
 

 

 

 

 

 

 

Czechman 2015 – sobota 6.6.2015 

Tak jsem se po třech letech vrátil na trať dlouhého triatlonu a to na pěkný závod Czechman 

v Pardubicích s distancemi 1,9 – 90 -21 km. Na závod jsem se těšil a v sobotu v 6 vyrazil pro své 

spolubojovníky Jirku a Ríšu a vzhůru do Pardubic. O půl desáté jsme byli na místě, zaprezentovali se a 

ladili se na závod. Vedro se celé dopoledne stupňovalo a vznikl tak problém nasoukat se vůbec do 

neoprenu. S blížící se dvanáctou hodinou se ve vodě doslova mačká 681 triatletů a triatletek a venku 

začíná připalovat. 

Start a jde se na to. Prvních sto metrů je utrpení, samá ruka, samá noha, spousta ran a 

dotyků. Pak se již plave celkem v pohodě, voda teploučká (22 st) a krásně čistá. Plavání mám za 

necelých 44 minut, což je pro mě zlepšení o 8 minut. Takže rychle depo a na kolo. Na to se těším a 

taky se mi jede velice dobře, spoustu závodníků předjíždím, najednou se přede mnou motá motorka 

s rozhodčím, uděluje závodníkům přede mnou modré karty za drafting, brzdí mne, tak nic, drze jej 

podjíždím a uháním dál. Po chvíli mne rozhodčí dohání a …omlouvá se mi. Tak OK a šlapu dál. Prvních 

45 km mám v průměru 35 km/h, projíždím do druhého kola a   ….deka jako prase. To se mi snad ještě 

nestalo, totální útlum, nechuť, jsem rád, že šlapu, dalších deset kiláků jen tak vyšlapávám a nechápu 

co se děje. Pak dojíždím pár závodníků, což mne trošku nakopne, no do konce kola jsem rád, že 

udržuji tempo alespoň kolem třicítky, nakonec kolo za 2:50 což je pro mě zklamání. Jdu na běh a krize 

se táhne dál, je to celkem psycho, jsem rád že „běžím“ v tempu kolem šesti minut na kilometr a na 

desátém kiláku to přichází. Dobíhám na občerstvovačku, najednou mlha, brnění, podlamuje se mi 

levá noha, rychle kelímek s vodou na hlavu a další a další. Chvíli čekám, co bude, polévám hlavu, piji, 

je mi lépe a tak zubatou kopu do zadku a rozbíhám se dál, horší už to být nemůže. Probíhám depem 

do druhého kola a kupodivu to jde. Běžím s klučinou (dle výsledků o 15 let mladší) a najednou si 

držíme tempo kolem 05:20 a tak to jde až do cíle, už bez krize, ještě spoustu lidí předbíhám a 

v náladě, která měla být celý závod.  Nakonec z výsledků zjišťuji, že i tento můj pomalý běh je celkově 

264. nejrychlejší. 

Nakonec výsledný čas 05:41:36 hodiny, což je 34 vteřin za osobákem a časem z roku 2012 a 

celkové 332 místo, v kategorii pak 28 místo. Asi můj nejhorší triatlon, ale i po čuni je někdy dobré 

dostat. Za dva týdny Otrokovice a tak nevím, nevím. Taky se objevily staré potíže, jakmile je takové 

horko a mám nášlapy, chytají mne křeče do chodidel a pak nemůžu běžet. 

Jirka, ač skoro netrénuje, si opětovně závod užil, opět se projevila jeho síla na kole, které dal 

za solidních 02:35, celkový čas měl 05:29:15, což stačilo na 265 místo, v kategorii skončil 79. Ríša tak 

ten jel jako hodinky a dokončil v čase 5:13:55, což bylo celkové výborné 188 místo, v kategorii pak 

místo 59. Ríša měl zase solidní běh, kdy půlmaraton dal za 01:41:37, celkový čas mohl mít o moc 

lepší, kdyby bohužel nedostal kartu za nebezpečnou jízdu a musel tak strávit 5 minut v penalty boxu.  

Bylo těžké dodržovat pravidla o draftingu zejména zkraje, kdy je na cestě během pár minut 600 

cyklistů, prostě udržet deset metrů rozestup nejde a rozhodčí byli celkem nekompromisní.  



 

 

 

 

 

 

 

Co se týká pořadatelů, závod měli zvládnutý pěkně, zprvu to vypadalo složitě s ukládáním věcí 

do tašek na kolo a běh, kdy ve stojanu smělo být jen kolo a přilba, ale v podstatě to bylo jednoduché 

a k věci.  

A počasí? Jak jsem psal, voda čistá a teplá, na kole začalo přitápět, celkem mírný vítr, a běh, 

tak to byly dvě hodiny pekla, spousta závodníků nedokončila, mnoho skončilo na kapačkách, jiní 

v příkopě v křečích. 

Nyní si orazíme a za 14 dní, tedy 20.6.2015 nás čeká Moraviaman, tradiční ironman 

v Otrokovicích.    

Za Bike Triatlon Morkovice, Pavel Mich, člen výboru občanského sdružení 

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

 

 

 


