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KPŽ – Manitou Železné hory  

Po vynechání velmi vzdáleného závodu na Šumavě a ještě vzdálenějšího závodu KPŽ 
v Karlových Varech jsme se vydali v 6-ti členné sestavě na loupení bodů do Chrudimi na závod dlouhý 
necelých 70 km vedoucí CHKO Železné hory.  

Ze začátku bylo vše ideální, start z chrudimského náměstí, sjetí dlouhých schodů v historické 
části města a první kilometry směřující k lesům Železných hor. Vepředu se s přehledem drželi Žakyn a 
Tomi, drobnou ztrátu dotahoval Pavel Váňa, dále jeli Bárt a Filda a ze zadních pozic se propracovával 
dopředu Navrc. 

Na 20. Kilometru čekal s občerstvením a servisem Jirka Nehoda a zde závod skončil pro 
Tomiho, jehož plášťem projel tam i ven ocelový drát. Pavel Žák se pohyboval ve velmi kvalitní 
konkurenci okolo Jobánka, Adela a dalších a držel vedoucí pozici mezi muži do 30 let. Filda Chovanec 
s postupem kilometrů vadnul a nebylo mu dobře, dobrý výkon nepředvedl ani Bárt, Tom Navrátil se 
po horším začátku posouval stále více dopředu. Pavel Váňa v den svých narozenin držel dobrou 
pozici, ale i jemu zkazil den defekt pár kilometrů před cílem, kdy mu plášť propíchl také kus drátu.  

Do cíle dorazil nejrychleji Pavel Boudný (Česká spořitelna), z týmu pak Pavel Žák na celkově 
12. pozici a 2. v kategorii do 30 let, když ho až těsně před cílem odsunul z vedení Petr Šťastný (Petr 
Čech Sport MTB). Dále pak 55. Radim Barták, 64. Tom Navrátil a 82. Filda Chovanec, což jim stačilo na 
12.-16. místa ve svých kategoriích. Bodový přísun tak nebude takový, s jakým jsme při cestě do 
Chrudimy počítali, když bohužel nedojeli 2 ze tří nejlepších borců. Bedna pro Pavla Žáka a 12. místo 
v silné konkurenci je však výborným výsledkem.    
  
Pohár Drahanské vrchoviny 

Další závody se konaly v sobotu i v neděli a v kategorii odrážedel opět 2x zvítězil Vojta Holubec, 

Zdeněk Holubec 6. a 14. v kategorii Masters 2.  

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.     

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


