
 
 
 
 
 
 
 

Rychlý výsledkový servis: 

Orlík Tour - KPŽ 
11. Pavel Žák (4. v kategorii) 
16. Pavel Váňa (6. v kat.) 
27. Radim Barták (5. v kat.) 
41. Martin Pospíšilík 
43. Filda Chovanec 
57. Mira Urbánek 
DNF Tomi Petříček 
O poznání lepší výsledky a očekáváme i slušný bodový příděl Emotikona smile  

Moraviaman (3,8 km plavání - 180 km na kole - 42,2 km běhu) 
88. Ríša Petlach (24. v kat., čas 10:39:54) 
120. Jirka Trubelík (36. v kat., 11:05:27) 
153. Pavel Micha (15. v kat., 11:26:47) 

Bikemaraton Súlovské skály 
3. v juniorech Lukáš Daněk (34. abs., trať 48 km) 

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

Tel.: +420 730 135 016 

E-mail: navratilt@gmail.com 

 

A nyní report Pavla Micha o zdolání ironmana:  

 

IRONMAN Otrokovice - 20.6.2015 

    Vždy jsem měl svůj sportovní sen a to zaběhnout maraton pod čtyři hodiny, to se mi povedlo letos 

v dubnu v Bratislavě. Druhý byl dokončit jeden z nejtěžších závodů, co může být a to zdolat magickou 

hranici 226 km a stát se Ironmanem. Letos jsem tomu podřídil vše, shodil 14 kg, dodržoval 

životosprávu a … trénoval. Od prvního ledna jsem naběhal 800 km, najezdil 2500 km a něco málo 

naplaval, od dubna jsem absolvoval dva maratony a před čtrnácti dny polovičního ironmana, mezi tím 

tréninky.  

    Je sobota 04:15 hodin, budíček, kvalitní snídaně, věci do auta a jedu směr Otrokovice. Zde ukládám 

věci do depa, nervozita vrcholí, poslední kontrola, nesmím na nic zapomenout, dvacet minut do 

startu oblékám neopren a jdu k vodě. Je zde spousta kamarádů triatletů, hlavně již ostřílení ironmani, 

kolegové a kamarádi Jirka s Ríšou kteří mě povzbuzují, ale stejně se bojím. Nikdy jsem neplaval víc jak 

dva kilometry, teď jednou tolik, nikdy jsem nejel víc jak 150 km a to s přestávkami, teď 180 v kuse, 

maraton jsem běžel a vím, jak to bolí. Na druhou stranu si říkám, že jsem udělal snad vše, půl roku 

tvrdě dřel tak se nemusím tak bát. Na závod mám jasně vytyčené cíle: plavat za hodinu a půl, kolo za 



 
 
 
 
 
 
 
šest hodin no a pak maraton, vůbec nevím, jak se bude tělo chovat, chci udržet půlku do dvou hodin 

a pak se uvidí. Když budu v cíli za 12:30 hodiny, budu spokojený.  

     Je krátce před sedmou 

hodinou, komentátor oznamuje 

minutu do startu, teď nervozita 

vrcholí a …výstřel. Přes 300 

pogumovaných mužů a žen 

s bílými čepičkami se vrhá do, 

dalo by se říci, teplé a relativně 

čisté vody. Plavou se tři okruhy 

kolem štěrkáče, první je takový 

o přežití, nedostat do zubů, 

samé ochytávání ale jde to, 

druhý a třetí okruh jsou už 

v pohodě, únavu necítím, všechny tři plavu ve stejném čase, nakonec plavání za 01:24 je pro mne 

slušné. Utíkám do depa, neopren dolů, dres, kolo a vyjíždím v čase 01:29 hodiny. Zatím to jde. 

