
Sagan skončí aj hneď zajtra, ak ho cyklistika 

prestane baviť 

Aký je Sagan v zákulisí? 
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Peter Sagan po odstúpení z pretekov v Innsbrucku. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo) 

 



Rozhovor pre denník SME: 

Talian GABRIELE UBOLDI patrí medzi najbližších spolupracovníkov Petra Sagana v tíme 
Bora-Hansgrohe. Celkovo spolupracuje s bývalým majstrom sveta už štyri roky a patrí medzi 
jeho najbližších ľudí. Cyklistovi pomáha manažovať stretnutia so sponzormi a s médiami. 

Máte na starosti prácu s médiami v rámci tímu Bora-Hansgrohe. Ako ste sa k nej dostali? 

„V minulosti som pracoval v tíme Tinkoff, kde som mal na starosti sponzorov. To bolo ešte 
predtým, ako Peter Sagan prišiel do tímu. Keď prišiel, začali sme viac spolupracovať, ale stále 
som mal na starosti v rámci tímu aj sponzorov. 

Keď Peter prestupoval do Bory, oslovil mňa, ako aj ďalších blízkych ľudí, či by sme tiež nemali 
záujem ísť s ním. Súhlasili sme. Teraz sa v rámci Bory špeciálne starám o Petra a zabezpečujem 
aj stretnutia s médiami.“ 

Čo prezradil Gabriele Uboldi: 

� V čom je práca so Saganom ľahšia ako trebárs s Contadorom? 

� Koľko žiadostí o stretnutie či rozhovor dostáva? 

� Je rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými novinármi? 

� Sagan počas Tour oznámil, že sa rozchádza s manželkou. Ako by zareagoval na otázku týkajúcu sa tejto 

témy tesne pred MS? 

� Sleduje Sagan, čo o ňom médiá píšu? 

� Sú dvoje preteky, po ktorých Sagan poriadne zúril. Ktoré to boli? 

Spomínate si na prvé stretnutie s Petrom Saganom? 

„Iste. Bolo to v roku 2014 počas tréningového kempu. Vtedy mal celý tím Tinkoff vystúpiť na 
Kilimandžáro. Spomínam si, že som Peťa videl asi dve minúty, ako sme začali kráčať, a potom 
bol preč. Bol rýchlejší a pre mňa to bolo náročné. Na konci kempu pri spoločnej večeri sme 
spolu prvý raz aj hovorili. Vtedy mal 24 rokov.“ 

Bol už vtedy takou veľkou hviezdou? 

„Bol, ale možno nie takou veľkou, akou je dnes. Viete, vtedy mal trochu iné vystupovanie. Dnes 
je skúsenejší, serióznejší a práca s ním je menej zložitá. Dnes je už v takej pozícii, že aj keby 
nevyhral žiadne preteky, bude najväčšou osobnosťou v cyklistike. Je to výnimočný pretekár a 
veľmi dobrý ambasádor pre cyklistiku.“ 

Aký je váš vzťah so Saganom? 

„Priateľský. Ja, Peťo, jeho manažér Giovanni Lombardi a masér Maroš Hlad trávime spolu veľa 
času. Peťo sa správa veľmi profesionálne. Dokonca by som povedal, že mimo súťaží to platí ešte 
viac, ako keď jazdí na bicykli.“ 

Lenže pôsobí bezstarostne. Nie je taký? 



„Nie je to celkom tak. 

Napríklad každé ráno máme stretnutie, na ktorom si prejdeme program celého dňa. Čo ho čaká. 
Takže vie, čo sa deje, s kým sa musí stretnúť. Peter sa zaujíma o to, čo ho čaká. Aj to, prečo sa 
má stretnúť s tým človekom. 

Na jednej strane to berie profesionálne. Na druhej strane je pohodový a flexibilný. Ak sa mu 
zmenia plány, je ústretový a nevidí v tom problém. Viete, nie je to úplne bežné. 

Napríklad pre Alberta Contadora to bolo ťažké. Hoci aj on bol profesionál. Ale bol veľmi 
sústredený na svoj program a nerád menil plány. Bolo náročné riešiť s ním nejakú zmenu.“ 

Čo je najťažšie na vašej práci? 

