
Dvanásty ročník určite nebude tuctový 
Už po dvanásty raz sa rozbieha kolotoč pretekov situovaný v krásnom prostredí severného 
Považia, ktorý nesie príznačný názov Tour de Považie. Pätnásť etáp, ktoré čakajú na 
účastníkov v roku 2019, dokonale preveria, ako sa kto počas zimy pripravoval alebo 
nepripravoval. Nebudú chýbať pekné výhľady ako odmena pre každého, kto to dotiahne 
až do cieľa. No a v neposlednom rade je tu skvelá partia ľudí, ktorá sa postará o to, že aj 
v škaredom počasí nebudú chýbať na tvárach účastníkov úsmevy. Verím teda, že si každý 
z vás z tohtoročnej Tour de Považie odnesie len tie najlepšie spomienky.  
 
Otrepané klišé, ktoré ale musí byť 
Stalo sa už pravidlom, že vždy prvý report začínam slovami ohľadom varovania pred jeho 
čítaním. Mnohým je asi známe, že články píšem trochu iným štýlom ako býva zvykom a 
preto je na mieste, všetkých vopred upozorniť na následky, ktoré môžu vyvolať. Každý rok 
sa totiž stáva, že zopár účastníkov počas Tour odradí jej náročný profil a koho nezlomia 
etapy, toho dorazia moje reporty :). Je to prirodzená selekcia, ktorá sa deje každý rok a 
väčšinou koho nezlomia tieto dva faktory, ten TdP už zostane verný. Preto by som chcel 
apelovať na citlivejšie povahy aby radšej moje reporty ani nečítali. Nerobím to schválne, 
že by som chcel niekoho uraziť, no nikdy ma nebavilo písať články len tak informatívne a 
vždy sa snažím reporty písať voľným štýlom, čo pri mojej niekedy až príliš úprimnej 
povahe nemusí vždy vyznieť taktne. Dobrou správou je, že tento rok sa nebudem môcť 
zúčastniť všetkých etáp a preto si budete môcť z času na čas od mojich drístov aj 
oddýchnuť :). Už som aj uvažoval, že by som toho nechal úplne, no keď vám zavolá sám 
šampión, že je rád že sa tie články píšu, tak proste nemôžem s tým prestať :). Dokonca 
rád si sem tam aj sám prečítam reporty niekoľko rokov naspäť.  
 
Favoriti a outsideri :) 
Rok čo rok konkurencia v Tour rastie a tento rok sa už dostala na úroveň, ktorá je pomaly 
vyššia ako na slovenskom pohári. V doterajšej histórii TdP asi ešte nikdy nebolo také ťažké 
sa dostať do top ten ako tomu bude v tomto roku. Možno aj preto stojí zato si predstaviť 
tých, ktorí majú šancu to dotiahnuť v celkovom poradí na bedňu a naopak tých, s ktorými 
sa prekvapivo v tomto ročníku na popredné priečky až tak neráta. Lukáš vstupuje do Tour 
ako favorit číslo jeden. Odkedy zosadil z trónu šampióna Kamzíka, si drží stále výbornú 
výkonnosť, ktorú dokazoval počas celého Lysacupu a preto ak mu vydrží zdravie, mal by aj 
v tomto ročníku dominovať. Samozrejme Kamzíka ešte nemôžeme nikdy úplne odpisovať, 
pretože s jeho mentalitou sa dokáže vybičovať k neuveriteľným výkonom. Verím, že 
Lukášovi nedá ani jednu etapu zadarmo. Nevýhodou pre neho je fakt, že si na chrbte 
nesie už päť krížikov. Asi najväčší boj bude o tretie miesto na pódiu. Máme tu Jožka 
Mitalu, ktorý sa po svojej vrchárskej premene stabilne usadil v najlepšej trojke. Jeho 
veľkou zbraňou sú cykloetapy a hlavne duatlon, ktorý sa po ročnej pauze opäť do Tour 
vrátil. Jozef ale nie je jediný kto prešiel downsizingom. Do tohto ročníka totiž nastupuje aj 
výrazne odľahčený Michal Letko a ako ukazovala zimná príprava, dalo mu to v kopcoch 
krídla. Navyše Michal nevynecháva etapy, čo je rovnako dôležitý faktor pre úspech. Tretím 
adeptom v boji o tretie miesto by mohol byť Dominik. V tomto roku už má nabehané 
výrazne cez 800km čo je suverénne najviac zo všetkých. Ako mu to ale pôjde pri tepoch 
na maximum je otázka. Rovnako vychádzajúca hviezda Tour Dávid Kováč je v hre. V jeho 
prospech hrá mladý vek a nízka váha. Naopak v jeho neprospech hrá vysoká absencia 
hlavne v závere Tour. No a ja osobne som zvedavý aj na výkony Slava Mrážika, ktorý sa 
minulú sezónu v Tour oťukával a tento rok by mohol byť tzv. čiernym koňom. Aj Cengáč 
by mohol útočiť na medailu v celkovom poradí, no pri jeho absencii je väčšinou bedňa 
sci-fi.  



