
Prekvapivé zmeny v celkovom poradí 
Nieje tomu tak dávno čo som v reporte písal, že medzi mužmi je už prvá trojica istá. Dnes 
to už neplatí a opäť sa potvrdilo, že Tour končí až po finálovej etape. Po tom čo musel pre 
zranenie odstúpiť Jozef Mitala, ho napodobnil a svojich ambícii sa musel vzdať aj ďalší z 
favoritov Kamzík. Dôvod je rovnaký ako u Jozefa a to zranenie, ktoré mu nedovoľuje ďalej 
pokračovať. Vynechal tak už viac ako štyri etapy, čím sa vyradil z boja o medailu. Miesto 
prepustil Kamilovi, ktorý snáď už ani nedúfal, že by to mohlo byť tento rok na pódium. 
Výsledky neboli na jeho pomery nijak oslnivé, no chodil na etapy a zbieral dôležité body. 
Ba dokonca v závere TdP sa opäť približuje k starej forme. Samozrejme ani on to ešte 
nemá isté. Asi všetci si pamätáte, keď pred pár rokmi prenechal už istý titul Lukášovi tým, 
že neprišiel na finálovú etapu. Opäť sa teda potvrdilo, že až do konca Tour, nemá význam 
robiť predčasné závery.  

 

Lukáš to už vie aj na bicykli  
Dnešný duatlon určite všetkým doprial pekný zážitok, nakoľko škaredé počasie si dalo na 
víkend pauzu a my sme si mohli užiť slnkom zaliate Javorníky. Účasť bola ak sa nemýlim 
najnižšia v tomto ročníku. Bolo to zapríčinené čiastočne dlhým behom v sobotu. O to viac 
treba vyzdvihnúť dnešnú účasť Maja Klobučníka a Janky Mičudovej, ktorí v sobotu odbehli 
50km s prevýšením 2500m, no duatlon si nenechali ujsť.  

 

Medzi ženami boli medaile rozdané už na štarte, pretože dnes boli iba tri, takže sa  len 
čakalo aké budú odstupy. Vyhrala opäť Alena, no prekvapivo na taký dlhý pretek nebol 



odstup až taký veľký. Druhá opäť Ivana a tretia Janka, ktorá ako som už spomínal, mala 
za sebou 50km beh zo soboty.  

Medzi mužmi to už také jednoznačné nebolo, no miernym favoritom bol Lukáš, ktorý po 
výmene bicykla výrazne zlepšil svoje cyklistické výkony a keďže je najlepším bežcom v 
Tour, tak sa čakalo, či ho dokážu ostatní odpárať alebo nie. Pacemakera nám prišiel robiť 
Jozef Mitala, no vzhľadom na jeho kvality na bajku sa s ním nikto nechcel držať a nechali 
sme ho ísť si závod s časom na Kohútku. Na čele sa tak sformovala štvorica Kamil, Michal, 
Hato, Mino. Do čela sa nachvíľu dostal Michal, no keď videl, že ostatný sa za ním vezú v 
háku, tak pustil pred seba Kamila. Kamil tiež nechcel nikoho ťahať a tak začal robiť 
nástupy. Ten prvý prežil Hato a Mino, po druhom už ostal len Hato. Ich začal stíhať Lukáš. 
Mino sa spojil s Michalom. Takýto stav vydržal zhruba za polovicu stúpania, potom sa 
podarilo Michalovi odpárať Mina. Mino spomalil aby mu ešte niečo ostalo na beh, ktorý 
začínal na Portáši. Medzi tým ho ešte na Kohútke dobehli bimjeam a Majo Klobučník. Z 
Kohútky už ostávalo len krátke, no prudké stúpanie k hotelu Portáš. Zmätky v depe 
tentokrát neprebiehali, pretože všetci už poučený z minula, si buď tretry ani nezobrali 
alebo mali už všetko pripravené tak aby pri prezúvaní stratili čo najmenej času. Neviem či 
to niekto filmoval, ale bolo by zaujímavé si to pozrieť. Od Portáša sa teda pokračovalo 
behom. Odstupy už boli dosť veľké, no v duatlone je to iné ako v klasickom behu. Môže 
vám totiž dôjsť omnoho rýchlejšie. Ideálnym príkladom bol dnes Mino. Po bicykli na 6 
mieste sa v cieli objavil až za top ten. Môže za to absencia bežeckých kilometrov a ešte nie 
na 100% doliečené zranenie. Etapu vyhral Lukáš, ktorý stihol v bežeckej časti predbehnúť 
Kamila. Napriek tomu môže byť Kamil spokojný, aj keď k etapovému triumfu už v tomto 
ročníku bližšie asi nebude. Na tretom mieste dobehol Michal, ktorý rovnako dokázal v 
bežeckej časti obehnúť Hata. Dobrý bežecký výkon vytiahol nahor aj Dominika. Bicykel mu 
moc nesadol, no v behu si všetko vynahradil. Absolutórium si dnes zaslúži Majo Klobučník, 
ktorý to vytiahol až na siedme miesto. Rovnako Majo Hudec sa objavil netradične vysoko 
na duatlon. Bežal tak, akoby štartoval z Portáša a nie z Čertova :). Peťo Bielik si 
pochvaľoval stúpanie na Kohútku, vraj to bolo miernejšie ako Kačka a mal pravdu. 
Kohútka je totiž pravidelné stúpanie, zatiaľ čo kačka je veľmi nepravidelná. Preto dnes 
nestratil až tak veľa a mohol sa behom posunúť na ôsme miesto. No a teraz neviem či sa 
nebudem mýliť, pretože už všetky výsledky nemám úplne v merku, ale mám pocit, že dnes 
zaznamenal Majo Blaho svoju prvú top ten. Ak to tak je, tak mu gratulujem, no zaslúžil si 
to, pretože bežeckú časť išiel parádne. Rovnako tak Miro Fojtík, zaznamenal prvú top ten v 
Tour de Považie, takže duatlon asi ostane jeho najobľúbenejšou etapou. Úlohu isto zohralo 
domáce prostredie a pivo, ktoré si so sebou doviezol :) 

