ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný-čiastočný súpis archívnych a publikovaných dokumentov
o bystrických vodákoch v Odboroch turistiky KČST, KSTL a KST Lokomotíva

VODÁCI V LOKOMOTÍVE

1982-Splav Hrona-Foto Peter Vízner

☼
Súpis publikovaných a archívnych dokumentov k histórii organizovanej vodnej turistiky
v Klube slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica a v spolkoch na ktorých tradíciu nadviazal –
v odboroch Klubu česko-slovenských turistov (KČST) a Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL).
V závere súpisu uvádzame aj čiastočný prehľad príspevkov o vodnej turistike na Hrone,
ktoré boli publikované v Krásach Slovenska v rokoch 1938-2006.
Súčasťou –prílohou k prehľadu o vodákoch v Odbore turistiky TJ a KST Lokomotíva Banská Bystrica sú aj
„Vodácke čriepky“ - Spomienky Petra Víznera na loko-vodácke splavy z rokov 1980-2009.

☼
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Publikované informácie o organizovanej vodnej turistike v ČSR
a v odboroch KČST a KSTL Banská Bystrica
1924
Sväz kanoistov a vodných turistov v ČSR.-In: KS.-Roč.4, č.7-8(1924), s.128. – Text: Sväz kanoistov a vodných turistov v ČSR je
povolaným činiteľom vodných športov. Mal by venovať väčšiu pozornosť Slovensku ako doteraz a u nás mohli by sme
aspoň pomýšlať na založenie podobného spolku, alebo sriadiť ako odbočku KČST.

1925
Zprávy spolkové: Zprávy z ústředního výboru: III.schůze ústředního zastupitelstva konala se dne 28.1.1925 v Praze. - In:
Časopis turistů. – Roč.37, č.3(1925),s.87-88. –...uvádza sa aj : .Zásadne schválené, aby bola organizovaná vodná turistika,
aby sa vypracovali smernice pre tento krúžok a zozbierali sa podklady pre vypracovanie sprievodcu po čsl.riekach....

1935
ÚLEHLA, Rudolf: Vodná turistika na Slovensku-šport budúcnosti. - In: KS. - Roč.14, č.4(1935), s.88-89. - Príspevok na
výročnej schôdzi Slovenskej komisie KČST 27.4.1935 v Žiline.

1937
Kajakári v Banskej Bystrici. – In: Naše noviny. –( 11.6.1937). – Text : Vodný odbor KČST v Banskej Bystrici bol založený
koncom mesiaca mája t.r. Odbor tento si vzal za cieľ propagovať kajakársky a veslársky šport na Hrone. V čele odboru
stojí okresný náčelník dr.Úlehla. Tomuto krásnemu športu prajeme mnoho zdaru.

Nová vodácká skupina KČST. – In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu Československých turistů. Příloha Turistické zpravodajství.
- Roč.49, č.6 (1937), s.59. – Text : „Nová vodácká skupina KČST zakládá se při odboru KČST v Banské Bystrici.,jejím
předsedou je okresní náčelník Dr.Miloš Úlehla, dobrý výkonný kajakář, kapitánem pak je mistr republiky v double kanoi
Šanda. Proponuje se pořízení vodácké mapy Hronu a uvažuje se o stavbě klubovny a loděnice.“

1938
KČST-činnosť v roku 1938. – In: Časopis turistů.-1939, č.9-10. – Podarilo sa zvýšiť počet vodáckych skupín – uvádza sa aj
Banská Bystrica…
ÚLEHLA, R. : Hron. - In: KS.-Roč.17, č.9-10(1938), s.202-203.
Co musí znáti a ovládati vůdce Vodáků KČST ? - In: Časopis turistů. – Roč.50, č.7(1938), s.68.

Mestská rada. – In: Naše noviny. – (12.8.1938). – Banská Bystrica - Mestská rada 3.augusta 1938 na svojom zasadnutí –
Klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici poskytnuté bolo 17 m3 guľatiny po Kčs 10.- na postavenie úschovne na loďky.

1939
Samosprávne rozdelenie v KSTL. - In: Vysoké Tatry : Zvesti Klubu slovenských turistov a lyžiarov. – Roč.9, č.2(27.1.1939), s.4.
–„KSTL pozostáva zo 6 úplne samostatných sborov, turistického,lyžiarskeho, horolezeckého, vodného,fotoamatérskeho
a záchranného. Každý sbor hospodári samostatne v rámci spoločného rozpočtu. ...“
KČST-činnosť v roku 1938. – In: Časopis turistů.-1939, č.9-10. – Podarilo sa zvýšiť počet vodáckych skupín – uvádza sa aj
Banská Bystrica…
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1940
II. celoštátne preteky vodákov KSTL 15.septembra 1940. - In: Hosť a turista. –Roč.1, č.16 (1940), s. 6. - Preteky sa konali na
Váhu na trati Nemšová – Trenčín, za účasti vojska, nemeckého Kajak klubu z Bratislavy, vodákov KSTL z Banskej Bystrice,
Bratislavy, Prešova, Ružomberka, Žiliny a Trenčína. Uvedené sú aj výsledky pretekov s menami víťazov.

☼
Archívne záznamy o vodáckom oddieli Klubu československých turistov Banská Bystrica

Zápisnica z výborovej schôdze ktorá sa konala dňa 27.6.(1938) v Národnom dome.- uvádza
sa aj : ...Ing.Chrz podáva zprávu o činnosti vodáckeho odboru, bola nám kladne vybavená žiadosť o postavenie lodenice
v plaviarni pod Urpínom, dále sa prihovára o subvenciu 2000 Kč pre vodákov. Jednohlasno bol schválený plán na stavbu
lodenice. Bolo usneseno zmocniti p.p.Ing.Chrza, Katzera a dir.Stárku k uzatvoreniu půjčky na stavbu lodenice.
- In: Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938 / PC prepis zápisníc – ARCHÍV KST LOKO.
V roku 1939 sa odbory KČST BB , KČST Radvaň a SKI Klub zlúčili do Odboru KSTL
BUKVAJ, Juraj :Správa o činnosti KČST Banská Bystrica, prednesená na ustavujúcom valnom zhromaždení Klubu
slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici 31.mája 1939. – V uvedenej správe J.Bukvaj uvádza : „... V tom istom
roku(1937) ustavila sa pri odbore skupina vodákov, ktorá svoju činnosť započala veľmi sľubne. Dnes má už postavenú
lodenicu. Vodácka skupina bude ustavená aj v terajšom našom odbore a bude záležať len na jej členoch, aby ju uviedli znovu
v plnej sile do života, v čom im bude nové vedenie odboru zaiste nápomocné.“
V časti správy o majetku odboru sa uvádza : „...Lodenica v Ban.Bystrici 1.560.60 „
-In: Zápisnice KSTL odboru Banská Bystrica 1939–1949/ PC prepis zápisníc – ARCHÍV KST LOKO.

