
 
 
 
 
 
 
 
KPŽ – Mladá Boleslav Tour + další – 16.5.2015 

Kolo pro život č. 3 – Mladá Boleslav Tour Škoda Auto – sobota 16.5.2015 

Třetí závod seriálu KPŽ nás čekal v Mladé Boleslavy, hlavním městě Škodovky. Však se kolem této 

značky taky všechno točilo – start před zákaznickým centrem Škoda, Škoda v názvu závodu, Škoda 

igelitky se startovními čísly, zaváděcí vozidlo Škoda atd. Trať nás čekala poměrně rovinatá s několika 

stojkami, především kolem zříceniny hradu. Sbírat body do prestige trophy jsme vyrazili v 5 (Tomi, 

Žokej, Navrc, Filda a Mirda) za podpory a servisu od Jirky Nehody. Po dlouhé cestě, jsme se rozjezdili 

po Škoda parkovištích a šlo se na věc. Po průjezdu městem jsme se všichni spíše trochu procedili 

dozadu a poté sjížděli mírnou ztrátu. Do 3. skupiny se napevno zabudoval Tomi Petříček a později se 

k němu připojil i Pavel Váňa. Po startu z druhé stovky se dopředu propracovávali i Tom Navrátil a 

Mira Urbánek. Filda Chovanec byl bohužel zatažený a po první třetině ze závodu raději odstoupil, aby 

pošetřil síly na další závody a nehoršil si koeficient. Závod ovládl mistr ČR Pavel Boudný (Česká 

spořitelna). Naši borci dorazili k cílovému areálu v 6 členné skupině o pár minut později a 200 metrů 

před cílem začli spurtovat o 17. a další místa. Spurt ovládl Tomi a Pavel nakonec bral 20. místo. 

V kategorii to našim závodníkům vyneslo 4. a 5. příčku. V silné konkurenci, která se v Boleslavy 

sešla, se jedná o velmi kvalitní výsledky. Tom Navrátil nakonec 74., Mirda Urbánek 113., Filda 

Chovanec DNF.  V dalším závodě snad tým už doplní také Pavel Žák s Radimem Bartákem a závody 

zavítají do horských destinací.   

 



 
 
 
 
 
 
 
Olomoucký Bikemaraton – sobota 16.5.2015 

V Dolanech u Olomouce se v sobotu konal půlmaraton dlouhý 56 km. Dříve se jednalo o závod patřící 

do seriálu Cyklomaraton tour, letos samostatný závod pořádaný olomouckým týmem Kolárna. 

S velkými ambicemi do závodu nastoupil Bárt. Při neúčasti zvučných jmen patřil k papírovým 

favoritům závodu. To potvrdil a v závodě se pohyboval na 3. Pozici celkového pořadí. Bohužel na trati 

zabloudil a závod dokončil až na 15. pozici. Výborného výsledku dosáhl Jirka Klement – 6. celkově, 

dále 34. Zdeněk Holubec a 49. Jakub Králík.  

 

XCR cup – středa 14.5.2015 

Na Masarykově okruhu v Brně se ve středu konal první letošní zzávod tradičního kritéria XCR cup pod 

taktovkou Jána Svorady. Závodu se zúčastnil Pavel Žák. V tradičně nabité konkurenci se mu závodilo 

ve velké pohodě a neustále si držel dobrou pozici na čelních pozicích balíku. Po 10 okruzích po směru 

jízdy závodního okruhu se jako první v cílové rovince objevila trojice profesionálů v následujícím 

pořadí - mistr republiky v XCM Boudný, mistr světa a evropy v XCM a olympijský vítěz v XC Kulhavý a 

člen pro conti stáje CCC Polkowice Černý. Žakyn spurtoval v početné skupině o 4. pozici. Dosáhl na 8. 

příčku a ta mu vynesla vítězství v kategorii. V týmové soutěži se s dalšími dvěma závodníky umístili 

na 2. příčce.     

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ČEZ MTB Maraton Třebíč – neděle 17.5.2015 

Velmi rychlého závodu dlouhého 60 km se zúčastnil Pavel Váňa. Po sobotní dřině na závodě KPŽ 

rychle zregeneroval a v neděli již byl připraven na další boj o co nejlepší výsledek. Pavel v Třebíči 

vybojoval 4. příčku v celkovém pořadí a 2. v kategorii.  

 

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.     

 

 


