
 
 
 
 
 
 
 
Chřibská 50 – 18.4.2015 

Kdyby si speaker závodu Pavel Mrázek udělal čárku vždy, když řekl „Morkovice“, tak by mohl 

vybudovat nové oplocení okolo celého areálu Kamínek. Počet členů BTM na jarní klasice pořádané 

kolegy z Chropyně byl opět velmi vysoký.   

Ve čtvrtek krátký krátký, v sobotu před startem +2°C, déšť se sněhem, žádný komfort. Mezi největší 

favority závodu jsme kvůli našlapané konkurenci nepatřili, přesto pořadatelé přidělili startovní číslo 1 

Pavlu Žákovi. Velkým kouskem pořadatelů byla účast elitních jezdců z Itálie a bylo zajímavé sledovat 

jejich boj s regionálními jezdci (ti naši jsou lepší). 

Z našeho týmu zůstala po úvodním stoupání v první skupině osvědčená trojice Pavel Žák, Pavel Váňa 

a Tomi Petříček. Ve druhé skupině potom Mira, Filip, Tomáš N., Jirka Klement a Marek. Chřibská 50 je 

hákový závod a jezdí se ve velmi početných skupinách. Po první polovině závodu se na čele 

pohybovala šestice jezdců s naším Pavlem Žákem, o pár sekund zpět Pavel Váňa, který mírně ztrácel 

ve sjezdech. V Alpském stoupání za to vzal Ondra Fojtík, největší favorit závodu a čelo roztrhal. Pavel 

Žák nedokázal na nástupy reagovat a nakonec prohrál spurt o 5. místo s nejlepším italským borcem. 

Každým víkendem však cítí posun ve výkonosti. Pavel Váňa nakonec dokončil na 9. příčce, když ve 

stoupáních měl výbornou formu, a těsně za první desítkou na 11. místě finišoval Tomi Petříček. Velmi 

dobrým výsledkem je také 29. místo pro Mirka Urbánka. Dále 37. Filda Chovanec, 42. Jirka Klement, 

55. Tomáš Navrátil, 60. Marek Krejčíř, 80. Tomáš Trojan, 85. Ondra Bucňák, 105. Lukáš Daněk, 119. 

Vlastik Bayer, 124. Mira Urbanec, 159. Radim Barták, 185. Vojta Dostalík, 205. Pepa Strelec, 236. 

Robert Náplava, 270. Kuba Králík a závod nedokončil Jirka Nehoda. Celkově tedy 19. závodníků !  

Za zmínku na konec reportu stojí 2 výkony – Radim Barták odjel sólo závod, protože odstartoval do 

závodu o 24 minut později (zapomněl si doma tretry ;)), přesto mu to stačilo na 159. místo ze 300 

startujících. Uznání za výkon si pak zaslouží také „náš pan doktor“ ze Sportovního srdce Robert 

Náplava, který dostál svému slibu a na Chřibské 50 se i přes velmi nepříznivé klimatické podmínky 

zúčastnil svého prvního závodu a zdárně dokončil.  

Chřibská 50 nám málokdy vynese pódiové umístění a letos se nám to opět nepodařilo, přesto 2 borci 

BTM v první desítce. Za týden tradiční Rohálov a první KPŽ v Brdech.  

Za Bike Triatlon Morkovice, Ing. Tomáš Navrátil, člen výboru občanského sdružení 

Tel.: +420 730 135 016 

E-mail: navratilt@gmail.com 
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