☼
Archívny záznam o vodáckom oddieli Klubu slovenských turistov a lyžiarov Banská Bystrica

Zápisnica z ustavujúcej schôdze výboru K.S.T.L konanej dňa 20.mája 1940 o 20 hod v Národnom
dome. - … p.Bukvaj podáva svoju jednateľskú zprávu..... Referuje o prevedení propagačného týždňa turistiky, ktorý odbor
previedol znamenite. Usporiadaná bola výstava z vodáckeho života v Národnom dome a zároveň premietaný bol film
z tohoročných lyžiarskych majstrovstiev za hojnej účasti členov. V súvislosti s propagáciou turistiky vyvesené boly plagáty,
ako aj pevné vývesky vyzývajúce občanov k vstupu za člena K.Č.S.T. Úspech do dnešného dňa nie je taký, ako sa očakával
a treba preto turistiku propagovať ďalšími podnikmi a hlavne osobným stykom.

Zápisnica napísaná dňa 25.6.1946 na VIII.riadnom valnom shromaždení KSTL, odboru v Banskej Bystrici. –
Zpráva referenta vodáckeho odboru Dr.Vlada Paulinyho :
Odbor vodákov má doposial len 16 riadnych a výkonných členov. Bohužiaľ ani z týchto 16 členov nemá každý svoj vlastný
kajak. Plavby schopné kajaky máme doposial len 4. Členovia odboru pokúsili sa u českých firiem zadovážiť si nejaké kajaky,
ale nie sú teraz nijaké na sklade. Dúfame, že cena kajakov časom klesne a tým aj členstvo nášho odboru vzrastie.
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Činnosť : Život vodákov je sústredený na hati pri Šalkovej. Tam máme svoju lodenicu a nakoľko Hron je splavný len od hati
hore, tam kajačíme, plávame a užívame radosti nášho krásneho športu. Myslím, že každý kto prišiel medzi nás vodákovhatiarov, dobre sa medzi nami cítil a iste na strávené chvíle na hati si rád spomína. Mimo týchto rekreácií a rekreačného
kajačenia na hati, podnikajú naši členovia aj väčšie výlety dolu Hronom. Vlani v jeseni podnikli 6 naši členovia 4 splavby dolu
Hronom od Slovenskej Ľupče po Banskú Bystricu a t.r. v máji 3 kajaky jeden splav od Medzibrodu po hať.
Pre nastávajúce sezony máme veľké plány. Prvoradou podmienkou pre rozvinutie nášho vodáckeho športu u nás je
vybudovanie vodnej prehrady na Hrone pri vtoku rieky Bystričky do Hrona, aby tak stúpla hladina rieky a stal sa tak
splavným až po Radvaň.
Ťažkosti a naše návrhy: Vlastníme len malú lodeničku, ktorá nám predbežne postačuje, ale zubom času a vojnovými
udalosťami tiež už svoje podstúpila a preto potrebuje nutnú opravu. Koľko táto oprava bude stáť nemáme ešte presne
zistené, ale predpokladáme tak cca 3000 Kčs. Prosím v mene vodákov nášho odboru o úhradu tohto nákladu.
- In: Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/PC prepis zápisníc – ARCHÍV KST LOKO.

☼
Záznamy o vodákoch Odboru turistiky TJ Lokomotíva
v archívnych dokumentoch z rokov 1966 - 1990
a Klubu slovenských turistov Lokomotíva
z rokov 1990 - 2010

1966
List od : Krajský výbor ČSZTV Banská Bystrica – Komu: SKNV Ban.Bystrica. – 3.10.1966.- Projekt TJ Lokomotíva
Ban.Bystrica na vybudovanie Ubytovne pre vodákov-lodenice.

1968
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Správa o činnosti vodnej turistiky v roku 1968(2 rkp.s.- Vlado Bárta)- ... k založeniu oddielu nedošlo, ale dvaja členovia OT
ktorí majú vlastné lode –Bárta, Šimkovič, spolupracovali s oddielom Štiavnické Bane, treba uvažovať o nákupe lodí a
o stavbe lodenice...

1969
Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ Loko 8.1.1969 - Funkcie vo výbore OTTJ – predseda Ing.Ján Petian, tajomník Oľga
Národová, záujmová turistika-Ing.Zdeněk Šír,Jozef Koubek, vodná turistika-Ing.Vlado Bárta, OB-Ing.Jozef Strečok,
značkárska komisia Kamil Linhart, turist.klasifikácia a práca s mládežou Ladislav Zlatohlávek, hospodár Jozef Kollár.

Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ Loko 4.2.1969-

Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ Loko 1.4.1969

BÁRTA, Vlado : Snemovanie banskobystrických turistov. - In: KS. - Roč.46, č.3 (1969), s.116. - Výročná schôdza OTTJ Loko,
pozornosť sa venovala otázke dokončenia LV na Panský diel a turistických chát na Šachtičke. Rozhodlo o založení oddieli
vodnej turistiky, pravidelná výletová činnosť.

1970
Hlásenie o výročnej členskej schôdzi Odboru turistiky 5.2.1970. - Zloženie výboru OTTJ od 5.2.1970 :predseda Ing.Ján
Petian... Vodná turistika Ing.V.Bárta...
Správa o činnosti OTTJ Loko za rok 1969 uvádza aj: ....Vodná turistika : OT nemohol kúpiť lode, a tak sa vodnej turistike
venujú len 2 členovia ktorí majú vlastné lode (Bárta, Šimkovič).Spolupracovali s oddielom zo Štiavnických Baní, splavili Hron,
Dunaj, Váh, Mazurské jazerá, účasť na majstrovstvách v rýchlostnej kanoistike.
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Zápisnica z výboru OT Loko 1.4.1970 :

List od: OTTJ Loko zo dňa 3.4.1970.-Komu: Bohuš Svitek,hospodár TJ Lokomotíva BB.- Oznamuje sa splnomocnenie
Ing.V.Bártu prevziať sumu 3500 Kčs,schválenú v rozpočte OT na zakúpenie 1 laminátovej lode pre úsek vodnej turistiky TJ
Lokomotíva.

