
 
 
 
 
 
 
 
Rohálovská 50 a KPŽ Trans Brdy – 25.4.2015 

Pro tuto sobotu jsme si rozdělili priority a dle toho zvolili závod. Pro většinu byl přednější regionální 

závod Rohálovská 50, kde byla šance na kvalitní výsledky a prezentaci týmu v našem kraji. Závod jsme 

opět obsadili vysokým počtem závodníků – 13. Pavel Žák byl před startem pořadateli pasován do 

pozice top 3 favoritů, však se zde při své poslední účasti také radoval z vítězství.  

Závod se vyvíjel podle našich představ – 

Pavel a Tomi byli v první polovině 

závodu zabudovaní v první skupině 

spolu s dalšími favority závodu. Poté 

došlo k dělení a na čele zůstal už jen 

Pavel s dalšími 3 borci. Před vrchařskou 

prémií však nastal zlomový moment 

závodu, kdy na čele chvíli zůstal pouze 

Jirka Hradil a Pavel spolu s Jobánkem za 

ním sjeli z trati a ztratili cca 4-5 minut. 

Na trasu se vrátili až za skupinou v níž 

jel i Tomi Petříček s dvojicí Strnad, Hartl. 

Pro vítězství si i přes defekt, který ho 

postihl v samém závěru, dojel Hradil, 

Tomi si ze skupiny jedoucí o druhé 

místo zajistil bronzovou příčku 

v celkovém pořadí závodu a tedy i v 

kategorii! Pavel po ztrátě trasy a 

motivace ještě pokračoval v tempu a 

dojel na 6. místě celkově i z důvodu 

týmové soutěže. Dvojici doplnil na 16. 

místě Radim Barták a v týmové soutěži 

tým Bike Triatlon Morkovice 1 zvítězil s velkým náskokem před 4ever cyklo Bulis. Další místa jsme 

obsadili následovně: 33. Mirda Urbánek, 39. Filda Chovanec, 53. Ondra Bucňák, 55. Jirka Klement, 65. 

Mara Krejčíř, 82. Lukáš Daněk, 128. Mira Urbanec, 306. Pepa Strelec, 382. Robert Náplava a 457. 

Kuba Králík.  

Do Dobříchovic u Prahy na první závod seriálu Kolo pro Život Trans Brdy jsme vyslali dvojici Pavel 

Váňa a Tom Navrátil s cílem vyjet si body pro lepší startovní pozici do dalších závodů. Tento cíl se 

bohužel vydařil pouze z poloviny. Pavla potkala hned v úvodu smůla v podobě proříznutého pláště. 

S tímto defektem již nemohl pokračovat a závod pro něj velmi rychle skončil. Tom startoval z 5. 

stovky startovního pole a po 58 km dlouhé předjížděcí jízdě závod dokončil na 97. pozici, pro příští 

závod již tedy může počítat s výrazně lepším postavením na startu.   

Tento víkend tedy jedno vítězství – týmová soutěž, jedno 3. místo absolutně pro Tomiho Petříčka a 

doplnění v top 10 od Pavla Žáka. Příští týden opět boj na dvou frontách – další závod seriálu KPŽ 



 
 
 
 
 
 
 
v Hustopečích (Petříček, Váňa, Navrátil, Urbánek, Chovanec, Krejčíř) a první závod českého poháru 

v maratonu – Šela (Žák, Barták). Je to nabité!  

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

Tel.: +420 730 135 016 

E-mail: navratilt@gmail.com 

 

Děkujeme našim partnerům za podporu. Děkujeme našim partnerům za podporu. Děkujeme našim partnerům za podporu. Děkujeme našim partnerům za podporu.     

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


