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Hrdinové Evropy? Dominantní Ital Rachik a senzační 
vítězka EuroHeroes Challenge Mykhailova 

EuroHeroes Challenge, revoluční série vytvořená ve spolupráci RunCzech a Evropské atletiky, vyvrcholila. 

Vůbec prvními vítězi rozšířeného čtyřdílného podniku se stali  Ital Yassine Rachik a Ukrajinka Daria Mykhailova. 

Rachik v této sezoně jasně dominoval, Mykhailova se stala královnou ženské kategorie až heroickým výkonem 

v posledním závodu. 

Pětadvacetiletý Rachik mezi elitními muži kraloval. Od prvního závodu udivoval svou vytrvalostí, rychlým tempem 

a dominancí. Jasně ovládl před konkurencí Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, Mattoni 1/2Maraton České 

Budějovice i Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Díky třem vítězstvím v řadě a především skvěle obodovaným časům 

měl na ostatní pronásledovatele solidní náskok, který reprezentantovi Itálie stačil tak, že poslední závod Mattoni 

1/2Maraton Ústí nad Labem těsně před odjezdem na mistrovství světa v Dauhá mohl vynechat. 

Rachik při suverénní jízdě za prvním velkým titulem v kariéře dokonce překonal dva evropské rekordy závodu. V 

Karlových Varech vymazal z tabulek dosavadního šampióna Romana Romanenka výkonem 1:02:56 a na další akci 

v Českých Budějovicích dokonce o 36 vteřin vylepšil evropské maximum závodu na 1:03:04. Fantastickým 

výkonem pokračoval v Olomouci, kde se cítil na prolomení dalšího rekordu, avšak jen spalující horko a těžké 

povětrnostní podmínky znemožnili překonání času Turka Polata Arikana 1:02:12. 

Yassine Rachik posbíral v prvním ročníku prestižní série 2 220 bodů za dva nejlepší výkony, které se mu započítaly 

do celkové tabulky. Za své první dva výkony v Karlových Varech a Českých Budějovicích inkasoval shodně 1 100 

bodů. I při třetím startu v Olomouci se dostal nad tisíc bodů (1 087). Nestartoval jen v posledním závodu Mattoni 

Ústí nad Labem, kdy se připravoval na atletické mistrovství světa v Dauhá.  

Z druhého místa se může radost Roman Romanenko, jenž se ziskem 2 183 zaostal za vítězným Italem o 37 bodů. 

Majitel bronzu se však změnil až na poslední chvíli. Před závodem v Ústí nad Labem držel třetí místo Paul Pollock 

za dva kvalitní časy, které mu vynesly 2 156 bodů. Španěl Jaume Leiva Beato využil Irovy absence na severu Čech, 

startoval v EuroHeroes Challenge podruhé a dohromady nasbíral 2 173 bodů. 

Královnou ženské kategorie série EuroHeroes Challenge se stala vytrvalkyně Daria Mykhailova z Ukrajiny. Ačkoliv 

předchozím třem závodům vévodila Moldavanka Lilia Fisikovici, Mykhailova dokázala smazat bodovou ztrátu za 

výborný čas 1:11:36 na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Až kilometr před cílem už bylo jasnější, že 

rozhodnou poslední metry a že by se mohlo zrodit překvapení na úkor dosavadní vedoucí závodnice série. 

Mykhailova poprvé naskočila do seriálu až v Českých Budějovicích, kde ještě běžela 1:13:56 a získala 1 105 bodů. 

V Olomouci se jí neběželo dobře, přesto za čas 1:14:57 brala 1 087 bodů a průběžně byla druhá. Proto věděla, že 

jestli chce na velkém finále v Ústí nad Labem stát na nejvyšším stupni vítězů, bude hrát o vteřiny a poběží nejlépe 

v životě.  Po závodu mohla slavit. Společně s Britkou Jess Piasecki doběhla do cíle ve výborném čase 1:11:36, 

brala 1 146 bodů a stala se první královnou EuroHeroes Challenge. K tomu by jí stačil i čas 1:12:05. 

 



 

 

Moldavské závodnici pak zbyly jen oči pro pláč, i když v předchozích třech závodech držela nadvládu a nikoho 

nepustila k vítězství. Držitelka dvou evropských rekordů na závodech EuroHeroes vyhrála stylem start cíl už na 

Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Na další zastávce v Českých Budějovicích znovu své konkurentky nechala 

daleko za sebou a v klidném tempu připsala druhou výhru. 

Jen při jejím třetím představení ji řádně prohnala nová vyzyvatelka z Velké Británie Stephanie Twell, která po 

větší část závodu vedla. Fisikovici se však neuvěřitelně zvedla, smazala obrovskou ztrátu a zkompletovala vítězný 

hattrick. Stejně začala také v Ústí nad Labem, jenže tentokrát se nedokázala dostat z problémů. K zisku koruny 

by jí přitom stačil i čas 1:13:29, ona však přiběhla na cílovou pásku o více než půl minuty déle (1:14:06). 

Fisikovici získala v Karlových Varech svůj nejvyšší počet 1 129 bodů, v Českých Budějovicích přidala další 1 113 a 

v Olomouci 1 111. V Ústí už jí její výkon vynesl 1 102 bodů. Přesto to nakonec na celkový triumf nestačilo. Bude 

o to smutnější, že jí nevydařený závod stál dokonce i druhé místo, na něž se posunula další Ukrajinka Olga 

Skrypak. Čas 1:14:04 z Českých Budějovic (1 102 bodů) a ohromně vygradovaný výkon z Ústí nad Labem s 

výslednou hodnotou 1:11:41 (1 145 bodů)  jí vyšvihly před Moldavanku.  