1971
Výročná členská schôdza OTTJ Loko 21.1.1971. –Správa o činnosti Odboru turistiky TJ Lokomotíva v Banskej Bystrici za rok
1970.-... Vodácka turistika –nemá materiálnu základňu, len dvaja sa na svojich lodiach zúčastnili Plavby SNP po Hrone,
Medzinárodný splav kajakový na Mazurských jazerách v Poĺsku....Zloženie výboru OTTJ – Vodácka turistika Ing.Vlado
Bárta...
Uznesenie z výročnej členskej schôdze OTTJ Loko 21. 1.1971 -...pomôcť vodákom aby dačo robili...
Plán činnosti vodnej turistiky a Zoznam záujemcov o vodnú turistiku.(Rkp.záznam Vlado Bárta).

Zápisnica zo zasadania výboru OT Loko 29.6.1971 :... o vodáckej akcii-účasť na medzinárodnom kajakovom splave na
Mazurských jazerách.
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Správa o činnosti Odboru turistiky TJ Loko BB za obdobie od 1.1.1971 – 30. 6. 1971.- .... OT má 3 oddiely – Oddiel pešej
turistiky( jeho súčasťou je úsek LT), Oddiel Vysokohorskej turistiky( má 3 cvičiteľov VHT, vlastné akcie, účasť na zraze VHT v
Roháčoch) a Vodácky oddiel. Vyvíja sa tiež činnosť na úseku OB (VI.roč.OB Partizánsky samopal) ...
Vodácky oddiel má doposiaľ veľmi ťažké podmienky pre činnosť – nemá žiadnu materiálnu základňu, napriek tomu podniká
akcie ako napr. účasť na Medzinárodnom kajakovom splave na Mazurských jazerách v Poľsku.

Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ 25. 11. 1971.- ...Ukladá sa Petianovi a Bohmerovi vyriešiť problém položky zapožičanej
HOTJ na nákup lán a po vyriešení tohoto problému vystaviť objednávku na zakúpenie 1 lode,

Správa o činnosti Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Banská Bystrica za rok 1971 – časť o vodákoch :

1972
Správa o výročnej členskej schôdzi Odboru turistiky TJ Loko 14.1.1972-. Nové zloženie výboru...Vodáctvo Ing.J.Bárta...
Správa o činnosti Odboru turistiky TJ Loko BB za rok 1971-... Vodácka turistika –Vodácky oddiel má 10 členov, všetci sa
v lete zúčastnili na Medzinárodnom splave kajakov na Mazurských jazerách v Poľsku, poriadatelia ich vyhodnotili ako jednu
z najlepších skupín, získali úspechy aj v rôznych súťažiach : dvojica Vojto Zachar a Anina Némethová získali I.miesto
v turistickom desaťboji, oddiel získal aj III.miesto vo vodáckych pretekoch a tiež III.miesto v súťaži vodáckej módy...Skupina
našich vodákov dostala pozvanie aj na budúci ročník Medzinárodného splavu.
Zoznam členov Odboru turistiky TJ Lokomotíva Banská Bystrica k 21. 3. 1972 : pre úradnú potrebu dopravnej kancelárie
ČSD pre vydávanie režijných cestovných lístkov pre členov TJ Lokomotíva. V zozname sú uvedení členovia turistického
oddielu, oddielu mladých turistov, vodáckeho oddielu, odd.vysokohorskej turistiky, orientačného behu a značkári.
Činnosť Odboru turistiky TJ Lokomotíva v Banskej Bystrici za rok 1971 a k 10. 5. 1972- uvádza sa aj : . .OTTJ má k
10.5.1972 113 členov, 16 cvičiteľov (z toho 1 vodácka turistika...) ... Vodáci – 1971 jediná akcia – Mazury(účasť 10 členov
OTTJ Loko, poriadatelia ich vyhodnotili ako jednu z najlepších skupín)Oddiel nemal materiálnu základňu, koncom roku
1971 sa kúpili dva kajaky, nie je ich kde uskladňovať, treba doriešiť niekdajší plán výstavby lodenice v BB.
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Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ Loko 12. 6. 1972 -...Výbor poveruje vedením zahr. vodáckej akcie Mazury 72 V. Bradu
Výpis o inventári Oddielu vodnej turistiky z Inventarizačného súpisu TJ Lokomotíva k 31.12.1972 : ..2 laminátové kanoe ...

Správa o činnosti TJ Lokomotíva za rok 1972 – časť o vodákoch :

KALISKÁ, Oľga : Vodná turistika : Bibliografia. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 1972. -37 s.
MIŠÍK, Vladimír: Vodná turistika – Bibliografia /MK. – In: KS.-Roč.50, č.6(1973), s.284. – Informácia o bibliografii ktorú
spracovala O.Kaliská a vydala ŠVK Banská Bystrica.

1973
Správa z výročnej členskej schôdze OTTJ Lokomotíva 31. 1. 1973...Nový výbor OTTJ : predseda Ľudovít Mattertaj, ...
Vodácka turistika – Ing.Vlado Bárta.
Správa o činnosti Odboru turistiky TJ Loko BB za rok 1972.-...Vodáci –Medzinárodný splav kajakov na Mazurských jazerách
– učasť 14 členov OT Loko

1974
Správa z výročnej členskej schôdze OTTJ Lokomotíva BB 21.1.1974. ...Vodácka turistika – činnosť v 1973 úplne stagnovala,
hoci v pôvodnom pláne bolo zaradených viacero pekných podujatí. Jediné čo možno ospravedlniť je neúčasť na
medzin.splave kajakov na Mazuroch, lebo pozvánky prišli neskoro a nedali sa už vybaviť vycestovacie formality. Prístup
predsedu úseku vod.turistiky je dosť nezodpovedný, pretože OT zabezpečil plavidlá a už dva roky sú na sklade nevyužité.
Zápisnice zo zasadania výboru OTTJ Loko
19. 3. 1974 - Prerokovanie návrhu L.Mattertaja z minulej schôdze s naledovným rozhodnutím o funkciách vo výbore:
predseda Dušan Kaliský, podpredseda L.Mattertaj, tajomník+propagácia O.Kaliská, hospodár O.Uhrinová, Pešia turistika –
J.Strečok, M.Planderová. VHT –J.Žiljak. LT – Z.Šír, S.Melek. Mototuristika-Ing.Petian. Vodná turistika-Ing.Bárta.
18.4.1974 :

22.5.1974- funkciou vedúceho vodáckeho oddielu sa poveruje Jozef Žiljak.

