tři synů, je majitelkou pěti mistrovských titulů ČR 
v maratonu a řady úspěchů na mezinárodní scéně. Na trati čtvrtmaratonu obhájili svá loňská 
prvenství Jiří Červenka (0:39:27) a Petra Dvořáková (0:45:25). 
 
Běhu štafet se účastnil i ultramaratonec Miloš Škorpil, ve svém týmu měl tři běžce, kteří účast 
v této štafetě vyhráli v soutěži na Facebooku. Do cíle dorazili jako 2. štafeta v pořadí v čase 
1:27:31. „Že dám svých 5 kilometrů v rámci štafet pod 25 minut, mi přišlo jako sci-fi, ale starého 
psa novým kouskům nenaučíš, tak si nohy běžely, co umí,“ neskrýval svou spokojenost po závodě 
Miloš Škorpil. 
 
Pro rodiny s dětmi a ty, kteří upřednostňují kratší tratě, se v 15 hodin uskuteční VIVA rodinný 
běh na 1400 metrů se startem a cílem na náměstí Míru. Letošní rodinný běh měl už den před 
závodem vyčerpanou startovní kapacitu, chystá se něj vyběhnout 700 účastníků. 
 
I letos se festivalový půlmaraton zapojil do charitativního projektu. Za každý kilometr, který běžci 
na jeho tratích zdolali, věnoval korunu spolku KORUNKA POMÁHÁ. Výtěžek ve výši 11 403 Kč 
putoval rodině malé Nelinky z Uherskobrodska, která se potýká s dětskou mozkovou obrnou – 
pravostrannou hemiparézou. „Dar jsme rodině předali ihned po skončení půlmaratonu na 



 

květinovém ceremoniálu. Využijí jej na rehabilitace a speciální terapie,“ uvedla za organizátory 
Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu. 
 
 
Absolutní výsledky 7. Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín: 
 
Půlmaraton 20,097 km 
 
Nejrychlejší muži: 
1. Matěj Beníček  1:09:55 

2. Lukáš Kučera 1:11:23 

3. Ladislav Suk 1:12:42 

Nejrychlejší ženy: 
1. Petra Pastorová   1:20:28 

2. Markéta Vechetová  1:22:29 

3. Jitka Špičáková  1:24:43 

 
Čtvrtmaraton 10,5 km 
 
Nejrychlejší muži: 
1. Jiří Červenka 0:39:27 

2. Marek Chmela  0:41:34 

3. Tomáš Minařík 0:42:22 

Nejrychlejší ženy: 
1. Petra Dvořáková  0:45:25 

2. Kateřina Mikulíková 0:46:42 

3. Veronika Doleželová 0:48:52 

 
 
Kompletní výsledky na: www.zlinskypulmaraton.cz/vysledky   
 
 

 
Kontakt pro média 
 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
email: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
 

 

http://www.zlinskypulmaraton.cz/vysledky
mailto:martykanova@zlinfest.cz