Najvyšší bod TdP  
Už o týždeň na vás čaká posledná etapa pred finále. Pobeží sa na 1351m vysoký Kľak. 
Zároveň budete mať poslednú šancu si vybrať takzvaný zlý deň, pretože to bude posledná 
etapa, ktorú si prípadne budete môcť škrtnúť. Beh na Kľak je atraktívna etapa, najmä 
kvôli výhľadom, ktoré ponúka. No je tu aj jeden strašiak v podobe terénu. Vzhľadom na 
predpovede to momentálne vyzerá, že prvá polovica a hlavne úsek na serpentínach bude 
poriadny boj, pretože povrch nepatrí zrovna medzi vode odolné. Ale snáď sa predpovede 
nenaplnia a bude to super zážitok ako minulý rok.  
 
Finále za dverami  
O dva týždne Tour de Považie vyvrcholí finálovou etapou v Súľove. Je to veľmi špecifický 
beh, ktorý má v sebe všetko. Prudké stúpania, technické zbehy ale aj behavé úseky. Každý 



si tu určite príde na svoje. Pre tých čo v Súľove ešte nebežali poslúži nasledovné video k 
lepšej predstave.https://www.youtube.com/watch?v=3NFlstGGerM .Beh bude iba prvá 
polovica programu, ktorá na vás v daný deň bude čakať. Pre tých, ktorí sa nebudú hneď 
po etape ponáhľať domov, bude pripravené vyhodnotenie na jednej z chát v Súľove. 
Priznám sa, po minuloročnej skúsenosti tu nebudem písať kde. Všetko bude včas 
zverejnené na stránke. Vyhodnotíme celkové poradie oboch kategórii a trochu posedíme. 
Snáď si každý nájde trochu času na spomalenie a pokecanie, na ktoré počas bežných etáp 
až toľko času niet. Samozrejme najlepší sa musia pripraviť na krátky rozhovor pred 
kamerou, ktorý sa už stal tradíciou.https://www.youtube.com/watch?v=x9Tkb_zCNBY 
https://www.youtube.com/watch?v=UJSO7nu_glc 
https://www.youtube.com/watch?v=pSu5JOTa9aI&t=5s .Takže, kto to už máte isté, tak 
môžete už teraz nacvičovať reč pred zrkadlom :). Opäť pripájam odkazy na vyhodnotenia 
z minulých ročníkov. Držte palce počasiu, pretože potrebujeme teplo a bez dažďa.  
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