
 
 
 
 
 
 
 
KPŽ Jestřebí hory  – 30.5.2015 

Čtvrtý závod seriálu Kolo pro život tentokrát hostilo městečko Úpice u Trutnova a závod je nazván 

Jestřebí hory. Profil hodně náročný, 1500 nastoupaných metrů, několik trailů na trase a doposud asi 

nejtěžší závod seriálu v letošní sezoně. Náročnost opět umocnilo cestování – 3,5 hodiny jízdy tam a 

zase zpět. Tentokrát jsme startovali v nejsilnější možné a téměř kompletní sestavě.  

Na trati se nám bohužel příliš nedařilo. Pavel Žák měl slabší úvodní stoupání a všichni soupěři, se 

kterými chtěl bojovat o přední příčky byli fuč. Pavel Váňa měl na 35. kilometru defekt a závod 

nedokončil. Tomi Petříček zajel slušný výsledek, ale i on se potýkal s problémem – bolavé rameno po 

názaru do stromu. Radim Barták měl také slabší začátek, ale poté se rozjel a pokračoval ve svém 

maratonském standardu, kdy na rozdíl od soupeřů neuvadá a drží tempo. Další defekt postihl Toma 

Navrátila, který do té doby jel celkem dobrý závod. Filda Chovanec nakonec dokončil jako 4. z týmu a 

jemu se problémy vyhnuly a držel své tempo po celý průběh závodu. Poslední z týmu startoval Marek 

Krejčíř a pro něj také závod proběhl bez komplikací. V cíli jsme byli klasifikováni následovně – 19. 

Pavel Žák, 20. Tomi Petříček, 49. Radim Barták, 73. Filda Chovanec a 112. Marek Krejčíř. Body do 

seriálu ještě nejsou sečteny, ale žádná sláva to tentokrát nebude. Na Ještědu za týden budeme lépe 

připraveni a zkusíme všichni své výsledky zlepšit. Servis na trati zajišťovali Jirka se Zuzkou a museli se 

navíc vypořádat se svozem závodníků po defektu.  

CMT Hradec Králové + Kálnice 

Luxusní výsledek se podařil našemu úplně nejmladšímu členovi, když ve velmi silné konkurenci 30 
dětí stejného věku Vojta Holubec zvítězil v závodě CMT v Hradci Králové !!! Gratulujeme  
Zdeněk Holubec dokončil 90. na trati 30 km.  

Lukáš Daněk absolvoval závod v Kálnici zařazený do Česko-slovenské MTB série a dokončil po 
nezaviněném pádu na 52. místě a 6. mezi juniory. 

Příští sobota Ještěd – see you there, our friends ;).  

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.     

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