5.6.1974 :

1.7.1974-Problém vodnej turistiky – Výbor TJ z neznámych dôvodov nie je ochotný vydať nám zo skladu lode. Preto výbor OT
poveruje D.Kaliského a J. Žiljaka zajsť osobne za predsedom TJ Brziakom a prediskutovať tento problém. –T: do 5.7.1974..
Správa o činnosti OTTJ Loko BB za rok 1974 + Správa z členskej schôdze OTTJ 17.12.1974
Vodácka turistika – ...uznesenie minulej čl.sch. uložilo zorganizovať aspoň jeden výcvik vodáckeho minima a tak využiť lode,
ktoré sme temer pred dvoma rokmi s pomerne veľkými nákladmi kúpili. Lode však ležali po celú sezónu v železničnom sklade
A tak sme v roku 1974 zaznamenali len jedno podujatie a to pod vedením Ivana Žubora – účasť na medzinárodnom splave
kajakov na Mazurských jazerách v Poľsku, s účasťou 7 členov.
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Zoznam cvičiteľov OTTJ Loko : uvádza sa - cvičiteľ II-vodná turistika - Vlado Bárta
Spravodaj OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica. –december 1974. – Stručná štatistika z činnosti jednotlivých úsekov OT v roku 1974:

1975
Poverenie 5.5.1975 – Výbor OTTJ splnomocňuje vedúceho vodáckeho oddielu OTTJ Loko Jozefa Žiljaka obhospodarovať
majetok – člny - ktoré vlastní OTTJ Lokomotíva. Výbor Telovýchovnej jednoty Lokomotíva súhlasí a na základe tohto
rozhodnutia môžu sa J.Žiljakovi vydávať lode zo železničného skladu v Radvani, pokiaľ si OTTJ nezabezpečí inú lodenicu.Podpísaný predseda TJ Loko Anton Brziak

Správa o činnosti turistického vodáckeho oddielu TJ Lokomotíva Banská Bystrica (14.10.1975 spracoval J. Žiljak)Začiatkom roku 1975 bola činnosť takmer žiadna...príchodom nových členov ktorí už pôsobili aj v iných vodáckych oddieloch
sa činnosť začala sľubne rozvíjať...prehľad uvádza 27 stretnutí oddielu, z čoho bolo 18 plavieb, ostatné boli brigády na
úprave lodenice a opravách lodí. Loko má len 2 kanoe, z čoho jedno je športové, nevhodné na turistiku a druhé bolo
nevhodným uskladnením poškodené, takže členovia jazdia na vlastných súkr.lodiach. Zaujímavejšie akcie :splav Hrona z BB
do Štúrova, z Ľupče do Radvane, z Dubovej do BB, z Radvane do Dúbravy, z Lopeja do Radvane.

1976
Správa z výročnej členskej schôdze OTJ Loko BB dňa 2.2.1976 .-Výbor OTTJ zvolený členskou schôdzou pre ďalšie volebné
obdobie :... vodná turistika Ing.Jozef Laco...
Výročná správa o činnosti OTTJ Loko za rok 1975 a náčrt hlavných úloh na ďalšie volebné obdobie
Vodáci-27 podujatí s účasťou 99. Najvýznamnejšie – Splav Hrona BB-Štúrovo. Brigády na provizórnej lodenici.
Zápisnice zo zasadania výboru OTTJ Lokomotíva v roku 1976 :
4.3.1976 –Vypracovanie plánov činnosti jednotlivých úsekov :

8.4.1976 –
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20. 5.1976 -Základný výcvik na Hrone-Ing.Laco..

2.11. 1976-Ved.vodákov Ing.Laco odišiel do BA-návrh kooptovať do výboru Juraja Kubíka.

21.12. 1976-na člen.sch. sa predloží návrh na zmeny vo výbore – návrh nových členov výboru : J.Kubík (vedenie vodáckeho
odd) a V.Houžva(vedenie TOM).

Správa o činnosti vodáckej sekcie turistického odboru TJ Loko BB za rok 1976 (spracoval K. Nagy 24.10.1976)- dokument
sa nezachoval

Žiadosť OT TJ Lokomotíva o parcelu na stavbu lodenice a o vyjadrenie Mestského národného výboru –Odboru výstavby
a územného plánovania Banská Bystrica k návrhu stavby provizórnej lodenice :

10

1977
Zápisnica z členskej schôdze Odboru turistiky TJ Lokomotíva 18.1.1977.
+ Správa o činnosti OTTJ Loko v roku 1976. - K 1.3.1977 evidujeme 310 členov, ktorí vyvíjajú činnosť v nasledovných
oddieloch :Pešia turistika, Lyžiarska turistika, Vysokohorská turistika, Vysokohorské lyžovanie, Vodná turistika, Orientačný
beh, Značkári, Oddiely TOM, Mototuristika.
Spravodaj OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica. – január 1977. – Stručná štatistika z činnosti jednotlivých úsekov OT v roku 1976:

Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ Loko 16.5.1977- Výber staveniska pre výstavbu lodenice, spracovať dokumentáciu
aby stavba mohla začať 15.6.1977 (Kubík) .

11

1978
Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1978:
7.2.1978-Rozdelenie funkcií novozvoleného výboru OTTJ na volebné obdobie 1978 – 1979 : ...vodná turistika Juraj Kubík..