„Povedať nie. Pretože novinári a sponzori nechápu, že Peter nie je superhrdina. Je výnimočným 
cyklistom, ale ak nebude trénovať, nemôže súťažiť. Nesmieme zabúdať, že je v prvom rade 
pretekár a denne musí štyri až šesť hodín trénovať. Potom má ešte regeneráciu a masáže. 

V rámci sezóny sú obdobia, počas ktorých sa potrebuje viac sústrediť na prípravu, ako sú jarné 
klasiky či pred Tour de France. Vtedy potrebuje viac pokoja.“ 



Gabriele Uboldi je mediálnym manažérom Petra Sagana. (zdroj: Sme - Jozef Jakubčo.) 

Klasiky a Tour sú pre neho najviac stresujúce? 

„Pre mňa určite. Pretože mi záleží na tom, aby som mal dobré vzťahy so všetkými novinármi a 
vtedy je o Petra veľký záujem. Moja práca je o tom, aby boli všetci spokojní. Keď musím 
odmietnuť niektoré žiadosti o stretnutie s ním, snažím sa to aj vysvetliť. Niekedy však ľudia 
nechápu, že Peter potrebuje aj trénovať.“ 

Môžete prezradiť, koľko žiadostí o stretnutie či rozhovor dostávate? 



„Každý týždeň je to 40 až 50 žiadostí. Pred Tour de France je ich aj viac ako sto. A to nie je len 
od športových médií, ale aj od magazínov, akým je napríklad Forbes.“ 

Vidíte nejaký rozdiel medzi slovenskými novinármi a zahraničnými? 

„Vôbec. Často pracujem so slovenskými médiami. Špeciálne s dvoma ľuďmi a máme dobrý 
vzťah. Sme radi, že Slováci tak podrobne sledujú všetky preteky. Aj Peťa to teší.“ 

Počas tohtoročnej Tour Peter oznámil, že sa bude rozvádzať so svojou manželkou. Ako sa 

dá zvládnuť taká situácia? 

„Bulvár za týchto okolností píše veľmi veľa a v tom aj veľa nepravdy. Vo všeobecnosti slovenskí 
novinári rešpektujú isté hranice a Petrovo súkromie. Keď počas Tour oznámil, že sa rozvádza, už 
bol rozhodnutý. 

“ 

Jeho úžasnou vlastnosťou je, že je veľmi ochotný a slušný. A to platí v podstate stále. 

„To nebola otázka toho dňa. Bol to dlhší proces a my sme o tom vedeli. Musím však povedať, že 
som očakával, že to bude oveľa horšie. Najmä na Slovensku. Prácou bulváru je vytvárať 
senzácie. Tak to je. Pre Petra vo všeobecnosti nie je problém, ak mu niekto položí otázku 
ohľadom rozvodu. Ale ide aj o to, kedy tá otázka padne. 

Po etape na Tour de France, ktorú vyhral, alebo v deň, počas ktorého mal ťažký pád, o tom 
nebude hovoriť. Ak by sa ho to niekto pýtal na tlačovej konferencii pred šampionátom, som si 
istý, že by na to odpovedal.“ 

Sleduje Sagan, čo o ňom píšu médiá? 

„Keď má na to čas. Keď má veľa povinností ako počas klasík či počas Tour, vtedy nie. My pre 
neho pripravujeme každý týždeň prehľad toho, čo sa udialo, aby bol zorientovaný a videl to. Pre 
nás je dôležité, aby sme videli, čo sa v médiách objaví, pretože niekedy chceme odkomunikovať 
nejakú myšlienku, ale výsledok je iný.“ 

Je pre neho dôležité, čo sa o ňom píše? 

„Myslím si, že nie. V tomto je skutočne taký, akého ho ľudia poznajú. Na nič sa nehrá. Aj teraz 
pred tlačovou konferenciou prosto prišiel za mnou a pýta sa, o čom to dnes bude. Nebýva pod 
tlakom a nič nepredstiera. Tak to je aj pred pretekmi.“ 

Sagan pôsobí bezstarostným dojmom, vraví, že nesleduje profil trate, ale na druhej strane 

je profesionál a dbá na detaily. Ako to teda je? 

