
 
 
 
 
 
 
 

5.9.2015 

KPŽ – Znojmo 

Po týdenní přestávce se konal další závod seriálu Kolo pro život. Tentokrát jej hostilo město 
Znojmo. Rovinatá trať, kde vrchařská prémie je nižší než dálniční nadjezd, láká do Znojma nejvyšší 
počet účastníků. Našemu týmu tato trať papírově nemohla sedět, ale stále musíme zabojovat 
v týmové soutěži a tak jsme na burčákovém závodě nemohli chybět. Do Znojma jsme cestovali v 6 
lidech oslabení o zraněného Tomiho a odmítnuvšího Pavla Váňu.  

Po startu z náměstí se jely bomby, první půlku závodu se jely bomby a pak už se jen 
zrychlovalo do cíle, tak nějak závod vypadal, jezdilo se ve velmi početných skupinách a vítěz Matouš 
Ulman (Česká spořitelna) zaznamenal na 57 km dlouhé trati průměru přes 36 km/h. Z našich se dle 
očekávání nejlépe vedlo Pavlovi Žákovi, který dokončil 19. a 4. v kategorii, dále 70. Filda Chovanec, 
74. Mira Urbánek, 75. Radim Barták, 83. Tom Navrátil a 109. Mara Krejčíř. Skvělý servis opět Jirka 
Nehoda. Výsledky horší než obvykle, ale tato trať opravdu nebyla náš šálek dobrého espresa.  
 
Beskydská sedmička    
  
 Nejvýznamnější český ultratrailový závod konaný v Beskydech. Sedm vrcholů a převýšení 
5430 metrů na 95 km dlouhé trati. To jsou parametry, které budí respekt. Z našeho týmu se závodu 
účastnili 2 borci – zkušený ultramaratonec Standa Pektor, který závod absolvoval s Patrikem Bártíkem 
(Drásala team Holešov) a premiérově startoval Tom Horák ve dvojici s Petrem Vinklárkem.  Obě 
dvojice absolvovali trať SPORT dlouhou právě 95 km.  Tým Standy Pektora bohužel závod nedokončil 
vinou žaludečních problémů našeho borce. Tým Toma Horáka a Petra Vinklárka závod úspěšně 
dokončil v čase 19:26:29 a s velkou rezervou si tak splnili stanovený cíl – dokončit pod 20 hodin. 
Velká gratulace!  
 
Valašská 50 

Valašská 50 je zařazená do Česko-Slovenské MTB Tour a je posledním závodem této série. 

Velkého úspěchu zde dosáhl junior Lukáš Daněk, který je členem našeho týmu od letošního roku. Ve 

Vsetíně dominoval v kategorii juniorů, když byl v cíli klasifikován na celkovém 31. místě. V celkovém 

pořadí seriálu Lukáš zvítězil v kategorii juniorů. Velká gratulace! Druhým účastníkem Valašské 50 byl 

Zdeněk Holubec, který dokončil na 118. 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.     

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


