
Termíny a počasie  
Dva pojmy, ktoré vedia vyvolať najviac rozruchu v inak dobre fungujúcej organizácii Tour 
de Považie. Neverím, že je medzi vami taký, ktorý nedávnu debatu nezaregistroval. Teda 
ak nepočítam nášho Jarina, ktorý na otázku či je ….: jeho podpis, odpovedal slovami, čo 
aká debata, ja o ničom neviem :). Zapierať sa ale neoplatí, pretože s nami behajú aj 
príslušníci policajného zboru :). Aj keď to možno miestami vyzeralo ako trochu vyhrotené, 
pravdou je, že to bola bežná diskusia. V chlapskom svete to už tak proste chodí, že pod 
tlakom ako sa hovorí prdne dekel a občas sa v lepšom prípade potrebujeme poslať niekam 
:). Predsa len etáp, ktoré nasledujú v tesnom slede za sebou je dosť a tak to proste prísť 
muselo. Každopádne sme si to myslím všetko pekne vysvetlili, pučista Joko sa priznal, že 
ten prevrat bol jeho nápad a tak naše kamarátstvo môže veselo pokračovať ďalej ;). 
S počasím to deň pred pretekom až do večerných hodín nevyzeralo dobre. Predpovede sa 
neustále menili a všetky sľubovali dážď počas preteku. Nakoniec padlo rozhodnutie, že 
platí pôvodný termín. Až ranný aladin ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie. Dážď teda 
nehrozil, ale zimu všetci očakávali. Na štarte všetci naobliekaný nakoniec zistili, že bez 
vetra sa žiadna zima nekoná. Zvlásť pre mňa to bol neuveriteľný pocit, zažiť po veľmi 
dlhej dobe bezvetrie :). A tak sa začala dilema, čo so sebou hore zobrať a čo nie. Ja som 
napríklad so sebou niesol bundu, ktorú som nakoniec ani neobliekol, pretože hore bolo 
príjemne teplo. Trať bola rovnako v celkom dobrom stave. Áno záverečná tretina bola 
trochu viac blatistá, no zažil som na Tour trate v omnoho horšom stave. Rovnako biela 
tma sa hore nekonala a dokonca boli aj výhľady. Takže kto to dnes vzdal kvôli počasiu 
môže banovať, pretože boli super bežecké podmienky.  
 

 



Top ten plus niečo naviac  
A teraz k samotnému preteku. Čo sa ženskej kategórie týka, tak tá sa nám neustále 
zmenšuje a moje slová z úvodu Tour sa začínajú napĺňať :). Treba ale povedať, že ženy to 
majú s účasťou trochu ťažšie, keďže majú počas voľných dní viac povinností ako muži. Z 
tých, ktoré sa dnes na štart postavili si najlepšie počínala Ivana Pavlisová, ktorá dobehla s 
veľkým náskokom na prvom mieste pred Stankou. Vyhničkovci dnes na domácej etape 
opäť na pódiu. A trojicu dnešných bežkýň doplnila Lenka Mičudová z Dulova, takže Dulov 
zatiaľ v ženskej kategórii nevynechal ani jednu etapu.  
 

 
Medzi mužmi sa rovnako žiadne prekvapenie nekonalo. Už na štarte sa bavil Lukáš s 
Mišom o traťovom rekorde, takže už od úvodu jasné, kto bude dnes hrať prvé husle. 
Lukáš teda nenechal nič na náhodu a hneď od úvodu nasadil k trháku. Ešte pred druhým 
potôčikom už mohol mať 15 sekúnd náskok. Samozrejme, že do cieľa toto číslo ešte 
narástlo a tak z toho bolo suverénne víťazstvo. Rovnako suverénne si počínal Michal na 
druhom mieste, ale isto mu na trati chýbal Kamzík, s ktorým sa naháňajú o sekundy. Tretí 
Kamil sa konečne prepracoval na etapové pódium a tešiť ho to môže o to viac, že to bolo 
na domácej trati. Spokojný môže byť aj dnes štvrtý Peťo Pastorek. Kedysi by štvrté miesto 
bolo pre neho sklamaním, no v dnešnej konkurencii je to pekný výsledok, ktorý možno 
naznačuje stúpajúcu formu. Nemenej spokojný musí byť aj Slavo s piatym miestom. Slavo 
dokonca to umiestnenie korunoval tým, že za sebou nechal aj tréningového parťáka 
Dominika. Dominik všetko v cieli hádzal na hladkú podrážku, no cestou dole z neho 
vypadlo, že posledné dni sa viac venoval slovenskej hádzanej ako tréningu a regenerácii a 
tak jedno s druhým, to dnes proste nevyšlo :). V Dohňanskom tíme dnes stavili na Joka a 
ten sa im odvďačil siedmim miestom, čo znamenalo splnenie úlohy dostať sa do top ten. 