19.6.1978- Činnosť vodáckeho oddielu –J.Kubík

12

2.10.1978-Kontrola úloh z predchádzajúcej schôdze výboru :

SPRAVODAJ OTTJ LOKOMOTÍVA.- január 1979. –Stručná štatistika z činnosti jednotlivých úsekov OT -Údaje o vodákoch v roku 1978 :

1979
SPRAVODAJ OTTJ LOKOMOTÍVA.- január 1979. –Stručná štatistika z činnosti jednotlivých úsekov OT -Údaje o vodákoch v roku 1978 :

Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1979 :
5.2.1979 –Výbor prejednal Uznesenia z výročnej členskej schôdze a ukladá sa :... vypracovať plán vodnej turistiky. Termín
do začiatku marca. Predložiť výboru návrh na stavbu lodenice-Termín marec. - Zodp.:Nagy
26.3.1979-Za stavbu provizórnej lodenice zodpovedá Kubík a Nagy.

25.4.1979- Schválené dať vodákom z rozpočtu OT 2000 na stavbu lodenice.

28.5.1979-Nagy obsiahlo informoval o stavbe lodenice, výbor požiadal Ing.Závackého o odborné posúdenie tejto stavby.

18.6.1979 –Výbor ukladá Kubíkovi predložiť návrh na vytvorenie samostatného vodáckeho oddielu.Termín-júl.
30.6.1979 - Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu oddielu vodnej turistiky pri OTTJ Loko 30.6.1979 – podpísaný Nagy
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Propozície lampiónovej plavby po Hrone - OT Loko 17.8.1979 (ved.Minařík-Nagy)

Kalendár akcií Sekcie vodnej turistiky OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica :
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Zápis z členskej schôdze oddielu vodnej turistiky Odboru turistiky TJ Lokomotíva Banská Bystrica
Schôdza sa konala 26.10.1979 o 19,00 v lodenici. Napriek nepriaznivému počasiu sa schôdze zúčastnili 10 členovia-noví
záujemci. Prítomní boli nasledovní: Matúš Jakubček, Pavol Matulay, Evžen Minařík, Karol Nagy, Jozef Peniak, Ladislav
Rafanides, Ján Sásik, Stanislav Tichý, Milan Videršpán, Ivan Uhrín.
1/ V úvode bola stručne podaná správa o činnosti oddielu za rok 1979, do 6.10.1979. Na brigádach na lodenici sa
zúčastňovalo 30 členov oddielu a členov TOM, v 56 dňoch pracovalo spolu 157 osôb, odpracovalo sa spolu 749 hod., čím sa
vytvorilo dielo v hodnote 11.236 Kčs. Z 30 členov, ktorí brigádovali na lodenici sa zatiaľ nezúčastnili nami poriadaných
vodáckych túr trinásti. Uskutočnilo sa 18 výletov v 39 dňoch s účasťou 53 osôb.
2/ Ďalej boli prejednávané úlohy na doplňovaní lodenice a zriaďovaní verejného táboriska so zameraním na rok 1980.
3/ Prejednali sa minimálne finančné potreby pre existenciu a rozširovanie oddielu v ďalších rokoch. Schválil sa návrh
rozpočtu, ktorý je súčasťou uznesenia.
4/ Predseda oddielu informoval o jednaniach s miestnou organizáciou rybárskeho zväzu o ich odmietavom stanovisku
k využívaniu rybníka aj na športové účely, tiež o možnosti kolektívneho členstva v okresnej organizácii Slovenského zväzu
ochrancov prírody, ďalej o pripravovanom školení stavby lodí v Rimavskej Sobote.
5/ V závere sa prejednával predbežný plán činnosti na rok 1980.
Na záver členská schôdza schválila uznesenie v nasledovnom znení:
1.Oddiel sa aktívne zapojí do prípravy budovania verejného táboriska v blízkosti provizórnej lodenice podľa potreby ešte
v tomto roku/ za rok 1979 zodpovedný Nagy./ Táborisko po vybudovaní bude pod patronátom oddielu VT a bude k dispozícii
členom slovenského alebo českého zväzu turistiky zdarma, rovnako ako v rámci možnosti i lodenica.
2. Na rok 1980 navrhujeme nasledovný rozpočet pre činnosť oddielu :
2 ks kanoe(Vertex, Vltava)...................................3.000 Kčs
materiál na stavbu a údržbu lodí / postavíme
3 ks kanoe /-sklotextil, živica, drevo....................3.000 Kčs
12 ks pádla...........................................................1.200 Kčs
4 záchranné vesty................................................ 700 Kčs
6 ks ochranné prilby(hokejové)........................... 300 Kčs
poistenie lodenice a lodí.................................cca 500 Kčs
spolu
................................................................ 9.700 Kčs
Rozpočet sa predkladá výboru OT s tým, že ho žiadame kryť z prostriedkov disponovaných ČSZTV telovýchovnej jednote
Lokomotíva BB a z príjmov podujatí usporiadaných OT, včítane nami navrhovanej spoluúčasti na organizácii plavby SNP
a tiež z príjmov z inzercií sprostredkovaných členmi vodáckeho oddielu.
Ďalšie príjmy oddielu (lodenicové príspevky, brigády a pod.) sa použijú na doplňovanie inventáru lodenice a úhradu nákladov
za účasť na 3 celoslovenských turisticko-vodáckych pretekoch, ktorých sa budúci rok zúčastníme, našim najúspešnejším
reprezentantom.
3. Oddiel sa odvoláva proti rozhodnutiu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu o nepovolení obmedzeného
využívania rybníka v Srnkovej.
4.Členovia oddielu posúdia možnosti spolupráce so Slovenským zväzom ochrany prírody formou kolektívneho členstva v jeho
okresnej organizácii.
5. Pre ďalšie možnosti rozvoja vodnej turistiky v B.Bystrici je vhodné, aby sa otázka výstavby definitívnej lodenice riešila
kolektívne. Do komisie pre prípravu a výstavbu trvalého vodáckeho areálu v B.Bystrici ako súčasti akcie Z navrhujeme :
Matúša Jakubčeka, Ing.Karola Nagya, Milana Videršpána, Ladislava Rafanidesa. Ďalej požiadame ss.:Dušana Kaliského,
Juraja Kubíka, Ing.Zdeňka Šíra a Ing.Vladimíra Závackého o pristúpenie do uvedenej komisie.
6. Z diskusie o predbežných plánoch vodáckych výletov na rok 1980 vyplynulo :
Významnejšie akcie budú :
vo februári splav v Meleg víz(termálna rieka v MĽR)-vedúci za Loko BB: Nagy,
v máji splav Čierneho Váhu v kombinácii s lyžovačkou poriadaný TJ Vagónkou Poprad-vedúci Matulay, Uhrín,
v máji orientačné preteky na Bodíkoch poriadané SÚV ČSZTV-vedúci Videršpán,
v júni Mazurské jazerá (PĽR)-kajaky, príp.tiež jachtársky kurz + 3-4 denný zájazd loďou po Baltickom mori na olympijskú
regatu do Tallinu(ZSSR)- vedúci Jakubček, Nagy,
v júli Tatranský okruh vodákov (SÚV ČSZTV)-vedúci Minařík, v auguste plavba SNP –SÚV ČSZTV účasť a podiel na organizácii
prvých 2 dní /piatok/sobota – nedeľa nutná pre všetkých členov výboru oddielu, v septembri košický vodácky maratón –
vedúci sa zatiaľ neprihlásil,
v novembri nočný prientačný pretek vodákov-vedúci Nagy, poriada Slávia VŠT Košice.
Je potrebné, aby vodáci, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze nahlásili ďalšie akcie, ktoré navrhujú a ktoré sú ochotní viesť
K.Nagyovi do konca roka. V januári bude výbor oddielu spracovávať podrobný plán činnosti.
7. Členská schôdza žiada OV ČSZTV prostredníctvom člen.schôdze, aby oddiel dostával pravidelne Spravodaj-Slovenský
turista a ďalšie turistické informačno-propagačné materiály.
8. Najbližšia členská schôdza bude v mesiaci máji 1980.
Zapísané dňa 26.10.1979 v Banskej Bystrici
Evžen Minařík, tajomník oddielu
Karol Nagy, predseda oddielu