    Na kole se jedou čtyři okruhy po 45 km. Jakmile vyjíždím, šlape se mi lehce, je bezvětří, ale po pár 

kilometrech zvolňuji, vrací se mi závod v Pardubicích před čtrnácti dny, kde jsem jel rychle a odpadl 

jsem a tady se jede jednou tolik. Jíst, hlavně jíst a pít. Vzpomínám si na slova kamaráda, Ironaman, jo 

to je jedna velká žranice. Vše je v pohodě asi do 120 km. Začíná silně foukat a hlavně trasa 

z Otrokovic do Kroměříže, silný protivítr a veliká bolest nad levým kolenem, vůbec nemůžu jít do 

záběru, jen lehce – těžce – vyšlapávám. Po větru, místo abych do toho dupal, jen opět šlapu. Raději 

se ale šetřím a dělám dobře. V půlce posledního okruhu se mi již jede relativně dobře a šetřím síly na 

běh. Kolo nakonec dávám za přijatelných 05:57, takže jedu v plánu. Pomalu v depu, žádné prudké 

pohyby, dávám maratonky a vybíhám, čekám co kolena a  …. je to dobré. 

     Běží se mi lehce, musím se brzdit, stále mám průměr kolem 5 minut na kilometr což je na mě a 

maraton strašně rychlé, ale co, tak uvidíme. Každou občerstvovačku zodpovědně procházím, hodně 

piji a stále něco jím, banány, chemii. První okruh je v pohodě, taktéž druhý, půl maraton mám za 

01:50 hodin a cítím se dobře, říkám si, kdy to přijde, kdybych vydržel do třicátého kilometru, bylo by 

to super. Tempo běžím kolem 05:20 a první krize přichází na 28 km, zvolňuji a po dvou km se opět 

dostávám do tempa. Do posledního okruhu vbíhám v čase 02:50 a doufám, že se nic nestane. Po 

kilometru mě chytá křeč do pravého stehna, masáž a běžím dál, tempo držím do 6 minut, Kvasice, 

poslední otočka a pět km do cíle a  ….křeč, obě dvě lýtka, musím zastavit, masíruji si je, pomalu jdu, 

rozbíhám se, hlava chce, ale nohy mě nepustí. Ještě jednou masíruji a teď už to pomalu jde. Poslední 

rovinka a vbíhám do prostoru cíle. Slyším to tolik očekávané „ a do cíle vbíhá startovní číslo 299 Pavel 

Mich Morkovice“. 

     Jsem IRONMAN, pokořil jsem bájných 226 km, je to úžasný pocit. Výsledný čas 11:26:47 hodiny je 

pro mě čas z říše snů. Nejvíce mě těší maraton, v tak těžkém závodě jsem jej dal pod čtyři hodiny jen 

12 minut za osobákem, ze všech závodníků 100 nejrychlejší!!!, vždy jsem býval ten, kterého všichni 



 
 
 
 
 
 
 
předbíhají a včera? Předbíhal jsem jednoho běžce či již jen chodce za druhým. V celkovém pořadí 

jsem skončil na 153. místě z 290 mužů, ve své kategorii pak na místě 15tém z 32 triatletů. V rámci 

mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu pak na místě 13tém – úžasné. Perlička – váha ráno 

87,5 kg, váha večer 83.5 kg.  

    Zkušení matadoři dlouhých tratí se v závodě taktéž neztratili. Ríša co by naše současná jednička 

dokončil v čase 10:39:54 hodin a stanovil tak nový klubový rekord, za svůj čas bral skvělé 88 místo, 

v kategorii pak místo 24. Nejzkušenější Jirka měl čas 11:05:27 a skončil na místě 120, v kategorii pak 

na místě 36. Protože jsme se závodu zúčastnili tři triatleti, byli jsme zařazeni do soutěže týmů, kde 

jsme skončili na solidním 9 místě z 15 družstev. Myslím, že oddíl Bike triatlon Morkovice i 

v Otrokovicích zanechal pěknou vizitku. 

    Co říci závěrem. Závod jsem si užil, i když nohy bolí jako čert. Potěšili mne mí spolubojovníci, 

kamarádi, přátelé a blízcí, kteří na mě čekali v cíli, kde jsem dostal krásnou šampáňo sprchu a 

gratulaci k prvnímu morkovčákovi Ironmanovi. 

            
Za Bike Triatlon Morkovice, Pavel Mich, člen výboru občanského sdružení a nyní i IROMAN ☺ 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


