
Polovica Tour už je preč 
TdP 2019 sa rozbehla na plné obrátky a dnes sa konala už siedma z plánovaných 15tich 
etáp. Nieje to síce presná polovica, no beriem do úvahy fakt, že plánované škrtanie troch 
najhorších výsledkov sa bude robiť zo štrnástich etáp a finále je ako bonus, kedy už je viac 
menej rozhodnuté a väčšinou ide iba o to, túto etapu dokončiť. Rozhodnuté sa zdá byť už 
v polovici, hlavne čo sa medailistov týka. Platí to pre mužskú aj ženskú kategóriu. Medzi 
ženami je to už jasné, že tri medaily by si mali rozdeliť Alena Kadlecová, Ivana Pavlisová a 
Janka Mičudová. Zmeniť to už môže iba vynechanie väčšieho počtu etáp ako tri. Medzi 
mužmi to vyzerá rovnako jasne. Po tom, čo musel Jozef Mitala pre zranenie z Tour 
odstúpiť sa otvorila cesta pre Lukáša, Kamzíka a Miša Letka. Aj keď posledný dvaja 
menovaný ešte musia počkať ako sa zachová Cengáč, či vynechá 4 a viac etáp alebo si 
ustráži tri vynechané. V prípade Aleny a Lukáša to zatiaľ vyzerá na jasné víťazstvo v 
celkovom poradí, keďže poraziť sa môžu iba oni sami. Na ďalších dvoch pozíciach to ešte 
nieje definitívne, pretože Mišo a Ľuboš si prehadzujú pozície v etapách a tak bude záležať 
koho zastihne druhá polovica v lepšej forme. Medzi ženami sa bude sledovať už 
spomínaná absencia. Čo sa týka ostatných pozícii, tam je všetko otvorené a určite sa oplatí 
ísť každú etapu naplno, pretože nikdy neviete kedy môže mať váš súper slabší deň.  
 
 
Veľký piatok = Malenica  
Na otázku, čo budete robiť na veľký piatok, by ste určite od väčšiny ľudí dostali odpoveď, 
pôjdem do kostola. No verím, že medzi priaznivcami TdP by prevládala odpoveď, bežím na 
Malenicu. Pretože práve tento sviatok je pevne spätý s Malenicou už od doby, kedy bola 
do Tour zaradená. Navyše táto etapa po dlhé roky minimálne lámala alebo dorovnávala 
účastnícke rekordy v TdP. Dnes tomu prekvapivo aj napriek dokonalému počasiu tak 
nebolo. Na štart sa totiž postavilo „ iba „ 32 súťažiacich. Aj keď som opäť nebol v cieli, tak 
sa pokúsim podľa toho čo som videl v úvode a výsledkov zruba opísať ako to prebiehalo. V 



ženskej kategórii, to dnes mala Alena o čosi ľahšie, pretože jej hlavná súperka Ivana dnes 
neštartovala. Mohla ísť teda prvú polovicu volnejšie a pošetriť sily na omnoho ťažšiu 
druhú polovicu. Naopak prvú polovicu možno trochu viac nakopla Janka Mičudová, ktorá 
na Alenu pri vbiehaní do terénu strácala len minimum. No v druhej polovici potom výrazne 
stratila, napriek tomu to stačilo na pekné druhé miesto. Tretia Katarína Hatňančíková dnes 
nemala úplne svoj deň, no napriek tomu to vydalo na tretie miesto. Štvrtá Stanka dnes na 
domácej trati držala palce hlavne manželovi. Nakoniec si to spravodlivo rozdelili, keď obaja 
skončili na štvrtom mieste. Mičudovci mali dnes na etape najväčšie zastúpenie, keď ženskú 
kategóriu uzavreli Emily a Lenka.  

Medzi mužmi rovnako suverénny Lukáš opäť od úvodu nedal nikomu šancu. Nejde tak v 
šľapajách svojho učiteľa, ktorého viac bavilo v časoch svojej najväčšej slávy v Tour sa so 
súpermi hrať a etapy väčšinou rozhodoval až v závere. Lukáš má v tomto ročníku iba 
jediného súpera a tým je čas. Na druhom mieste po asfalte bežal vysmiaty Ľuboš a 
vyzeralo to, že dnes Miša opäť porazí. No zdanie často klame. Ľuboš je v tejto sezóne 
silnejší na rovine ako v kopci. Na rovine môže totiž ťažiť so svojej vycibrenej techniky 
behu, ktorú má najlepšiu zo všetkých. Preto nemusí na behavých pasážach investovať 
toľko energie ako ostatný. Naopak u Michala by sa dalo po technickej stránke ešte veľa 
zlepšiť, no keďže je TdP vrchárska súťaž, nemusí ho to trápiť. A práve vo vrchárskej 
polovici trate sa na Ľuboša dokázal dotiahnuť a dokonca ho aj predstihnúť a opäť navýšiť 
náskok v celkovom poradí. Štvrtý dnes dobehol domáci matador Kamil. S umiestnením bol 
určite spokojný, no čo ho už musí tešiť menej je strata, ktorú mal na prvých troch. Myslím, 
že Kamil už vie, že prvá trojica je ďaleko a tak si hlavne stráži súperov za ním. Veľké 
prekvapenie z Manínca, Dávid dnes nezopakoval senzačný výkon, no piate miesto je dobrý 
výsledok. Šiesty Slavo po asfalte vyzeral, že dnes bude atakovať štvrté miesto, až sa 
núkala otázka, či náhodou neprepálil. Ukázalo sa, že nie, no Kamil a Dávid mali dnes lepšie 



nohy. Každopádne Slavovi táto skúsenosť môže pomôcť do ďalších etáp. Peťo Pastorek 
zabehol svoju klasiku a stabilne sa drží v top ten. Pekne sa rozbehal aj Mário a ôsme 
miesto bude pre neho určite povzbudením do ďalších etáp. Na deviatom mieste Joko bol 
určite zvyknutý na iné pozície z minulosti. Každopádne top ten je uspokojivý výsledok a 
nemusí si z toho nič robiť, pretože dobré meno Dohňancom v tomto ročníku robí syn Dávid 
. Top ten dnes uzavrel Majo Hudec, ktorý sa postupne začína dostávať do pohody po 
nevydarenej zimnej príprave. Myslím, že do konca TdP sa ešte bude zlepšovať.  
 
Radi beháte (kráčate) do prudkého kopca  
V tom prípade by ste určite nemali chýbať na štarte novej etapy, ktorá sa uskutoční v 
stredu poobede. Tak ako narkomani stále hľadajú spôsoby ako ešte znásobiť prežitok z 
drogy, tak aj niektorí bežci v Tour hľadali spôsob ako ešte zvýšiť náročnosť etáp. V hlave 
najväčšieho „ závysláka „ Kamzíka sa tak zrodila myšlienka spojiť dve najprudšie stúpania 
z celej TdP do jednej etapy. Samozrejme myšlienka vyskúšať si túto extrémnu kombináciu 
zakrátko nadchla aj ostatných a tak v tomto ročníku uzrie svetlo sveta najťažšia trať, ktorú 
tu široko ďaleko môžete vymyslieť. Prvú polovicu ste si už vyskúšali minulú stredu, no 
čaká na vás ešte druhá ťažšia. Že to už ťažšie byť nemôže? Tu je video ako dôkaz 
https://www.youtube.com/watch?v=uMLtncfnjB8 . Škoda, že tu nebudem aby som si túto 
etapu mohol aspoň pozrieť, no prajem vám veľa zábavy :).  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uMLtncfnjB8

