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I mesto Dolný Kubín ako brána Oravy je tradične spájané  
s Pavlom Országhom Hviezdoslavom, Jankom Matúškom, 

Theom H. Florinom, Ladislavom Nádaši Jégém, Slovenskou 
hymnou, Oravskou galériou, kolonádovým mostom, či inými 
významnými dejateľmi, udalosťami, inštitúciami a pamiat-
kami. Je obklopené krásnou prírodou, ktorá ponúka priestor 
na turistiku, rekreáciu, oddych a zábavu. Okrem toho je tu 
množstvo príležitostí na realizovanie sa v oblasti kultúry  
a športu.

Cyklistika aj u nás, podobne ako inde, zaznamenala v posled-
nom období veľký vzostup a získava si čoraz viac fanúšikov.  
O to viac ma teší, že v týchto dňoch môžeme hostiť jedno  
z najvýznamnejších športových podujatí v tomto roku na 
Slovensku. Pri spoločnom zostavovaní trate sme zámerne 
navrhli, aby pelotón prešiel centrom veľkého sídliska, kde je 
umiestnená aj cieľová rovina. Takto si športový sviatok môže 
užiť čo najviac divákov a svojimi hlasivkami budú môcť vy-
burcovať pretekárov k čo najlepšiemu  výkonu. Verím, že sa 
nám spolu s hlavnými organizátormi podarilo vytvoriť atrak-
tívny záver etapy, ktorý prinesie nezabudnuteľné chvíle pre 
všetkých zúčastnených.

Zároveň sa chcem  poďakovať Slovenskému zväzu cyklistiky 
za možnosť byť pri tom, keď sa budú odohrávať momenty, 
ktoré sa zapíšu do histórie slovenského športu. Fanúšikom 
prajem športový zážitok, ktorý im na dlho utkvie v pamäti  
a ktorý si navždy pozitívne spoja s jeho hostiteľom – mestom 
Dolný Kubín.

Ján Prílepok, primátor Dolného Kubína

Milí	športoví	priatelia,
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I V roku 2018 už pricestovali na 62. ročník aj dva World tímy – 
Bora-Hansgrohe a Quick-Step Floors, v strede s neskorším 

celkovým víťazom Julianom Alaphilippom. Bola to premiéra 
najlepších svetových cyklocelkov na našich pretekoch. A prá-
ve Julian Alaphilippe urobil nášmu podujatiu skvelú reklamu 
na celom svete. Víťaz vrchárskej súťaže na Tour de France 
2018 si odniesol z Okolo Slovenska najcennejší žltý dres.

V roku 2019 zaznamenali preteky Okolo Slovenska ďalší vý-
znamný skok dopredu. Na štart pricestovali cyklisti z piatich 
World tímov – Deceuninck Quick-Step, Bora-Hansgrohe, 
Groupama FDJ, UAE Emirates Team a CCC Team. Na sloven-
ských cestách bojovali takí skvelí cyklisti ako Viviani, Kristoff, 
Démare, Buchmann, Gaudu i mnohí ďalší. Celkovým víťazom 
sa len so sekundovým náskokom pred prenasledovateľmi 
stal Yves Lampaert z Deceuninck Quick-Step, ktorý obhájil 
triumf tohto najlepšieho svetového World tímu spred roka.

Vlani ovplyvnila účasť na 64. ročníku nielen pandémia 
COVID-19, ale aj kolízia pretekov, ktoré sme zorganizovali  
v našom tradičnom termíne, s preloženou najprestížnejšou 
grand-tour Tour de France. I napriek tomu štartovali cyklisti 
z piatich World tímov. Tento rok bude ešte kvalitnejší, nielen 
preto, že premiérovo sa na slovenských cestách predstaví 
trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ale aj celý rad ďalších 
hviezd svetovej extratriedy. Tá odštartuje v stredu 15. sep-
tembra v Košiciach, metropole východu našej krajiny. Celko-
vého víťaza spoznáme v nedeľu 19. septembra v Trnave.