Aj Majo Hudec sa celkom rozbehal a dnes nechýbalo veľa a dal by aj Joka. Uvidíme čo 
predvedie v ďalších bežeckých etapách. Každopádne na Majovi vidieť, že ho Tour 
nesmierne baví a to je asi najväčší hnací motor. Na deviatom mieste Dávid, ktorému 
sobotňajší termín vôbec nesadol, nakoľko sa väčšinou v piatok konajú párty a tak málo 
spánku sa prejavilo na výkone. Top ten dnes uzavrel Peťo Bielik, ktorý sa tiež z preteku na 
pretek zlepšuje, tak možno na finále to už bude Peťo akého poznáme z minulosti.  
A teraz to niečo naviac. Nakoľko je sobota a ja mám viac času na písanie, tak by som sa 
dnes výnimočne pozrel aj za top ten. Keďže som štartoval z úplného konca štartového 
poľa, tak som mal možnosť nahliadnuť do bežeckých súbojov, ktoré sa konajú mimo top 
ten. Človek by si povedal, že o nič nejde niekde na 13tom – 14tom mieste. Ale opak je 
pravdou. Nakoľko sa borci stretávajú na každej etape, tak si z toho urobili vlastný pretek. 
Majo Blaho, Peťo Bednár, Pali Brtiš sa celú cestu do cieľa naťahujú, vymieňajú si pozície a 
ešte sa stihnú aj slovne podpichovať. Bolo úsmevné chvíľu s nimi bežať, aj keď som sa 
sústredil hlavne na beh, tak sa toho nedalo nevšimnúť. Moc im fandím a teraz už viem, že 
aj behať o 13te miesto môže byť super zábava ak máte okolo seba super ľudí :).  
 
Bike, beh, duatlon  
Ak niekoho možno začala záverečná tretina trochu nudiť, tak v najbližších týždňoch sa to 
určite zmení, pretože prichádza na rad bike. Už o týžden totiž na vás čaká cykloetapa na 
Kačku. Je to asfaltové stúpanie, ktoré ale nieje určené pre žiletku. Na prvých 3km je totiž 
asfalt veľmi rozbitý a preto odporúčam horský bicykel. Stúpanie má takmer 9km a priemer 
7%. No od štvrtého kilometra po prechode na nový asfalt prídu úseky, ktoré majú sklon v 
dvojciferných hodnotách. Pri príchode na nový asfalt je uzavretá brána, ktorá sa ale dá 
pekne obísť po ľavej strane. Keďže účasť prisľúbil Jozef Mitala, tak sa opäť očakáva trhací 
kalendár na úvodných dvoch kilometroch. Kto sa teda bude chcieť odviezť v háku, ten 
nemôže počítať so šetrením sa v úvode :). Pre lepšiu predstavu pripájam videá z minulých 
ročníkov https://www.youtube.com/watch?v=lTYhqBT_mU4 
https://www.youtube.com/watch?v=3hQ9auQuoLc 
Po cykloetape bude nasledovať opäť beh v strede týždňa a to na Malý Manín. Druhá 
najkratšia etapa v TdP 2019. To že je krátka znamená, že sa pôjde podlaha hneď od 
úvodu a v cieli bude nejeden určite cítiť priedušky. Cieľ je na skale s pekným výhľadom. 
Video k Malému Manínu je tu https://www.youtube.com/watch?v=J_xnNyG0-dE  
No a konečne akcia, na ktorú sa tento rok ja osobne najviac teším je duatlon, ktorý sa po 
ročnej prestávke opäť vrátil do TdP. Musím sa poďakovať Majovi Blahovi, že sa ponúkol, 
že zabezpečí stráženie vecí a bicyklov. Nielen, že sa odohráva duatlon v peknom prostredí 
Javorníkov, no v prípade pekného počasia je tu možnosť posedieť na terase horského 
hotela Portáš, kde dokonca čapujú aj vlastné pivo. Ja dúfam, že počasie bude 
spolupracovať a po preteku si urobíme také malé finále. Dnes som dostával veľa otázok, 
že ako to na duatlone vlastne funguje, takže opäť pripojím videá, ktoré to dokonale 
znázorňujú. Ešte pripomeniem, že to čo tam predvádza Lukáš, je dokonalý príklad ako by 
nemalo vyzerať vaše prípadné prezúvanie ak chcete pomýšľať na dobrý výsledok. Naopak 
Kamzík ukazuje ako sa zo zbabranej cyklistickej časti dá vyťažiť maximum :D. Odporúčam 
pozrieť všetky videá https://www.youtube.com/watch?v=kdBwuBQWf7Q 
https://www.youtube.com/watch?v=kdKzh5xFIt0 
https://www.youtube.com/watch?v=Bz-epQ61iJ4  
Teším sa na vás na duatlone a prajem vám krásne počasie na nasledujúcich dvoch 
etapách.  
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