
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
31. května 2019 

Chci si udržet evropský rekord závodu, řekl před 
startem Traynor. Nejlepší žena chce čas ještě zlepšit 

Série EuroHeroes Challenge pokračuje na jihu Čech druhým závodem Mattoni 1/2Maratonem České 

Budějovice a s ní přijeli také očekávané hvězdy a noví vyzyvatelé aktuálních lídrů. RunCzech projekt 

EuroHeroes odstartoval v Karlových Varech vítězstvím v evropském rekordu mezi muži a suverénním 

vítězstvím v ženské kategorii. V tomto dílu slibuje napětí až do konce i kvalitní představení závodníků z 

dalších evropských zemí. 

 

Čtyřdílný seriál vstupoval do RunCzech sezony s velkým očekáváním a novým formátem. Dosažené časy 

sportovců se nově bodují, což nutí závodníky na trati přemýšlet o rozvržení tempa a finiši z posledních sil. V 

každém závodu se může startovní pole promíchat, takže favorité mohou ztratit při kvalitě konkurence své 

vedoucí postavení. Nově postavený systém proto nabízí zápletku do posledního závodu a zároveň nutí 

jednotlivé závodníky k účasti na více závodech série, aby si své výkony ještě pojistili. 

 

Ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek si proto stejně jako tvůrci projektu EuroHeroes, vytvořeného na 

podporu evropské atletiky, slibuje dramatičtější podívanou a první odhady, kdo bude mít šanci na celkové 

vítězství. „Chceme povznést evropské atlety na vyšší úroveň. Tohle je druhý závod EuroHeroes Challenge, takže 

po jeho konci už budeme vědět líp, jak si různí závodníci vedou,” konstatoval na dnešní předzávodní tiskové 

konferenci Václav Skřivánek. 

 

První závod ovládl Ital Yassine Rachik v novém rekordu Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Jenže pořadatelé 

mu do Českých Budějovic ještě zvýšili konkurenci nasazením Brita Lukea Traynora do startovního pole. Skvěle 

běhající mladý vytrvalec má ještě lepší osobní maximum než Rachik, navíc tady chce obhájit loňské vítězství a 

udržet svůj rekord trati. „Bude potřeba, aby se mnou běžel někdo v rychlém tempu. Svůj osobák jsem zaběhl v 

Barceloně, kde bylo tehdy poměrně chladno, tady má být daleko tepleji, což není zrovna moje parketa,” uvedl 

Traynor. 

 

Obhájkyní loňského vítězství a zároveň vedoucí ženou série EuroHeroes Challenge je Lilia Fisikovici, která přijela 

uzmout další skalp, jenže tentokrát bude mít velice schopnou soupeřku Volhu Mazuronak z Běloruska. „Těším 

se moc na zítřejší závod. Loni jsem tady vyhrála. Zítra bych chtěla běžet pod 1:10:45. Budu se držet skvělých 

ukrajinských kolegyň a věřím, že z toho bude výborný čas,” řekla. Fisikovici bere RunCzech projekt EuroHeroes 

velice vážně a přihlásila se i do dalších závodů, aby se dokázala udržet na čele až do finálního závodu v Ústí nad 

Labem. „Vyhrát EuroHeroes je pro mě velká motivace, proto budu určitě závodit i za čtrnáct dní v Olomouci,” 

dodala moldavská závodnice. 

 

Na závodech letos chybí zraněná Eva Vrabcová Nývltová, ale suverénními vítězstvími mezi Češkami jí skvěle 

zastupuje zkušená Petra Pastorová z Ostravy. A to navzdory tomu, že poslední týdny běhá téměř každý týden 



 

 

půlmaraton nebo maraton. „Běhám vlastně opravdu každý týden, ale v neděli budu mít zasloužené volno,” 

usmála se Pastorová. 