Prvé ročníky cyklistických pretekov
Preteky prešli rôznymi vývojovými štádiami. Vždy to však 
bol klasický etapák, na ktorý radi chodili nielen domáci, ale 
aj zahraniční cyklisti. Prvý ročník odštartoval 19. júna 1954 
na vtedajšom Stalinovom námestí v Bratislave a mal sedem 
etáp. Celkovým víťazom sa stal Čech Nesl, Slovák Vlastimil 
Ružička vyhral v úvodnom ročníku pretekov dovedna tri eta-
py. V úvodnom ročníku nastúpilo na štart 78 pretekárov len  
z vtedajšieho Československa, zakrátko sa stali preteky vskut-
ku medzinárodnými. Zahraniční cyklisti pricestovali na štart 
Okolo Slovenska prvý́ raz v roku 1956 a hneď víťazom 3. roční-
ka sa stal Talian Cestari. Vo svojej histórii mali preteky Okolo 
Slovenska vo svojej klasickej podobe trojročnú prestávku,  
v rokoch 1961 – 1963 sa totiž konali ako majstrovstvá Česko-
slovenska. Mnohí pamätníci spomínajú ako niekoľko týždňov 
po zisku najcennejšej medaily pricestoval na slovenské cesty 
napríklad Sergej Suchoručenkov. Na najvýznamnejších slo-
venských pretekoch však štartovali aj ďalšie osobnosti, ako 
Nemci Drogan, Ludwig, reprezentanti ZSSR Vedernikov, Ave-
rin, Tonkov, Gončar a ďalší. V posledných rokoch Alaphilippe, 
Lampaert, Jungels, Viviani, Kristoff, Démare, Buchmann.

Čas v roku patriaci pretekom
Hoci prvé ročníky pretekov Okolo Slovenska sa viazali k zá-
veru jari, prípadne k začiatku leta, napokon sa ustálil na dlhé 
roky termín v prvej polovici augusta. V závere ôsmeho mesia-
ca sa totiž konali majstrovstvá sveta a keď boli v Európe, vyu-
žívali možnosť prípravy na týchto pretekoch cyklisti z celého 
sveta. Aj preto štartovali na slovenských cestách napríklad 

Prví cyklisti v H
núšti. Foto: Slovenský zväz cyklistiky

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska šliapu míľovými krokmi 
vpred. Po jubilejnom 60. ročníku v roku 2016 zaznamenali rok čo rok veľký posun.  
V roku 2017 boli prvý raz zaradené do kategórie 2.1 Európskeho kalendára UCI, 
čím začali písať celkom nové obdobie svojej existencie. Na štarte sa objavilo päť 
profesionálnych kontinentálnych tímov.

65-ročná	história	pretekov	Okolo	Slovenska
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reprezentanti Číny, Kolumbie, Austrálie i mnohých ďalších 
cyklisticky atraktívnych krajín. V posledných rokoch sa prete-
ky uskutočnili na prelome augusta a septembra, resp. začiat-
kom septembra. Zmena mala viacero výhod, napr. aj posun 
smerom k MS, ktoré sa od druhej polovice deväťdesiatych ro-
kov presunuli zo záveru augusta na termín o mesiac neskôr. 

Slovenskí víťazi
Pri pohľade do listiny víťazov treba povedať, že trikrát prete-
ky vyhrali v histórii len dvaja cyklisti – Česi Jiří Škoda a Miloš 
Hrazdíra. Zo Slovákov vystúpili na najvyšší stupeň po záve-
rečnej etape pretekov Okolo Slovenska siedmi cyklisti – Wal-
ter Renner (1958), Matej Laczo (1964), Pavol Čambal (1974), 
Josef Dvořák (1975), Miroslav Lipták (1990), Ján Valach (1996) 
a Martin Prázdnovský(2005). Na ďalšieho už teda čakáme 
šestnásť rokov. Dočkáme sa ho už v nadchádzajúcich dňoch?