„Naozaj sa na súťaže pripravuje a myslí na to. Lenže napríklad v Innsbrucku pred 
majstrovstvami sveta sú niektorí pretekári desať dní vopred. Peter prišiel len v piatok (preteky 



boli v nedeľu - pozn. red.). V sobotu si prešiel posledné stúpanie a zjazd do cieľa. Veľký okruh 
uvidí počas pretekov niekoľkokrát a v cyklistike sa môže stať všeličo. 

Ale on nenecháva zas všetko len tak. Záleží mu na tom, aby bol dobre pripravený. V piatok, keď 
pricestoval, tak ešte pred tlačovou konferenciou ho čakal masér a dal mu masáž. 

Peter sa však nestresuje, aby detailne poznal poslednú zákrutu a podobne. Pred pretekmi zvykne 
zastať pri deťoch a pri fanúšikoch, rozdá pár autogramov. Aj to je pre neho spôsob, akým sa 
trochu uvoľní a nemyslí len na preteky.“ 

 
 Peter Sagan v pretekoch mužov elite na MS v cyklistike 2018 (27 fotografií) 

Čo sa podľa vás stane, keď ho prestane baviť cyklistika? 

„Skončí. Tým som si istý. Vieme, že keď nebude mať z cyklistiky radosť, tak prestane jazdiť. 
Peniaze pre neho nie sú dôležité. Aj dnes žije celkom prostý život. Sám to vidím, že iní cyklisti 
si kupujú drahé autá, hodinky. Peter radšej minie peniaze na to, aby si zašiel s kamarátmi na 
večeru.“ 

So Saganom spolupracujete už štyri roky, čo ste sa od neho naučili? 

„Jeho úžasnou vlastnosťou je, že je veľmi ochotný a slušný. A to platí v podstate stále.“ 

Ale po súťaži, najmä ak tesne skončí druhý alebo sa mu nedarí podľa predstáv, vraj zúri. 

Je to tak? 



„Zúri a ešte ako. Býva veľmi nahnevaný. Pamätám si dvoje preteky, po ktorých bol naozaj vo 
veľmi zlej nálade – po olympiáde v Riu de Janeiro (súťažil v horskej cyklistike a organizátori ho 
stiahli jedno kolo pred koncom – pozn. red.) a vlani po klasike Miláno - San Remo. Vtedy 
skončil veľmi tesne za Poliakom Kwiatkowským. 

Prvých päť minút po pretekoch to veľmi prežíva. Vtedy nie je dobré byť pri ňom. Aj ja, keď 
vidím, že je zle, radšej sa držím pár metrov za ním. Vtedy to najviac počúva masér Maroš. Peter 
si potom dá gumené medvedíky, proteínový nápoj a o pár minút je opäť v pohode.“ 

 
Hovorí po pretekoch s tímovými kolegami? 

„Nie. O pretekoch sa bavia pred štartom ešte v tímovom autobuse, pretože Peter je lídrom. Keď 
sa to skončí, už sa o cyklistike nechce baviť. Berie to tak, že už sa to skončilo a teraz je čas dať si 
pivko.“ 

Dá si rád pivo? 

„Samozrejme. Ale napríklad 48 hodín pred pretekmi to neurobí. Nedá si ani jedno. Mimo 
pretekov si dá jedno či dve. Vie, kedy si to môže dovoliť. Na druhej strane má rád aj nutellu. A 
tá je pre neho horšia ako pivo.“ 

Je to práve on, kto sa v tíme stará o zábavu? 

„Samozrejme. Je to taká partička - Peťo, Daniel Oss a v budúcej sezóne príde aj Oscar Gatto, 
ktorý na to nevyzerá, ale tiež je veľmi zábavný. Pri Peťovi musíte byť stále v strehu, keď je pri 
vás. 

Robí si žarty takmer stále - pred pretekmi, po pretekoch. Niekedy je ťažké chápať jeho žartíky. 
Aj toto je súčasť toho, že cyklistika ho zatiaľ baví. Keď ho to prejde, skončí." 

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to. 

 


