
  

 

EuroHeroes bodují , RunCzech za revoluc ní  
projekt zí skal ocene ní  od Evropske  atletiky  

RunCzech letos vytvořil a uvedl do života rozšířený seriál pro evropské vytrvalce 
EuroHeroes a revoluční iniciativa nezůstala bez povšimnutí. Evropská atletická 
asociace ocenila českou organizaci pořádající tuto sérii za jedinečný počin na 
nedávném setkání Rady Evropské atletiky v Istanbulu. 

 
Prezident RunCzech Carlo Capalbo převzal speciální plaketu za podporu a rozvoj atletiky z rukou šéfa Evropské 
atletiky Sveina Arne Hansena. Evropská atletika tak ocenila vznik běžecké série, která nemá v dálkových bězích 
na starém kontinentu obdoby. Je to vůbec poprvé, kdy se špičkové závody stávají jakýmisi etapami velkého 
seriálu. 

 
„EuroHeroes je fantastická iniciativa na povzbuzení a zaujetí našich budoucích hvězdných silničních závodníků.. 
Všechny závody RunCzech jsou navíc oceněné pětihvězdičkovým certifikátem kvality Evropské atletiky Je 
důležité, že evropští atleti tímto dostávají více příležitostí závodit na nejvyšší úrovni silničního běhání napříč 
Evropou,“ nechal se slyšet Svein Arne Hansen, prezident Evropské atletiky. 

 
RunCzech si dal prostřednictvím zbrusu nového projektu za cíl najít nové Evropany formátu Emila Zátopka, Pauly 
Radcliffe či Stefana Baldiniho, kteří se v budoucnu stanou světovými hvězdami a budou konkurenceschopní v 
bitvách s nejlepšími vytrvalci planety. Proto chce pomoci růst nadějným atletlům díky závodům, v nichž se mezi 
sebou poměři pouze běžci ze starého kontinentu. Sportovci se tak ve vypjatých závodech střetnou se zdravou 
konkurencí a závody mají větší náboj i pro fanoušky běžeckého sportu. 

 
„EuroHeroes byli sportovním světem přijatí extrémně dobře. Jsme na dobré cestě vytvořit lokální legendy a 
uspět. Fakt, že jsme byli akceptováni ostatními napříč evropskou atletikou nám dává důvěru a sílu vydržet a 
pokračovat,“ uvedl prezident RunCzech Carlo Capalbo. 

 
„Iniciativu EuroHeroes vnímám velmi pozitivně jakožto hmatatelný krok k motivaci českých i evropských běžců 
mimo dráhu. Pro české běžce je to vítaná a zajímavá příležitost porovnání své výkonnosti s elitními běžci z 
evropských zemí,” dodal předseda ČAS Libor Varhaník. 

 
Evropská atletika do těchto chvil vlastní speciální vytrvaleckou sérii pro atlety neměla, proto přivítala snahu 
vzešlou přímo od pořadatelů samotných závodů. RunCzech na sérii pracoval v posledních letech. První sezona 
EuroHeroes odstartovala v loňském roce a tvořily jí akce Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary a Mattoni 
1/2Maraton České Budějovice. Letos série získala plnohodnotnou podobu, rozšířila se na celkový objem čtyř 
závodů a zařazením Mattoni 1/2Maratonu Olomouc a Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem vytvořila seriál 
EuroHeroes Challenge Ten běžce motivoval k opakované účasti, kdy každý ze závodníků, který se chtěl ucházet o 
celkovou prémii ve výši 5 tisíc euro na konci sezony, se musel postavit na start alespon 2 výše zmíněných 
závodů. Další bonusy si mohli připsat za jednotlivá vítězství, umístění a také překonání rekordů. 

 



  

 

Na startovních listinách letošního druhého ročníku projektu EuroHeroes stálo 117 atletů z 19 evropských zemí ve 
čtyřech závodech, které utvořily EuroHeroes Challenge. V této sezoně se dokonce podařilo hned třikrát překonat 
evropské rekordy závodů na jednotlivých akcích. Prvními vítězi série EuroHeroes Challenge, určené pro atlety 
výhradně s evropským pasem, se stali pětadvacetiletý Ital Yassine Rachik a Daria Mykhailova z Ukrajiny.  
 