Partneri Okolo Slovenska
Preteky Okolo Slovenska niesli niekoľkokrát vo svojom ná-
zve aj značky hlavných reklamných partnerov ako napr. Seat 
Okolo Slovenska či T-Com Okolo Slovenska. Boli však aj roky, 
keď sa preteky uskutočnili najmä vďaka nadšeniu organizá-
torov. Nedostatok peňazí však ani v týchto rokoch nepozna-
menal kvalitu štartového poľa, ani nikdy nestratili svoj kredit. 
Preteky Okolo Slovenska ani raz organizátori nevyradili z Eu-
rópskeho kalendára UCI a sú dnes jediné na Slovensku, kto-
rým patrí tento kredit nepretržite od reorganizácie svetovej 
cyklistiky na sklonku minulého tisícročia. Viac rokov boli ge-
nerálnym reklamným partnerom – Slovenské elektrárne, vte-
dy ešte člen skupiny Enel, ale v poslednom období výrazne 
pretekom okrem iných partnerov pomohli Škoda a Tipos. Od 
minulého roku patrí pozícia gen. reklamného partnera Prvej 
slovenskej stávkovej spoločnosti Niké, ktorej logo ponesie na 
svojom žltom drese vedúci pretekár celkovej klasifikácie.

Svetové cyklistické preteky
Po úspešnom jubilejnom 60. ročníku sa organizátori rozhodli 
v roku 2017 povýšiť preteky o jednu kategóriu. Pred piatimi 
rokmi malo teda podujatie svoju premiéru v kategórii 2.1  
a hneď v druhom roku v tejto kategórii prišli na slovenské 
cesty mnohí poprední cyklisti, ktorí vedia, ako chutia aj štar-
ty na grand-tours – Girod´Italia, Tour de France alebo Vuelta 
a Espaňa. Odvtedy sa každoročne zvyšuje nielen počet tímov 
najvyššej kategórie na štarte, ale aj kvalita štartového poľa. 
Na slovenských cestách sa naozaj schádza svetová elita. 

V 7-členných tímoch tentoraz 23 Slovákov
V 154-člennom pelotóne cyklistov zo štyroch kontinentov, 
v ktorom organizátori tentoraz vsadili najmä na kvalitu, sa 
predstaví aj dvadsaťtri Slovákov. Vzhľadom na to, že tretí raz 
v histórii budú štartovať sedemčlenné tímy, v celkoch Slo-
vensko, Dukla Banská Bystrica a Cycling academy Trenčín, 
ich bude celkovo dvadsať. Najväčšia pozornosť sa však určite 
sústredí na World tím Bora-Hansgrohe, v ktorého strede ne-
budú chýbať ani bratia Peter a Juraj Saganovci a Erik Baška. 

Okolo Slovenska a jeho reflexia v zahraničí
Preteky Okolo Slovenska si prišli osobne pozrieť v minulos-
ti aj generálny riaditeľ Tour de France Christian Prughomme  
a aj niekdajší generálny riaditeľ Giro d´Italia Angelo Zomeg-
nan, V jubilejnom 60. ročníku zavítali na najvýznamnejšie 

slovenské etapové preteky aj dvaja významní predstavitelia 
európskej a svetovej cyklistiky. Vtedajší viceprezident Medzi-
národnej cyklistickej únie (UCI) a prezident Európskej cyklis-
tickej únie (UEC), dnes však už najvyšší predstaviteľ svetovej 
cyklistiky, prezident UCI David Lappartient a generálny sek-
retár UEC Enrico Della Casa. Predvlani bol svedkom etáp aj 
viceprezident Európskej cyklistickej únie a bývalý úspešný 
pretekár Alexander Gusiatnikov. Aj v tomto roku očakávame 
účasť významných osobností svetovej a európskej cyklistiky.