 

Na další vítězství by si rád sáhl také Vít Pavlišta, který už letos vyhrál Mistrovství České republiky v maratonu 

zasazené do Volkswagen Maratonu Praha. Tehdy na trati udolal nachlazeného Jiřího Homoláče. Na 

půlmaratonské trati však mívá lepší časy Homoláč a Pavlišta bude nejspíš vzdorovat jeho nástupu. „Těším se na 

souboj s Jirkou Homoláčem. Neběhám pro nejlepší čas, ale abych porazil Jirku. Myslím, že to takhle máme 

podobně. Navzájem se hecujeme,” nechal se slyšet liberecký běžec. 

 

Domácí konkurenci ještě doplňuje další výborný tuzemský vytrvalec David Vaš, jehož čeká závod na domácí 

půdě v Českých Budějovicích, a kde dobře zná všechny nástrahy. „Trasu znám skvěle, narodil jsem se tady, 

takže je to pro mě speciální závod. Jeden z nejoblíbenějších v celém roce. Chci si ho hlavně užít a ani mě 

nestresuje přítomnost rodičů a kamarádů. Naopak mě to motivuje a užívám si to,” těší se Vaš. 

 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice odstartuje v sobotu od 19 hodin a bude živě přenášený na iVysílání.cz a 

na kanálu ČT Sport od 18.50. Je to také druhý závod rozšířené série EuroHeroes Challenge, kde budou 

následovat Mattoni 1/2Maraton Olomouc (15. června) a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (21. září). 

Součástí závodního víkendu je také dm rodinný běh, který bude zahájen v 17 hodin a zúčastní se jej 3 200 

rodičů a dětí.  

 

Startovní listina elitních mužů   osobní rekord   Startovní listina žen    osobní rekord 

Luke Traynor (GBR)   1:01:57    Lilia Fisikovici (MDA)   1:10:45 

Yassine Rachik (ITA)   1:02:18    Volha Mazuronak (BLR)   1:10:57 

Jaume Leiva Beato (ESP)  1:02:29    Viktoriya Kaljuzhna (UKR)  1:11:05 

Roman Romanenko (UKR)  1:03:22    Giovanna Epis (ITA)   1:12:27 

Jiří Homoláč (CZE)  1:03:23    Darya Mykhailova (UKR)  1:12:28 

Paul Pollock (IRL)   1:02:10    Olga Skrypak (UKR)   1:13:48 

Igor Olefirenko (UKR)   1:03:36    Olha Kotovska (UKR)   1:12:19 

David Flynn (IRL)   1:04:32    Yulia Schmatenko (UKR)  1:11:22 

Mykola Iukhymchuk (UKR)  1:02:28    Kristýna Dvořáková (CZE)  1:16:55 

Stepan Hendtke (GER)   1:06:28    Sarah Giomi (ITA)   1:17:10 

Vít Pavlišta (CZE)   1:05:09    Petra Pastorová (CZE)   1:10:10 

David Vaš (CZE)    1:07:43    Radka Hanzlová (CZE)   1:17:16 

Petr Pechek (CZE)   1:06:33    Ivana Sekyrová (CZE)   1:14:06 

Jan Kohut (CZE)    1:06:18 

Martin Edlman (CZE)   1:08:45 

Tomáš Edlman (CZE)   1:09:26 

Jiří Csirik (CZE)    1:09:54 

Milan Janoušek (CZE)   1:09:53  

 
 



 

 

 
 

Pořadí EuroHeroes Challenge před Mattoni 1/2Maraton České Budějovice: 

TOP5 MUŽI:                                                         TOP5 ŽENY: 
1. Yassine Rachik (ITA)                1 110 bodů                       1. Lilia Fisikovici (MLD)                 1 129 bodů 
2. Roman Romaněnko (UKR)   1 084 bodů                       2. Olha Kotovska (UKR)              1 094 bodů 
3. Mykola Iukhymchuk (UKR)  1 079 bodů                       3. Viktoria Kalyuzhna (UKR)      1 090 bodů 
4. Paul Pollock (IRL)                      1 073 bodů                       4. Olga Skrypak (UKR)                 1 070 bodů 
5. Kostat Ghelaouzos (GRE)      1 047 bodů                       5. Dagmara Hanzlik (CYP)           1 024 bodů 
 
https://www.runczech.com 

 

 
V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 
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mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023      
email: stehno@pim.cz 
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