
Tour de Považie 2018 je minulosť 
Priatelia je to tak, tri mesiace sú za nami a v nedeľu sme odbehli 
poslednú etapu jedenásteho ročníka. Tento rok stála Tour naozaj zato. 
Nielen, že účasť sa už dostala na úroveň akú sme si vždy želali, no aj 
konkurencia sa tým poriadne zdvihla, čím už naozaj platí, kto je v top 
ten, ten už musí mať dobre natrénované. Počasie nám neuveriteľne 
prialo, teda ak si odmyslím finále :). Ale finále je finále a tak dobrú 
náladu nepokazila ani jediná upršaná etapa v tomto ročníku. Tento 
ročník mal 71,63km s prevýšením 7431m, čo sú parametre, ktoré 
vzbudzujú rešpekt. Nieje to najväčšie prevýšenie v histórii, pretože už 
bol aj ročník s prevýšením cez 8000m, no vtedy mala Tour o jednu 
etapu viac a mala skoro dvojnásobok kilometrov. Tak ak sa na to 
pozriem spätne, tak áno, tento ročník bol jeden z najťažších ak nie 
vôbec najťažší. Verím, že ste si Tour užili naplno, rovnako ako ja a 
ostane vo vás hromada spomienok, ktoré vás rozveselia ešte dlho po 
skončení Tour. Pravdou je, že mi to bude aj chýbať, tieto nedele so 
super partiou, no čo mi už isto nebude chýbať je písanie reportov :), 
pretože už som úplne prázdny a svoju poslednú múzu na tento report 
som musel hľadať omnoho dlhšie ako na začiatku Tour de Považie. 
Samozrejme nesmiem zabudnúť poďakovať vám všetkým, ktorí ste 
prispeli k tomu aby bola Tour taká skvelá a jedinečná. Bez tejto super 
partie by Tour ani zďaleka nebola taká akou je. Preto ani nerobíme 
žiadnu veľkú reklamu a dobrí ľudia si k nám nám nájdu cestu sami. 
Poďakovanie patrí kočkám, ktoré sa na svojich domácich etapách 
postarali o neskutočné občerstvenie, ďakujeme aj Dušanovi, že nám 
pravidelne chodil do cieľa s časomierou a takto by som mohol 
pokračovať ďalej a ďalej. Väčšina z nás sa stretne opäť až v ďalšom 
ročníku, no v pláne sú ešte nejaké spoločné akcie v priebehu roka. 
Nejdeme nič sľubovať, pretože asi už viete ako je to s dohadovaním 
mimo termínovky :). No sem tam sa pozrite na stránku, kde sa môže 
objaviť informácia o podobnej akcii. Teraz nastáva oddychové obdobie, 
počas ktorého sa väčšina z nás bude venovať vlastným akciám a 
projektom, no ako sa poznám, už za mesiac mi budete chýbať a 
nebudem sa vedieť dočkať ďalšieho ročníka. Ako spomienku na 
tohtoročnú skvelú Tour pripájam video, ktoré mapuje celý jedenásty 
ročník a má slúžiť ako pekná spomienka na všetko to, čo sme spolu za 
tie tri mesiace prežili a aké pekné miesta sme navštívili  
https://www.youtube.com/watch?v=j8Ib0WTtcbY 
 
Jedinečné finále a návrat Kamzíka 

https://www.youtube.com/watch?v=j8Ib0WTtcbY


Ak mám byť úprimný, tak už sa mi ani nechcelo písať o finálovej etape a 
myslel som, že už postačia iba videá. No potom som si uvedomil, že je 
to Kamzíkova domáca etapa a ten by mi to neodpustil, keby som z 
jedinej, ktorú tento rok vyhral nenapísal report :). A veru aj vďaka 
počasiu je o čom písať. To, že cez víkend nebude jasno sme už vopred 
vedeli, no že sa pobeží v silnom lejaku, to nás ani vo sne nenapadlo. 
Predpovede síce hlásili slabý dážď, no pár minút pred štartom sa spustil 
doslova lejak, ktorý bol taký silný, že odradil niektorých účastníkov na 
štarte aby sa vydali na trať. 
 