15

1980
Spravodaj OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica. – január 1980. – Stručná štatistika z činnosti jednotlivých úsekov OT :

Korešpondencia k zámeru výstavby provizórnej lodenice :
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Zápisnica z výročnej členskej schôdze (OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica), ktorá sa konala 7.1.1980
+ Správa o činnosti OTTJ Loko za rok 1979 - uvádza sa aj informácia ...Vodáci – svojpomocne vybudovali sklad lodí (na
druhej strane Hrona nad rybníkom oproti Smrečine), plánujeme tu vybudovať aj táborisko pre vodákov.

Schválené doplnenie výboru OTTJ Loko o Ing.Jána Grajzeľa a Milana Videršpána (za vodákov).
+ Vyúčtovanie nákladov na výstavbu LV, lodenice a ostatných výdavkov

Spravodaj č.1. – (Február 1980), 8 s. – Oddiel vodnej turistiky OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica
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Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1980
31.3.1980-
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28.4.1980-

26.5.1980-Podpredseda vodáckeho odd. K.Nagy podal správu o činnosti odd.za rok 1979, získali 8 nových členov, postavili
provizórnu lodenicu, verejné táborisko pri lodenici sa vybuduje z rozpočtu „akcie Z“, organizujú Mazury, splav Dunaja
a Meleg-víz. Ukladá sa : zvolať výbor TJ Loko do lodenice za účelom riešenia finančnej pomoci pre lodenicu, urobiť
inventarizáciu lodenice za prítomnosti Petiana,Videršpána a Uhrina, dávať na vedomie výboru OT korešpondenciu
vodáckeho odd.vedenú pod hlavičkou OTTJ Loko, schvaľuje sa oddielový poplatok členov vodáckeho oddielu vo výške 20 Kčs.

18.8.1980-

15.9.1980 ( v lodenici OTTJ Loko BB)
Konštatuje sa že vodáci sa nestarajú o majetok, treba pripraviť jeho inventarizáciu a so zodpovedným členom vod.odd.
podpísať hmotnú zodpovednosť za majetok.

7.10.1980 –
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Súhrnné vyúčtovanie za l.polrok 1980 - aj Vyúčtovanie nákladov vodáckej turistiky 1.polrok 1980 podklady spracoval
Ing.Ján Petian
Súpiska členov TJ Lokomotíva na akciu 18.vodácke orientačné preteky na Dunaji 31.5.-1.6.1980.

1981
Zápisnica z výročnej členskej schôdze OTTJ Loko BB 2. 2. 1981-...Vodáci sa zaktivizovali najmä po vybudovaní provizórnej
lodenice. Nagy o lodenici.
+Vyhodnotenie – vodáci za rok 1980 :
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Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1981
23.2.1981-Rozdelenie funkcií vo výbore OTTJ –...vodácka turistika-Ľudo Švec... zistiť možnosť zmeny miesta stavby
lodenice-Švec..

18.5.1981- Výbor schválil štatút vodáckeho oddielu.

+ Štatút oddielu vodnej turistiky OTTJ Loko (spracoval predseda odd.Ľudovít Švec)
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Plán akcií odd.vodnej turistiky OTTJ Loko na rok 1981

22

29.6.1981 ( v Autocampingu Tajov)-...Vodácky odd. –starostlivosť o inventár, pri neplánovanej akcii splav Hrona v júni 1981,
kde bolo 5 mladistvých a len 1 člen OT Loko Stano Tichý, rozlomili loď, keďže s akciou súhlasil Ing.Nagy a bola porušená
disciplína, zakazuje sa Nagyovi prístup k inventáru a od S.Tichého sa bude vymáhať náhrada škody 2450 Kčs.

31.8.1981

Vltava – leto 1981 ( podrobný program plavby na kanojkách po Vltave – akcia oddielu vodnej turistiky OTTJ Loko v júli 1981.
– vedúci Ľudo Švec a Peter Vízner.

1982
Korešpondencia k zámeru výstavby provizórnej lodenice :
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Zápisnica zo seminára cvičiteľov OTTJ Loko BB 1.5.1982 na Suchom vrchu.-.... plán vodnej turistiky....

Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1982:
31.5.1982 ( v DT ) - ...Ukladá sa označiť lode znakom OTTJ Loko.

