
 
 
 
 
 
 
 

3. - 4. 10. 2015 

KPŽ – Vysočina aréna – Nové Město na Moravě 

A je to tady (bylo) – poslední 16. závod seriálu Kolo pro Život. Po loňské premiéře seriál opět 
uzavřel závod na Vysočině se zázemím ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Tentokrát se 
jelo v luxusním babím létě na zaprášené trati bez jediné kaluže a v konkurenci téměř kompletní české 
špičky, takže paráda. Na start jsme se postavili v 7 lidech již bez jakýchkoliv starostí s odpovědností za 
týmové body, ale stále s osobními ambicemi. Závod byl opět neskutečně rychlý a nepřekonatelný 
Pavel Boudný si jej dal za 1:40 hod. Dvě minuty za vítězem se do Vysočina arény přiřítila skupina 
borců bojující o 4. až 11. místo. V této silné skupině se kromě Ondřeje Cinka a dalších favoritů závodu 
pohyboval také náš Pavel Žák, který měl v sobotu neskutečně dobré nohy. Na spurta už však neměl 
síly a dojel si pro celkové 11. místo a vyhrál svou kategorii do 30 let. Vynikající výkon. Další z našich 
byly Tomi Petříček a Pavel Váňa na 34. a 36. pozici, ani jeden z nich však nebyl s výkonem a 
výsledkem příliš spokojen. Dále 59. Bárt, 91. Filda, 150. Navrc a 159. Mara.  

V týmech jsme opět prokázali, že v plné sestavě dokážeme konkurovat nejlepším českým 
amatérským týmům, když jsme se umístili 3. za profesionálními týmy České spořitelny a Symbio+ 
Cannondale. Servis na trati opět zajistil Jirka Nehoda. Děkujeme.  
 
Cyklomaraton Zlín 
 
 Každou první říjnovou neděli se v samotném středu Zlína jezdí podzimní klasika Okolo Zlína. 
Absolvovat na závěr dlouhé a těžké sezony 2 závody za víkend není nic snadného, přesto si na to naši 
borci troufli. Žakyn a Bárt si zvolili dlouhou trasu – 45 km. K nim se ještě přidal Ondra Bucňák a 
v sobotu odpočívající Mira Urbánek. Zatímco Jirka Hradil asi jel v sobotu na rozjetí Pavel byl již 
unaven a spolu s nachlazením nemohl zlínskému borcovi konkurovat v boji o celkové vítězství a závod 
dokončil na 4. místě, se kterým byl spokojen, jelikož se probojoval na velké pódium. 13. závod 
dokončil Radim Barták a ve své kategorii nad 30 let vybojoval bronz ! Ondra Bucňák dokončil 42. a 
Mira Urbánek 47.  
 Krátkou trasu – 25 km si po sobotním boji s kořeny na Vysočině zvolil Tomi a přidal s Jirka 
Nehoda a závod ještě absolvoval Zdeněk Holubec. Tomi měl jediný cíl – zvítězit. I přes značnou únavu 
se mu to s přehledem podařilo a druhého v pořadí porazil o bezmála 4 minuty ! Jirka Nehoda letos 
absolvoval méně závodů než v minulých letech, protože si vzorně plnil úkoly na KPŽ a tak využil 
možnosti otestovat si výkonost ve Zlíně. V závodě zajel výborně, když se umístil stejně jako Bárt na 
dlouhé 13. v celkovém pořadí a Jirkovi to vyneslo stříbro v kategorii U23, se kterým na trati ani 
nepočítal. Zdeněk Holubec dokončil 38. a Vojta Holubec zvítězil v kategorii odrážedel.  
   Na pódiu se tedy ukázalo 5 našich borců z 8 zúčastněných !! „Zřejmě slušnej voddíl ;)“ 
 
Koutyman – sobota 26.9.2015    
  
 Z minulého víkendu Vám dlužím ještě jeden významný výsledek. Jirka Klement startoval 
v náročném horském duatlonu v Koutech, kde absolvoval 3,5 km běhu, 36 km na horském kole a 13 
km běhu, z nichž značná část je chůze proti sjezdovce. Jirka si v závodě zařazeném do českého poháru 
vedl velmi dobře a vidět byl i v reportáži ČT. Po cyklistické části dorazil do depa na 5. pozici, ve 
druhém běhu se však postupně propadal na konečné 11. místo v celkovém pořadí. V kategorii skončil 
4. s odstupem 20 vteřin na pódium.    
 
 



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

Tel.: +420 730 135 016 

E-mail: navratilt@gmail.com 
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