
 
 
 
 
 
 
 

Sobota – 4.7.2015 

Bike maraton Drásal (KPŽ #8) 

Mistrovství světa pro všechny bikery z okolí Hostýnských 

vrchů, to je legendární Drásal, který se konal letos již po 22. 

Pro náš tým byla letos prioritní klasická trať dlouhá 115 km, 

protože je nejlépe hodnocená z hlediska celého seriálu kolo 

pro život, a tak jsme se téměř všichni postavili na start této 

„Áčkové“ trati. Loňským momentem roku byla 80 km dlouhá 

jízda Pavla Žáka po boku několikanásobného mistra ČR Pavla 

Boudného a pro letošek jsme si přáli něco podobného.  

Již na startu v 7:45 bylo horko a to bajkery čekalo 5 a více 

hodin dřiny v pekelné výhni. Po úvodním stoupání se v čelní 

skupině zabudovali Pavlové Žák a Váňa, pak Tomi Petříček, 

Martin Pospíšilík, Radim Barták, Filda Chovanec, Mira 

Urbánek, Jirka Klement, Ondra Bucňák, Mara Krejčíř, Mira 

Urbanec a Pepa Strelec. Po Kelčském Javorníku se na čele 

vytvořila 5 členná skupina, kde nechyběl Pavel Žák a 

nejaktivnější zde byl český reprezentant Pavel Skalický. Již se 

ztrátou se s tratí pral Pavel Váňa, pro nějž to byla 

Drásalovská i maratonská premiéra a pořádně nevěděl, do čeho vlastně jde. To Tomi Petříček je již 

s dlouhým Drásalem dostatečně obeznámen a tak si rozvrhl tempo dle svých možností tak, aby jej 

vydržel až do cíle. O Bártovi se ani nemusíme zmiňovat, neboť letos jel snad už 12. ročník a jeho 

tempo bylo jako vždy strojové a spíše vzrůstající. Bárt si letos zajel osobní maximum! Martin Pospíšilík 

zajíždí dobré výsledky především na kratších tratích a v druhé polovině závodu začal trochu ztrácet. 

Smůla postihla Fildu, když se po defektu značně propadl startovním polem. S křečemi se postupně 

prali Mirda Urbánek, Jirka Klement a Marek Krejčíř. Ondra Bucňák je ve svém stále mladém věku 

ostřílený už i na trati Obra a letos si vytvořil osobní rekord na 115 km, když zajel velmi dobře.  

Pavel Žák se ve vedoucí skupině pohyboval do 70. kilometru závodu, kde se rozhodl raději zvolnit a 

vystoupil si ze skupiny. Po stoupání za Fryštákem na něj dolehla „každoroční“ krize a dostalo se před 

něj ještě pár jezdců zezadu. Vítězem závodu se dle očekávání stal Pavel Boudný (Česká spořitelna) 

před Pavlem Skalickým, který mu to letos nedal zadarmo. Pavel Žák dokončil na výborném 7. místě 

absolutně a 3. v kategorii jezdců do 30 let! Před Trojákem se před Pavla Váňu dostal Tomi Petříček a 

zezadu mocně dotahoval Radim Barták. Tomi si do cíle s vypětím sil, kdy se mu konec závodu již 

„zajídal“ dojel pro 2. místo mezi borci BTM, 17. celkově a 8. v kategorii. Na 19. místě dokončil Radim 

Barták a to mu vyneslo 3. příčku mezi muži 30-40 let. Pro Bárta první bedna na domácím Drásalovi 

v životě a splněné velké přání, „po kterém může skončit s cyklistikou“. Velká gratulace! Pavel Váňa ke 

konci ztratil a při svém prvním bikemaratonu Drásal dokončil 29. Do elitní 50 se dostal ještě Martin 

Pospíšilík, když dokončil 48.  



 
 
 
 
 
 
 
Po rychlém přepočtu výsledků bych to viděl možná zase na 2. místo v týmové soutěži za Českou 

spořitelnou, což by byl opět skvělý výsledek a posun v prestige trophy. A dvě pódiová umístění na 

hlavní trati Drásala jsou pro nás také výborným výsledkem. Celkově tedy převládá spokojenost, i když 

někteří bikeři BTM doufali v lepší osobní výsledky a časy, jiní si vytvořili časové rekordy i v úmorném 

vedru, které kosilo nohy cyklistů. Poděkování za občerstvení a servis patří velké skupině členů a 

přátel BTM v čele s Jirkou Nehodou.  

Celkový přehled:  

Pavel Žák 7. celkově 3. v kategorii Čas 5:03:38 

Tomi Petříček 17. 8. 5:13:40 

Radim Barták 19. 3. 5:14:09 

Pavel Váňa 29. 9. 5:31:31 

Martin Pospíšilík 48. 17. 5:54:16 

Ondra Bucňák 67. 24. 6:06:44 

Jirka Klement 86. 28. 6:18:03 

Filda Chovanec 99. 11. 6:25:03 

Mirek Urbánek 107. 29. 6:29:19 

Marek Krejčíř 177. 59. 7:01:27 

Jaromír Urbanec 188. 63. 7:06:32 

Jirka Trubelík 351. 121. 8:05:32 

Pepa Strelec 490. 79. 9:31:52 

 

S trasou OBR Drásala se letos pral z našeho týmu pouze Tomáš Trojan a pral se opravdu doslova, když 

v druhém okruhu na 120. kilometru uznal za vhodné závod vzdát.  

Na trase C dlouhé 37 km startoval Jakub Králík. Na trase se stejně jako všichni pral s horkem a navíc 

s technickým problémem s přesmykem, ale závod po opravě dokončil na 115. místě.  

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.     

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


