
 
 
 
 
 
 
 
Šela maraton + KPŽ Hustopeče – 2.5.2015 

Další víkend, který tentokrát přinesl kvalitní a důležité závody, je za námi, tak si jej zrekapitulujme. 

Tým se rozdělil na 2 části – polovina jela český pohár v maratonu horských kol a tým pro KPŽ vyrazil 

sbírat důležité body do týmové prestige trophy.   

Author Šela Maraton – 92 km 

Klasika, každoročně první závod českého poháru XCM, neúprosných 92 km, těžká a technická trať a 2x 

hrad Helfštýn. Na závod se snažili vyladit formu hlavně Pavel Žák a Radim Barták - jezdci s nejvyššími 

ambicemi na maratonských tratích. Oba se na vrchol první fáze sezony těšili z důvodu bajkové trati. 

Žakyn chtěl dokončit v top 10 a před závodem se po odeznění alergie cítil podstatně lépe než před 

týdnem. Do závodu odstartoval výborně, když do terénu a singletrailů najížděl na 5. pozici. Posléze se 

napevno zabudoval ve skupině jedoucí o 6. až 11. místo. Takto se pokračovalo až na 70. kilometr a 

legendární výjezd na Peklo, kde Pavel nestačil tempu Valáška, Hartla a finského ridera Halmeho a 

bojoval s Jobánkem a Hamanem o 9. místo. Ve výjezdu na cílový Helfštýn byl Pavel přeci jen o něco 

slabší a zůstalo na něj 11. místo. Vítězem se stal Filip Adel (Superior Mitas). Pro Pavla i přes nesplněý 

cíl top 10 velmi kvalitní umístění mezi českou maratonskou špičkou a 2. místo mezi jezdci bez licence 

ELITE ! Bárt dokončil závod na 48. místě, nejlépe ve své dosavadní a již dlouhé kariéře. Očekával však 

ještě o něco lepší výsledek, ale v druhé polovině závodu mu trochu seklo. Dále 182. junior Lukáš 

Daněk, 184. Ondra Bucňák, 217. Mira Urbanec a 382. Pepa Strelec. Na krátké trase 22. Martin 

Pospíšilík.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Kolo pro život – Hustopeče Agro Tour  

Druhý závod seriálu, novinka letošního roku v okolí Hustopečí, 50 kilometrů, 1400 metrů převýšení a 

8 krátkých, ale výživných stoupání a téměr kompletní tým BTM. Cílem bylo začít sbírat kvalitní 

výsledky a bodovat do týmové prestige trophy. Nejlepší výsledky měli zajet a také zajeli Pavel Váňa a 

Tomi Petříček, ale jejich výkony byly k naší škodě poznamenány problémy. Pavel Váňa bojoval celý 

týden s virózou a ještě v pátek měl horečku. Startoval opět z druhé stovky, ale v první polovině 

závodu se dokázal propracovat do skupiny jedoucí za první desítkou startovního pole, kde byl 

napevno zabudovaný také Tomi. Toho však potkal v závodě defekt, který ho ožebračil o lepší 

výsledek. V závodě dominovala dvojice České spořitelný Boudný a Ulman. Žokej Váňa obsadil 

nakonec 14. příčku a získal tak jistotu startu z první vlny v dalším závodě, Tomi i přes defekt 20. 

místo. Velmi dobré výsledky zajeli další 2 naši borci – Tom Navrátil 31. a Filda Chovanec 39., dále 

Mirda Urbánek 55. a Mara Krejčíř 78. Za servis na trati i v cíli děkujeme Jirkovi a Zuzce !  

Podtrženo sečteno -2. místo na českém poháru jezdců bez licence pro Pavla Žáka a 2 borci v top 20 

závodu Kolo pro život.  

 

 

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.     

 

Jeli jsme opravdu naplno – viz. cílové fotografie ☺ 

 