1981-1982 Správa o činnosti Zväzu turistiky OV ČSZTV BB

1983
Hlásenie o konaní výročnej členskej schôdze OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica 31.1.1983. - ....Zloženie novozvoleného
výboru OTTJ Loko : ...vodácka tur.JUDr.Ľudovít Švec...
Správa o činnosti OTTJ Loko 1982. - materiálna základňa (LV, provizórna lodenica, dúfame že do konca r.1985 aj
zrekonštruovaný DT . Brigády spolu 508 hod ( z toho – na lodenici 68 hod, na LV 110 hod, na DT 230 hod).
Vodáci 8 akcií/účasť 186.
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Správa o činnosti Vodáckeho oddielu OTTJ Loko BB (za rok 1982) spracovaná19.1.1983

Odbor turistiky TJ Lokomotíva Banská Bystrica - Zoznam účastníkov splavu Orlice a Vltavy 7.-18.júl 1983.
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Zápisnice zo zasadaní výboru OTTJ Loko v roku 1983:
14.6.1983 - Doriešiť funkciu skladníka v lodenici.

22.8.1983-

12.12.1983-

1984
Zápisnice zo zasadania výboru OTTJ Loko v roku 1984 :
9.4.1984-

Správa o činnosti OTTJ Loko BB za rok 1983 -.... Vodácky odd.-prehľad podujatí.(splav Orlice 10 členov OT/3 dni,
splav horného úseku Vltavy od Lenory po č.Budějovice 12 členov OT/10 dní.
Celkom členovia vod.odd. 15 dní na vode a splavili 300 km vodných ciest. Členovia odd.odpracovali 300 brig.hod
na oprave a údržbe lodí a provizórnej lodenice.
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Správa o činnosti Vodáckeho oddielu OTTJ Loko BB(za rok 1983) – predseda vodáckeho oddielu Ľ. Švec :

1985
Výročná konf.OTTJ Loko 20.1.1985 - Zloženie výboru OTTJ Loko BB : ...Vodná turistika JUDr.Ľudo Švec....
Správa o činnosti OTTJ Loko BB za rok 1984 -Vodáci splavili 600 km počas 16 dní, boli na Orlici spolu s vodákmi z Hradca
Králové.

1986
1986-ZT OV ČSZTV Plán hlavných úloh rozvoja turistiky do roku 1990 - Vodná turistika

Správa o činnosti OTTJ Loko za rok 1985 -....V roku 1985 sme zorganizovali 84 podujatí, menej sme spokojní s činnosťou
TOM, vodákov a mototuristov.
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1987
Správa o hospodárení OTTJ Loko v roku 1986... OT obhospodaruje majetok TJ v základných prostriedkoch, ako je LV na THK,
Lodenica na Žltých pieskoch a Dom turistiky (t.č. v rekonštrukcii).

1988
Zápisnica z výročnej konferencie OTTJ Loko 15.1.1988. – ... Laco Zlatohlávek - treba lodenicu na Hrone...
Správa prednesená na výročnej konferencii Telovýchovnej jednoty Lokomotíva 22.2.1988 . -...V roku 1988 sa uskutočnili
3 akcie vodnej turistiky, máme 6 lodí v dobrom stave, len je problém ich uskladnenia, lodenica je v nevyhovujúcom stave....

List predsedu Zväzu záhradkárov – adresovaný pre TJ Lokomotíva :

1989
Správa o činnosti OTTJ Loko za rok 1988 - Problémy vodnej turistiky-len 3 akcie (máme 6 dobrých lodí, lodenica je schátralá,
neumožňuje bezpečné uloženie lodí
Dohoda o zapožičaní lodí ( OTTJ Loko zapožičiava 2 lode kanoe pre TJ TSM Kremnička do 15.7.1989)
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Zápisy a korešpondencia k problému lodenice :
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1990
Uznesenie zo zhromaždenia turistov OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica 22.októbra 1990. – Zhromaždenie turistov OTTJ Loko BB dňa
22.10.1990 rozhodlo dnešným dňom vytvoriť Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica. Klub nadväzuje vo svojej činnosti na
tradície Klubu československých turistov, Klubu slovenských turistov a lyžiarov ako i Zväzu turistiky Slovenskej organizácie ČSZTV. Vzniká
ako samostatná organizácia s právnou subjektivitou a je nezávislá na ďalších organizáciách a inštitúciách.
Schvaľuje : Stanovy Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.
Zvolilo: Výkonný výbor KST Lokomotíva Banská Bystrica. Revíznu komisiu KST Lokomotíva Banská Bystrica. Zástupcu do Okresnej rady
KST v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadania výboru OTTJ (KST) Loko 30.10.1990 -Rozdelenie funkcií vo výbore – predseda Dušan Kaliský,
LT+výstavba DT Ing.Z.Šír, M.Babčan., Pešia turistika-S.Tischliar, O.Jankechová., Výkonnostná turistika Ing.Z.Kadlčík.,
zdravotník MUDr.P.Legiň, ekonomika Ing.S.Sochor., evidencia členstva Ing.J.Grajzeľ.,Vodná turistika+právo JUDr.P.Vízner.,
Právo-JUDr.Ľ.Švec., Práca s mládežou Ing.P.Fabian, Zapisovateľka E.Meleková. Inventarizácia k 31.12.1990 (Sochor, Šír,
Babčan, Fabian, Číž

1991
Činnosť vodákov KST Lokomotíva v roku 1991 . – Hlásenie JUDr.P.Víznera o uskutočnených akciách.

1992
Vyjadrenia OU ŽP Banská Bystrica k zámeru stavby lodenice

31

Odbor KST Loko BB poveruje Petra Daxnera asanovaním skladu lodí (lodenice) umiestnenej pri Hrone v Srnkovej.
V Banskej Bystrici 5.5.1992.

Zápisnica zo zasadania výboru OKST Loko 11.5.1992. – Predseda informoval že na základe rozhodnutia obecného úradu
BB bola odstránená lodenica Loko postavená v záhradkárskej osade Srnková. Ukladá sa P. Víznerovi, aby sa po dokončení
DT všetky lode požičané členom oddielu uskladnili v priestoroch Domu turistiky.
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Správa o činnosti OKST Loko za rok 1992 -Vodáci – napriek tomu že bola zlikvidovaná lodenica v Srnkovej, uskutočnili 5
podujatí(účasť 36) a spolu za 16 dní splavili 421 km.