 
Hobbyti štartovali o 15 minút skôr a ešte za sucha, takže dážď ich 
zastihol rovno pod hradom a už nemali moc na výber. Zatiaľ čo Elite 
čakala schovaná na štarte v altánku a debatovala o tom, či sa na štart 
vydať, alebo etapu zrušiť. Bolo by asi dosť trápne nechať Hobbíkov aby 
sa trápili v tomto nečase a my si budeme vychutnávať pivo vo vyhriatej 
reštaurácii :). Nakoniec teda padlo rozhodnutie, že sa pobeží. No štart 
bol trochu neorganizovaný, pretože nie všetci boli presvedčení, či chcú 
ísť behať v tomto nečase. Preto aj niektorí borci z top five začali 
netradične v zadu a Kamil dokonca takmer prišiel vo finále o svoju 
medailu, pretože sa rozhodol až ako posledný, keď už väčšina jeho 
súperov bola na trati :). Celkovo treba povedať, že beh v takomto daždi 
mal svoje čaro, nebolo vám horko a bežať v Súľove bez turistov, to sa 
nepošťastí každému. Jedinou nevýhodou bol nebezpečný zbeh z hradu, 
ktorý aj za sucha dáva poriadne zabrať. Samozrejme to neplatilo pre 



domáceho matadora Kamzíka, ktorý práve v tých nebezpečných 
pasážach urobil rozhodujúci krok k víťazstvu. No nech sa už neopováži 
mi niekedy zavolať, že on sa nepôjde zraniť v zbehoch na Holíš :). 
Kamzík je teda späť, aj keď Lukáš mal zasa povinnosti v sobotu a na 
stíhanie Ľuboša už nemal silu. No asi ani v plnej forme by nemal to 
srdce riskovať život v krkolomných behoch. Druhé miesto si uchmatol 
Jozef Mitala, ktorý tak opäť natiahol svoju sériu druhých miest. 
Netradične až tretí Lukáš, ktorý touto etapou prerušil svoju šnúru 
bežeckých víťazstiev. 
 

 
Štvrtý, no nad mieru spokojný bol Kamil, pretože štartoval z úplného 
konca štartového poľa a myslím, že jeho radosť bola o to väčšia, keď sa 
dozvedel, že ak by sa do toho dažďa nepustil, tak by si nakoniec tú 
medailu na krk nezavesil :). Prvá bežecká top five pre Hata a to v 
poslednej možnej príležitosti. Čo dodať, skvelý výkon. Dominik tesne za 
top five, no celkovo parádne štvrté miesto vo svojom premiérovom 
ročníku, to je dôvod na radosť :). Michal siedme miesto, aj vďaka tomu, 
že zaspal na štarte. Predsa len Súľov pozná veľmi dobre a bol by tam 
silný. No s časom bol aj tak spokojný, takže všetko ok. Joko si spravil 
chuť po nevýrazných posledných etapách a opäť je späť v top ten. No 
ako sám priznal, je to stále ťažšie a ťažšie sa tam dostať :). Peťo Bielik 
na konci Tour už býva celkom stabilne v top ten a dokonca aj v 
celkovom poradí to vyšlo na top ten, takže tak ako v úvode sezóny bol 
trochu sklamaný, tak teraz už je späť. Dnešnú top ten uzavrel Slavo. 



Ako som sa na vyhodnotení dozvedel, tak Slavova premiérová top ten v 
Tour de Považie z Kľaku nebola úplne košér, pretože si vraj s Hatom 
neúmyslene skrátili trať :). No na finále potvrdil, že na top ten naozaj 
má a môže na tom do budúceho ročníka stavať a skúsiť sa posunúť 
vyššie. Asi ste si všimli, že som sa dnes nevenoval ženskej kategórii. 
Dnes to poňali manifestačne, teda až na Gabiku a Ivanku, no už ma aj 
prosili, nech ich nespomínam v každom reporte, tak aspoň na finále im 
vyhoviem :). Treba ale povedať baby, že bez vás by Tour nebola taká 
super akou je a máte náš obdiv s akým odhodlaním a dobrou náladou 
ste sa pasovali s ťažkými traťami a počasím, ktoré nebolo vždy slnečné. 
Ako to celé dopadlo v konečnom poradí tu rozpisovať nebudem, na to 
poslúžia nasledovné videá. 
https://www.youtube.com/watch?v=UJSO7nu_glc&t=656s 
https://www.youtube.com/watch?v=pSu5JOTa9aI&t=59s 
To je odomňa všetko, užívajte si leto naplno a verím, že sa v blízkej 
dobe opäť uvidíme, minimálne pri kostole v Považskej Bystrici :). Ak nie, 
tak Tour de Považie 2019 štartuje opäť v marci :).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UJSO7nu_glc&t=656s
https://www.youtube.com/watch?v=pSu5JOTa9aI&t=59s