Zaběhnuté výkony se v letošním ročníku seriálu počítaly speciálním systémem bodování RunCzech běžecké ligy 

podobnému bodování desetibojařských disciplínách. Organizátoři z RunCzech připravili přehled, kdy byl každý 

dosažený čas ohodnocený určitým počtem bodů. Ze všech absolvovaných závodů se pak každému atletovi sčítali 

pouze dva nejlepší výkony, které tvořily jeho konečný součet do celkové tabulky série EuroHeroes Challenge. 

Vítězové prvního ročníku EuroHeroes letos získali prémii 5 000 Euro každý. Pro druhého nejlepšího muže a ženu 

byla připravena prémie po 3 000 Euro a bronzoví atleti seriálu si odnesli 1 000 Euro. 

Letošní ročník nabídl kromě skvělých sportovních výkonů na tratích čtyř závodů také mnoho zajímavých okamžiků 

i pěkných příběhů. Kromě toho však přinesl řadu zajímavostí o závodu i atletech. Vybrali jsme pro vás ty 

nejdůležitější. 

Zajímavosti 1. ročníku EuroHeores Challenge: 

● Starty na všech čtyřech dílech EuroHeroes má pouze Moldavka Lilia Fisikovici 

● Největší počet tří účastí mezi muži si připsali Yassine Rachik (ITA), Roman Romanenko (UKR) a Paul Polock 

(IRL) 

● Největší počet vítězství nasbírala Lilia Fisikovici, která ovládla tři závody. Mezi muži pak tři vítězství bral 

Yassine Rachik 

● Ital Yassine Rachik vymazal hned dva evropské rekordy závodu. Časem 1:02:59 zapsal nový nejlepší výkon 

v Karlových Varech, v Českých Budějovicích zvládl půlmaraton za 1:03:04 a sesadil z trůnu Brita Lukea 

Traynora 

● Lilia Fisikovici držela dva evropské rekordy, jeden v Českých Budějovicích (1:13:20) a druhý v Ústí nad 

Labem (1:10:45), který je navíc jejím osobním rekordem 

● Vůbec nejrychlejším závodem proběhl hned v Karlových Varech, kde Yassine Rachik vyhrál časem 1:02:59 

● Nejrychlejší ženský závod byl také ten ústecký, kde Jess Piasecki protnula cílovou pásku v čase 1:11:34  

● V EuroHeroes startovali francouzští talentovaní atleti Mehdi Frere a Piere Couzinier, kteří jsou součástí 

RunCzech Racing Teamu 

● Do letošního ročníku EuroHeroes Challenge zasáhly desítky elitních atletů s celkem 17 evropských zemí 



 

 

○ Česko, Ukrajina, Itálie, Španělsko, Německo, Řecko, Velká Británie, Nizozemsko, Francie, Irsko, 

Belgie, Moldavsko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Bělorusko a Chorvatsko 

● Na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se ve startovním poli elitních atletů objevilo 10 národností - 

mužského závodu se zúčastnili vytrvalci z 9 států, ženského ze čtyř 

● Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice přijeli sportovci celkem z 10 zemí starého kontinentu (v 

mužském závodě 7 zemí, v ženském 6) 

● Mattoni 1/2Maraton Olomouc přilákal elitní závodníky z 12 států (mezi muži 8 zemí, mezi ženami také 8) 

● Poslední zastávka na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem znamenala účast atletů 10 národností (muži 

9, ženy 6)  

● Vedle Česka měla nejpočetnější zastoupení ve startovním poli Ukrajina, která vyslala celkem 9 závodníků 

(Olga Skrypak, Olha Kotovska, Yulia Shmatenko, Daria Mykhailova, Viktoria Kalyuzhna, Roman 

Romanenko, Mykola Iuchymchuk, Ihor Olefirenko, Mykola Nyzhnyk) 

● Stupně vítězů nejčastěji patřily běžcům a běžkyním z Ukrajiny (13x), Itálie a Moldavska (3x), Španělska 

(2x), Irska, Polska a Německa (1x) 

● Nejmladší českou účastnicí EuroHeroes Challenge byla 23letá Tereza Hrochová (ročník 1996), ze zahraničí 

tento primát patří Ukrajince 25leté Viktorii Kalyuzhna (1994) 

● Nejmladšími atlety série byli Čech Vladimír Marčík (1995), ze zahraničních atletů se jím stal 23letý 

Francouz Piere Couzinier (1996) 

● Vůbec nejzkušenější a nejstarší závodnicí z celého startovního pole byla česká běhající legenda Ivana 

Sekyrová, která do závodu nastoupila v 47 letech 

● Nejstarším mužem s absolvovaným závodem EuroHeroes byl Čech Jiří Petr (1979), který nastoupil k 

půlmaratonu v Karlových Varech 

● Někteří závodníci nejsou naplno profesionálními atlety, ale vykonávají také civilní povolání. Vybrali jsme 

pro vás ty nejzajímavější: 

○ Paul Pollock (IRL) - lékař 

○ Jess Piasecki (GBR) - lékařka 

○ Katharina Steinruck (GER) - policistka 

○ Vít Pavlišta (CZE) - logistika a plánování výroby 

○ Roman Prodius (MDA) - běžecký trenér 

○ Marcin Chabowski (POL) - běžecký trenér 

○ Arkadiusz Gardzielewski (POL) - běžecký trenér 

○ Jan Kohut (CZE) - masér a kondiční kouč 

○ Petra Kamínková (CZE) - podnikatelka 

○ Kristýna Dvořáková (CZE) - studentka medicíny 

https://www.runczech.com 
 

https://www.runczech.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Bohuslav Stehno      
PR & Media 
     
mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 