Naopak trochu rozpačité výkony podával v úvode sezóny Kamil, ktorý vyhlásil, že chce ešte 
Tour vyhrať. Tento rok to zatiaľ nevyzerá a pravdepodobne bude rád ak sa prebojuje do 
top five. Rovnako Joko sa už bude musieť zmieriť s rolou domestika, pretože jednotkou v 
Dohňanskom tíme je už Dávid. Joko pravdepodobne bude rád ak sa občas aspoň objaví v 
reporte. Len pre informáciu v reporte budú spomenutí len účastníci do desiateho miesta v 
mužskej a ženskej kategórii.  
Čo sa týka prognóz v ženskej kategórii, tak to si po dvojročnej skúsenosti netrúfam 
predpovedať, pretože doposiaľ sa vždy ukázalo, že ženská kategória je rovnako 
nepredvídateľná ako ženy samotné :). Každopádne som zvedavý či aj tento rok bude 
účasť faktorom číslo jedna v ceste za víťazstvom.  
 
Krásne počasie a rekordná účasť  
Doteraz počasie cez víkendy moc neprialo, no každý vie, že ak sa rozbehne TdP, tak zrazu 
každá nedeľa je pekná. Verím, že tradícia slnečných etáp bude pokračovať aj v tomto 
ročníku a spolu so stabilným počasím pôjde aj stabilne vysoká účasť na každej z etáp. 
Dnes v peknom jarnom počasí Dohňany prilákali 46 štartujúcich, čo je podľa mňa nový 
rekord TdP. Ak sa náhodou mýlim, tak ma kľudne opravte.  
 

 
Čo sa samotnej etapy týka, tam tentokrát nemám informácie priamo z trate, pretože mi 
zranenie nedovoľuje behať a bajkom sa kvôli rozbahnenému terénu dnes hore nedalo 
dostať. Úvodnú tretinu trate som s vami mohol absolvovať a tak sa pokúsim na tom niečo 
postaviť. Medzi mužmi sa do veľkej miery potvrdili papierové predpoklady. Lukáš na nič 
nečakal a hneď od úvodu to rozbehol tak, aby nikto iný nemal šancu. Držať sa ho snažil 
Cengáč, no v závere asfaltky už začal naberať stratu. Nakoniec sa ale ukázalo, že nestratil 



