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Cyklistické podujatie HORAL TOUR 2015 opäť plné skvelých zážitkov a zábavy. 
 
V dňoch 14. - 16. augusta 2015 hostilo mesto Svit už siedmy ročník obľúbených trojdňových 
cyklistických pretekov s názvom HORAL TOUR 2015. Pod Tatry tak okrem domácich nadšencov 
tohto čím ďalej populárnejšieho športu zavítali návštevníci zo všetkých kútov Slovenska a 
nechýbali ani zahraniční účastníci prevažne z Českej republiky a Poľska. Sobotný majstrovský 
pretek priniesol príjemné prekvapenie v mužskej kategórii majster Slovenska a nedeľná DETSKÁ 
TOUR PETRA SAGANA sa aj tento rok tešila obrovskému záujmu zo strany ako detí tak aj publika.  
 
Trojdňové podujatie v sebe zahŕňalo 3. etapy, ktoré takmer 700 registrovaných pretekárok a 
pretekárov miestami poriadne vytrápili. 1. etapa  s dĺžkou 42 km a prevýšením 983 m odštartovala vo 
Svite v piatok o 13:00 a najrýchlejší pretekári sa z trasy vedúcej cez Štrkoviská, Vyšné Hágy a Štrbské 
pleso vracali do cieľa po hodine a 47 minútach. Najviac bodov do celkového poradia v tour si v prvej 
etape vyjazdili Karel Hartl (CZE) medzi mužmi a Janka Keseg Števková (SVK) medzi ženami. 
 
Sobotná 2. etapa patrila preteku ŠKODA HORAL MTB MARATÓN zaradeného do prestížnej ŠKODA 
BIKE OPEN TOUR a medzinárodných seriálov so zahraničnou účasťou. Etapa ponúkla na výber päť 
trás, dve majstrovské - KREJZI (133 km) a LEJZI (74 km) a kratšie, ale rovnako zaujímavé SENZI (43 km) 
a ÍZI (28 km). Piata trasa DEJZI (17 km) bola určená pre rodinné tímy. Z prvých dvoch tratí vzišli 
majstri Slovenska v horskom maratóne - Tomáš Višňovský a Janka Keseg Števková. Mužská 
majstrovská trasa KREJZI mala byť pôvodne z dôvodu dodržania pravidiel bezpečnosti majstrovských 
tratí ochudobnená o najväčšie lákadlo v podobe vrcholu Kráľovej hole. Organizátorom sa však 
spoločne s rozhodcami Slovenského zväzu cyklistiky nakoniec podarilo nájsť riešenie, aby si trať 
zachovala svoju jedinečnosť a zároveň bezpečnosť. Trasy 2. etapy previedli cyklistov tiež územím obcí 
Mengusovce, Spišská Teplica, Šuňava, Vikartovce, Liptovská Teplička, Lučivná, Šumiac a Telgárt. 
 
Počas tretieho dňa HORAL TOUR boli na programe detské preteky HORAL JUNIOR, ktoré sú súčasťou 
DETSKEJ TOUR PETRA SAGANA. Súťažilo sa v 10 kategóriách, z toho ôsmych súťažných a spolu sa do 
pretekov prihlásilo 350 detí vo veku od 2 do 14 rokov. Tí najmenší súťažili na odrážadlách 
a trojkolkách, starší na bicykloch. Malí účastníci 6. celoslovenského kola si domov zo Svitu odniesli 
súťažné skúsenosti, diplomy podpísané Peťom Saganom a vecné ceny. Okrem športových zážitkov 
čakalo na pretekárov a ich doprovod remeselné bábkové divadielko a nafukovacie atrakcie. 
„Organizácia bola výborná, páčili sa nám trate vo Svite a ich pripravenosť a samozrejme teší nás veľký 
záujem zo stany detí.“ uviedol Peter Zánický, riaditeľ detskej tour, ktorá svojim 7. kolom pokračuje 
22.08.2015 v Granči. 
 
Tretia nedeľná etapa v podobe okruhov XCO (cross-country) odštartovala o 13:30 a preverila 
technickú zdatnosť cyklistov v náročnom teréne v pohorí Kozie chrbty. Najúspešnejšie si tu opäť 
počínali K. Hartl a J. Števková. K. Hartl si zároveň vybojoval  víťazstvo v celej tour v mužskej kategórii 
a medzi ženami získala prvenstvo česká reprezentantka Anna Šmídová, ktorá našu Janku Števkovú 
predbehla iba tesne, keď musela Janka v sobotu absolvovať kratšiu a teda menej bodovanú 
majstrovskú trať. 



 
  

 
Areál pri Kolibe vo Svite, ktorý bol dejiskom podujatia vrátane zázemia, štartov a cieľov jednotlivých 
etáp HORAL TOUR žil počas víkendu aj zábavou a kultúrou. Návštevníkom z radov športovcov aj 
publika ponúkol koncerty skupín CHEERS a HRZDA, divácky veľmi atraktívnu show Jána Košiča - 
majstra sveta v cyklotriale, sprievodné aktivity partnerov podujatia, napr. cyklotrenažér, prezentácie 
produktov, detské súťaže a samozrejme príjemnú atmosféru. 
 
Podľa vyjadrení organizátora Ivana Zimu, má mesto Svit predpoklady dôstojne hostiť Majstrovstvá 
Európy v MTB maratóne, ktoré v roku 2017 do regiónu prinesú európsku špičku horskej cyklistiky 
a dodal: „Horal je vysoko profesionálne športové podujatie, organizačne a logisticky náročné, drobné 
nedostatky vychytávame postupne každý rok a máme ambíciu posúvať jeho kvalitu a podmienky  pre 
našich účastníkov stále vyššie, čo sa nám vďaka výbornej spolupráci partnerov, sponzorov a mesta 
Svit, verím, podarilo aj tento rok.“  
 
 
 
 
 
 
podrobné výsledky nájdete na stránke: http://www.cyklo.sao-
tatry.sk/2015/preteky/centrvysledky_horaltour.php 
 
viac informácií nájdete na stránke www.horal.sk  a https://www.facebook.com/mtbhoral 
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