
 
 
 
 
 
 
 

18. – 19. 7. 2015 

Morkovské chlap 

Další tropický víkend je za námi a počasí nám při spolupořádání tradičního závodu ve sprint triatlonu 

– Morkovského chlapa opravdu vyšlo na jedničku. Letos se konal již 17. ročník „Mistrovství Morkovic“ 

v triatlonu. Krátké distance jednotlivých disciplín „Chlapa“ lákají rekreační sportovce k otestování 

sebe samého, pravidelně trénující hobby závodníky i místní elitu v rámci přípravy na důležitější 

závody. Teploty vysoko nad 30°C pravděpodobně zapříčinily mírně nižší účast oproti posledním 

dvěma ročníkům a v sobotu se na start postavilo přibližně 220 účastníků. Favoritem závodu byl 

obhájce a držitel traťového rekordu Jirka Klíma z Přerova, kterému to ale chtěl znepříjemnit domácí 

biker Pavel Žák. Většina favoritů a také všichni závodníci BTM startovala ve 3. rozplavbě v cca 9:30. 

Dopoledne byla teplota ještě snesitelná a pofukoval mírný vítr, který ztěžoval cyklistickou část a 

v běhu druhou polovinu trati. Po celou dobu závodu potvrzoval roli favorita právě Jirka Klíma a 

v závodě zvítězil a získal tak hatrick po letech 2013 a 2014, letos v čase 0:55:28. Pod 1 hodinu se 

dostali letos 4 závodníci. Nejlepším z našeho týmu, po odstoupení Pavla Žáka z důvodu nepovedené 

cyklistické části a zvolení odpočinku před nedělním závodem, se stal náš sponzor startující tentokrát 

pod hlavičkou svého projektu Dressme.cz Jirka Klement, který dokončil na 4. místě v celkovém pořadí 

a 2. v kategorii do 30 let. V čase těsně nad 1 hodinu a 5. celkově a 3. v kategorii dokončil Tom 

Navrátil, který se vrátil k závodění po zranění. Nejlepším triatlonistou z Morkovic a 3. v kategorii nad 

30 let se stal Tom Horák, který byl spokojený s výsledkem, ale ne s časem. Další příčky mezi atlety 

z Morkovic obsadili Mirek Urbánek a Vlastik Bayer. Nejlepší ženou se na celkově 15. místě stala Jana 

Žaludková, nejlepší triatletkou Morkovic pak juniorka Simona Foltýnová. Holky BTM tentokrát 

nestartovaly.  

Celkový přehled:  

Jirka Klement  4. celkově 2. v kategorii Čas 0:59:13 

Tom Navrátil 5.  3.  1:00:04 

Tom Horák 8. 3. 1:00:28 

Mirek Urbánek 12. 6. 1:01:43 

Honza Kotas 18. 7. 1:04:28 

Vlastislav Bayer 19. 8. 1:04:41 

Jiří Trubelík 21. 9. 1:05:17 

Marek Krejčíř 25. 11. 1:05:39 

Standa Pektor 26. 12. 1:05:40 

Pavel Mich 36. 8. 1:06:35 

Roman Kočíř 101. 42. 1:20:04 

Petr Mich 178. 33. 1:35:59 

Ríša + Marek Petlachovi 194., 195. 7. 1:42:11 

 

V sobotu se závodu Šumperského MTB poháru zúčastnil Pavel Váňa a obsadil v těžkém závodě 2. 

příčku (stejně jako minulý víkend Pavel Žák za cyklokrosařem Lubomírem Petrušem). Gratulace ! 



 
 
 
 
 
 
 
Neděle – XC Radíkov  

V neděli se konalo cross country pořádané olomouckým oddílem Kolárna v pevnosti Radíkov u Sv. 

Kopečku. Vedoucí Kolárny Petr Březina vždy připraví technicky i profilově velmi náročný závod a ne 

jinak tomu bylo i tentokrát. Závod byl zařazen do evropského poháru XC neslyšících. Závodu se 

zúčastnila naše nejlepší dvojice – Pavel Žák a Tomi Petříček a do závodu vstupovali s největšími 

ambicemi. Ty v závodě potvrzovali. Pavel Žák nedal soupeřům žádnou šanci a v závodě zvítězil. Tomi 

Petříček se do předposledního okruhu pohyboval ve skupině bojující o 2.-4. místo. Po pádu se rychle 

oklepal a započal stíhat dvojici soupeřů, což se mu s vypětím sil podařilo. V posledním okruhu na 

stejném místě upadl i jeden ze soupeřů a Tomi tedy dokončil 3. celkově. 

Víkendová nadílka pódiových umístění pro členy BTM byla tedy velmi štědrá. Jestli správně počítám, 

jedná se o 6 stupňů vítězů, z čehož jedenkrát se jedná o vítězství v celém závodě.     

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.     

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