až tak veľa. Až na tretie miesto to fantasticky vytiahol nestarnúci Kamzík. V úvode sa držal 
výrazne vzadu a priznám sa, že už som neveril, že urobí takú stíhaciu jazdu. Druhé miesto 
mu utieklo len o päť sekúnd, čo je na stratu, ktorú mal v úvode parádny výkon a s 
Ľubošom určite treba počítať. Výbornú formu potvrdil štvrtým miestom Michal, ktorý len 
potvrdil to čo som písal vyššie. A to Dohňany nepatria k jeho najsilnejšej trati. Myslím,že o 
týždeň na Maníne bude ešte silnejší. Jozef Mitala sa ešte na konci asfaltky držal na treťom 
mieste, no nakoniec sa zjavne prejavil fakt, že túto zimu sa viac ako behaniu venoval 
lyžovaniu, čo v tejto konkurencii, ktorá teraz v TdP je, jednoducho nestačí. Verím ale, že 
Jozef sa v priebehu Tour ešte bude zlepšovať. Kamil nakoniec iba pár sekúnd za Jozefom 
sa nedostal do top five, na čo doteraz nebol zvyknutý. No táto trojica je momentálne tak 
vyrovnaná, že nás budú v ďalšom priebehu svojimi súbojmi určite baviť. Dávida som čakal 
trochu vyššie, no vzhľadom na behavý profil asi dnes na viac nemal. O týždeň by to v jeho 
podaní malo byť úplne o niečom inom. Dominik nenaplnil moje predpovede aj keď sa v 
úvode držal za Michalom. No ak chce v tohtoročnej TdP uspieť, bude musieť do tréningu 
zaradiť behy vo vysokých tepoch. Prekvapivo dobre vyzerá byť pripravený Peťo Pastorek. 
Som zvedavý na jeho výkony v ďalšom priebehu Tour. Trochu viac som čakal aj od Slava, 
no top ten je skvelý výsledok a oproti minulému roku obrovský progres, takže chválim.  
 

 
Vyzerá to, že tretí ročník ženskej kategórie v TdP opäť prinesie novú víťazku. Aj keď je 
príliš predčasné robiť závery v úvode. Každopádne svojou účasťou zdvihla konkurenciu 
Alena Kadlecová, ktorá dnes pomerne suverénne ovládla prvú etapu a keďže má zaplatené 
na celú Tour, tak by mohla byť najvážnejšou kandidátkou na zisk pohára. Na druhom 
mieste dobehla obhajkyňa titulu Ivana Pavlisová. Obe sú z rovnakého tímu a v úvode to 
vyzeralo, že celkom spolupracovali. Ivana sa ale isto nevzdá bez boja. S absenciou 



problémy nemá a tak uvidíme ako to nakoniec dopadne. Zatiaľ najlepšie pripravená z BGD 
po zime vyzerá byť Janka Mičudová, ktorá si dnes vybehala tretie miesto. Janka Mišovcová 
dnes stratila na Janku pomerne dosť, tak uvidíme, ako to bude vyzerať o týždeň. Katka 
Hatňančíková dnes zjavne nemala svoj deň a je z toho piate miesto. Naopak celkom dobre 
si počínala Stanka Vyhničková. Rozbahnený terén jej zjavne sedel. Oficiálne prvá kráľovná 
TdP Gabika má čo dobiehať, aby na konci Tour vystúpila pódium. Boba dnes predviedla 
svoj štandart ako vždy. A ženskú kategóriu dnes uzavrela Lucia Čelková, ktorá si dnes v 
Tour odbila svoju premiéru. Verím, že sa jej páčilo.  
 
O týždeň bežecké Alpe d huez 
Netradične v skorom termíne v dvanástom ročníku je naplánovaná jedna z najkrajších a 
zároveň najťažších etáp TdP.  Serpentíny Veľkého Manína totiž patria k bežeckej lahôdke. 
Etapa je zároveň druhou najťažšou, čo sa priemerného stúpania týka. Za pekného počasia 
ale ponúka parádnu scenériu, pretože serpentíny sa nachádzajú na otvorenom 
priestranstve. Cestou hore to určite nikto neocení, no naspäť si to všetci vynahradíte. V 
tejto etape sa núka aj menšia zachádzka po hrebeni na pekný výhľad prípadne jaskyňu. 
Zatiaľ to vyzerá, že sa tejto etapy nebudem môcť zúčastniť ani ako divák, tak by bolo fajn 
keby ma niekto v takom prípade s reportom zastúpil. Ostáva už len dodať „ Trénujte lebo 
konkurencia nespí“ :).  
 
 
 
 

 
 