O tom, že kvalita pretekov z roka na rok stúpa, niet pochýb. 
Svedčí o tom aj história posledných víťazov pretekov. V roku 
2018 vyhral Okolo Slovenska excelentný Francúz Julian 
Alaphilippe, ešte stále aktuálny majster sveta z roku 2020  
z Imoly, pred ním ďalší dnes už jazdec najvyššej kategórie  
z World tímu Slovinec Jan Tratnik. Predvlani vystúpil v Senici 
na najvyšší stupeň Belgičan Yves Lampaert a vlani jeho tímo-
vý kolega z Deceuninck-QuickStep Jannik Steimle. Ten zavŕšil 
víťazný hetrik tohto belgického tímu s každoročne najvyšším 
počtom víťazstiev v sezóne. A kto vystúpi na najvyšší stupeň  
v cieli po takmer 700 km v Trnave? Dozvieme sa čoskoro.

Slovenský zväz cyklistiky
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I Ťahúňom televíznych obrazoviek aj divákov na trati prete-
kov Okolo Slovenska bude určite tohtoročné zloženie me-

dzinárodného pelotónu. 

Hviezdy pelotónu na našich cestách
BORA-HANSGROHE
Jednotkou je Peter Sagan. Trojnásobný majster sveta a se-
demnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France zavíta 
na preteky Okolo Slovenska v rámci prípravy na MS vo Flám-
sku. V tíme budú aj jeho pomocníci, ktorí spolu s najúspeš-
nejším slovenským cestným cyklistom v histórii odchádzajú 
do Total Energies – Maciej Bodnar a Daniel Oss, tiež brat Juraj 
Sagan a Erik Baška.

DECEUNINCK-QUICKSTEP
Tím oznámil nomináciu s celkovým víťazom z roku 2020  
s Jannikom Steimle. Otázny je štart víťaza bodovacej súťaže 
na Tour de France 2020 Sama Bennetta, ktorý je predbežne 
prihlásený, ale v niektorých médiách sa objavila správa, že už 
do konca sezóny pretekať nebude a podstúpi operáciu kole-
na. Zloženie tímu je zatiaľ veľkou neznámou.

ASTANA-PREMIER TECH
Na preteky Okolo Slovenska pricestuje siedmy muž celkové-
ho poradia na tohtoročnej Tour de France Aleksej Lucenko. 
Jeden z najlepších Kazachov v cyklistickej histórii má na svo-
jom konte aj rad ďalších špičkových úspechov. Napríklad dve 
celkové víťazstvá na pretekoch Okolo Ománu, tohtoročné 
druhé miesto v celkovom poradí na Criterium du Dauphiné, 
či etapové triumfy na Tour de France a Vuelta a Espaňa.

QHUBEKA-NEXTHASH
Príjemná správa prišla z centrály tohto juhoafrického World-
tímu. V nominácii nechýbajú najsilnejšie mená vrátane ešte 
stále úradujúceho majstra Európy Giacoma Nizzola. 32-ročný 
Talian vyhral dvakrát bodovaciu súťaž na Giro d´Italia, tento 
rok pridal jedno etapové víťazstvo a obsadil aj druhú priečku 
na Gent – Wevelgem. V nominácii nechýba ani Domenico Po-
zzovivo, Talian, ktorý päťkrát vo svojej kariére skončil celkovo 
v najlepšej desiatke na Giro d´Italia a tento rok skončil celko-
vo šiesty na Okolo Švajčiarska. Zaujímavými menami v tomto 
tíme sú určite aj Čech Karel Vacek a Talian Matteo Pelucchi.

foto: Igor Stančík  cycling-info.sk

O niekoľko dní odštartuje v Košiciach jedno z najvýznamnejších športových podu-
jatí na Slovensku – medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Ich 65. jubi-
lejný ročník bude mať opäť niekoľko noviniek, ktoré potešia oko i srdce športového 
fanúšika. Noviniek, na ktorých organizátori pracovali niekoľko rokov.

Jubilejný	65.	ročník	bude	aj	s	P.	Saganom
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TEAM DSM
Najzaujímavejšou postavou tohto nemeckého celku je urči-
te Jai Hindley, druhý v celkovom poradí Giro d´Italia 2020. 
Dvadsaťpäťročný rodák z Perthu opúšťa po sezóne tento tím 
a zamieri do Bora-hansgrohe. Pred dvoma rokmi skončil cel-
kovo druhý aj na Okolo Poľska. V tíme DSM sa predstaví aj 
skvelý šprintér Ces Bol, ktorý tento rok vyhral aj etapu na Pa-
ríž-Nice. Nemenej známe meno je aj Casper Pedersen, ktorý 
vlani vyhral legendárnu klasiku Paríž-Tours.

TEAM BIKEEXCHANGE
Austrálčan Michael Hepburn, Dán Christopher Juul-Jensen  
a Talian Alexander Konyšev, syn bývalého úspešného ruské-
ho pretekára Dimitrija Konyševa budú azda najznámejšími 
tvárami austrálskeho tímu Team Bikeexchange na pretekoch 
Okolo Slovenska.

ISRAEL START-UP NATION
Legendy prichádzajú. Aj na slovenské cesty. V tíme Israel 
Start-Up Nation sa na pretekoch Okolo Slovenska predstaví 
okrem iných pretekárov aj štvornásobný víťaz Tour de Fran-
ce, cyklista, ktorý sa vo svojej doterajšej kariére postavil de-
vätnásťkrát na štart pretekov seriálu grand-tours, z ktorých 
sedem vyhral – britský cyklista Chris Froome. Od júna 2017 
do júna 2018, teda v priebehu 12 mesiacov vyhral všetky 
tri grand-tours, postupne Tour de France, Vuelta a Espaňa  
a Giro d´Italia. Zostavy veľkých celkov doplnia mená cyklis-
tov prokontinentálnych a kontinentálnych tímov. 

Cyklojazda pre verejnosť v každom cieľovom meste
Je veľa podôb cyklistiky - cyklistika ako šport, cyklistika 
ako voľný čas, cyklistika ako dopravný prostriedok. Všetky 
podoby spája radosť a vášeň pre dve kolesá. Nech je vašou 
prioritou ktorýkoľvek pohľad, pre všetkých v spolupráci  
s partnermi pripravujeme obľúbenú jazdu pre širokú verej-
nosť – Energiu na kolesách.

Oproti minulosti, keď sa jazda konala len v záverečnom, resp. 
úvodnom meste, si tentokrát môžu aktívni cyklisti bez roz-
dielu veku zajazdiť aj vo všetkých etapových mestách. Toto 
sprievodné podujatie Medzinárodných cyklistických prete-
kov Okolo Slovenska je tento rok zorganizované na počesť 
obetí leteckých nešťastí. Preteky sa konajú v čase Európske-
ho týždňa mobility a v tesnom dotyku s Európskym týždňom 
športu.  Aj preto v spolupráci s GoSlovakia pripravujeme digi-
talizáciu etáp i rôznych cyklovýletov v okolí etapových miest. 

Pre účastníkov Energie na kolesách pôjde o prejdenie niekto-
rej z digitalizovaných trás GoSlovakia v čase od registrácie až 
do 26.9.2021. Registrovať sa dá v každom cieľovom mesteč-
ku pretekov v partnerskom stánku spoločnosti GoSlovakia, 
no aj individuálne prostredníctvom aplikácie. Ten, kto splní 
podmienky (registrácia, prejdenie trate, odfotenie QR kódu 
v etapovom meste a v cieli vybranej trasy), bude automatic-
ky zaradený do žrebovania o bicykel a ďalšie hodnotné ceny. 
Zámerom podujatia je aj symbolické obídenie Zeme. Okrem 
cyklojazdy čaká v každom cieľovom meste na fanúšikov i bo-
hatý program športových a kultúrnych vystúpení, ktorý sprí-
jemní chvíle čakania na veľké hviezdy cyklistiky.

Jubilejný 65. ročník pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční 
od 15.-19.9.2021. Na programe je prológ a 4 etapy, ktoré pre-
vedú cyklistov od východu krajiny až po jej západ. Odštartu-
je v Košiciach, a potom cez Spišské Podhradie, Dolný Kubín, 
Považskú Bystricu, Trenčianske Teplice, vyvrcholí podujatie  
v Trnave. Počas piatich dní cyklisti prejdú celkovo 692,1 kilo-
metrov a zabojujú o 12 rýchlostných a 15 vrchárskych prémií. 

Bodovo a finančne zaujímavý je i boj o jednotlivé dresy. 
Okrem najvzácnejšieho žltého trička s logom generálneho 
reklamného partnera Prvej slovenskej stávkovej spoločnos-
ti Niké si pretekári rozdelia aj ďalšie 3 dresy: zelené s logom 
partnera Škoda v bodovacej súťaži, kde sa započítavajú body 
z rýchlostných prémií, ktorých bude 12 a tiež prvých 10 cyklis-
tov získava body za umiestnenie pri dojazde etáp, bielo-čer-
vené bodkované s logom partnera Janom pre najlepšieho 
vrchára. Vrchárske prémie sú rozdelené do troch kategórii, 
biele s logom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR v súťaži cyklistov do 23 rokov.

Ďalšími súťažami bude súťaž: o najlepšieho slovenského 
cyklistu, ktorý dostane v cieli dres, ale podľa pravidiel UCI  
v ňom nebude absolvovať etapu, o najbojovnejšieho prete-
kára etapy, ktorej víťaz podľa hlasovania komisie absolvuje 
nasledujúci deň s červeným štartovým číslom, o najlepší tím, 
ktorá sa vyhlasuje až po skončení záverečnej etapy v Trnave.

Spolu sa predstaví 22 tímov, z toho až 7 celkov najvyššej 
ligy World Tour, vrátane domovského tímu Petra Sagana 
Bory-hansgrohe i dlhodobo najúspešnejšieho tímu sveta 
Deceuninck-QuickStep.

text a foto: Slovenský zväz cyklistiky
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Dopravné	obmedzenia		
sa	dotknú	hlavne	Veľkého	Bysterca

I Pri spoločnom zostavovaní trate s organizátormi pretekov 
sme zámerne navrhli, aby pelotón prešiel centrom veľkého 

sídliska, kde je umiestnená aj cieľová rovina. Takto si športo-
vý sviatok môže užiť čo najviac divákov a svojou podporou 
budú môcť vyburcovať pretekárov k čo najlepšiemu výkonu. 

V súvislosti s podujatím budú prijaté aj nevyhnutné doprav-
né obmedzenia zaisťujúce bezpečnosť pretekárov, sprievod-
ného konvoja a návštevníkov podujatia. Preto by sme Vás 
chceli poprosiť o pomoc a trpezlivosť, keďže bude potrebné 
počítať s priebežným uzatváraním komunikácií na trase pre-
tekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru SR, mest-
skou políciou a s dlhodobejším uzatvorením niektorých ulíc  
a parkovísk v meste. Týka sa to hlavne obyvateľov mesta, kto-
rí bývajú na dotknutých uliciach.

Prosíme Vás, aby ste v stanovených hodinách neparkovali so 
svojimi vozidlami na ceste ani blízko nej a na parkovanie vyu-
žili iné parkovacie miesta či záchytné parkovisko na lúke pri 
spojenej cirkevnej škole.

mesto Dolný Kubín
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