Prehľad akcií vodáckej turistiky v roku 1992 (JUDr.Peter Vízner)

1993
Hlásenie o akcii vodákov OKST Loko BB – Splav Hrona BB-Štúrovo 1.-10.7.1993 (účasť 15, 4 lode OKST + 3 iné, splavených
196 km) – vedúci JUDr.Peter Vízner.
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Hlásenie o akcii vodákov OKST Loko BB – Splav Dunajca 6.-9.8.1993 ( účasť 16 ) Vedúci JUDr.Peter Vízner.

Vodácke akcie OKST Loko v roku 1993.(JUDr.Peter Vízner)- ( na 4 akciách 38 účastníkov / 435 km/ 19 dní)

1994 ...
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1995
Zápisnica z valného zhromaždenia OKST Loko 17.2.1995-.... Vodná turistika –zhodnotil Vízner
Zápisnice zo zasadania výboru OKST Loko:
8.3.1995. – zapísala M.Meleková. – (Kaliský,Vízner,Šír,Fabian,J.Melek, M.Meleková,J.Grajzeľ.)- Rozdelenie funkcií vo výbore
- predseda D.Kaliský, propagácia M.Babčan, hospodár Ing.J.Grajzeľ, Letná činnosť J.Melek, zimná činnosť Ing.Šír,
Vodná turistika JUDr.Vízner, zdravotník MUDr.P.Legiň, zapisovateľka M.Meleková
18.5.1995. –... Súhlas so zakúpením l lode pre vodácky odd. v cene cca 12.000 Sk

4.9.1995. – Súhlas s generálnou opravou 1 lode v sume 3990 Sk. Ukladá sa uložiť lode na stojany, náklady na výrobu
stojanov sa uhradia v plnej výške(Vízner).

1996
Zápisnica z valného zhromaždenia OKST Loko 9.5.1996. – Správa o činnosti vodáckych turistov OKST Loko 1995 (Vízner) –
5 akcií / 440 km / 22 dní/ 55 účastníkov (podrobný popis jednotlivých splavov)

Zápisnica z aktívu cvičiteľov a inštruktorov OKST Loko 9.12.1996 v Dome turistiky. – P.Vízner o vodáckej turistike,
zúčastňuje sa síce len pár členov, ale činnosť je dobrá, stav lodí vyhovujúci.

1997
Zápisnice zo zasadania výboru OKST Loko v roku 1997:
2.4.1997-
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15.12.1997-

Zápisnica z Valného zhromaždenia OKST Loko 21.4.1997- Správa o činnosti vodáckych turistov OKST Loko v roku 1996
(Vízner).- 6 akcií / 18 dní/ 32 účast / 207 km.

1998
Zápisnice zo zasadania výboru OKST Loko n roku 1998:
16.2.1998-...Vypracovať plán výletovej činnosti Leto 1998 (pešia, vodácka a cykloturistika). Z: Melek
21.4.1998-

Zápisnica z valného zhromaždenia OKST Loko 23.3.1998. –...Vízner-poďte s nami na vodu...

36

Správa o činnosti vodáckej turistiky v roku 1997-5 akcií/18 dní/56 účasť/372 km –vedúci Peter Vízner.

1999
Správa o činnosti OKST Loko v roku 1998 - Na vedení výletov pešej,vodáckej a cyklo sa podieľalo 12 cvičiteľov,
Vodáci – odomykali i zamykali Hron pri Novej Bani, boli na 110 km splave Dunaja, na 140 km splave Hrona kde bolo 15 lodí
a na 80 km splave Lužnice v Ćechách bolo 16 našich lodí.

2000
Zápisnice zo zasadaní výboru OKST Loko v roku 2000
26.1.2000. –Dom turistiky –svojpomocne upravený dvor a sklad lodí ,
25.5.2000. – Rozdelenie úloh a funkcií v novozvolenom výbore : ...vodácka turistika a organizačné úlohy JUDr.P.Vízner...

Správa o činnosti OKST Loko v roku 1999-Akcie vodáckej turistiky v roku 1999 – P.Vízner : 6 akcií/ 20 dní/ 345 km/ 52 ľudí
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2001
Zápisnica z valného zhromaždenia OKST Loko 1.5.2001. – Vodácka turistika 2000 (P.Vízner).- 5 akcií/ 11 dní. + Týždeň na
bicykloch 10.-19.8.2000 (9 dní / 440 km/ 20 účasť, základňa camp Veľký Meder)
Vodácke akcie OKST Loko v roku 2000 a Plán na rok 2001 – Peter Vízner

Zápisnica zo zasadania výboru OKST Loko 12.11.2001 –Peter Vízner o vodáckych podujatiach.
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2002
Zápisnica z valného zhromaždenia OKST Loko 13.4.2002 v Chate Dolina v Horných Plachtinciach .+ Správa o činnosti OKST Loko za rok 2001 -Vodácke akcie organizujeme podľa podmienok, vlani to boli 4 akcie (2
jednodňové, jedno dvojdňové a jedno desaťdňové, počet účastníkov je obmedzený počtom lodí.
+ Plán činnosti vodáckej turistiky na rok 2002 (Peter Vízner)

2003
Zápisnice zo zasadaní výboru OKST Loko v roku 2003
17. 3. 2003 – Správy o činnosti za jednotlivé presuny vypracujú a budú o nich informovať na Valnom zhromaždení KST
Loko, ktoré sa uskutoční 26.4.2003 v Areáli zdravia Jedľové Kostoľany v oblasti Tríbeča – Jozef Melek-pešia turistika, Peter
Vízner-vodácka turistika, Miro Murgaš-cykloturistika, Zdeno Šír- lyžiarska turistika.
5.6.2003 – Rozdelenie funkcií v novozvolenom výbore :... vodácka turistika JUDr.P.Vízner...

Vodácky oddiel KST Lokomotíva Banská Bystrica - Najviac vodáckych splavov v období rokov 1976 – 2003 viedli :
35 x Peter Vízner ● 20 x Ľubo Hrežďovič ● 7x Karol Nagy ● 5x Evžen Minařík ● 3x Július Slanina.

Vodácke akcie uskutočnené v roku 2002 (P.Vízner) 5 akcií/13 dní/218 km ( voda + cyklo)
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2004
Zápisnica zo zasadania výboru KST
2004(pešia,VHT,vodácka a cykloturistika)

Lokomotíva

26.1.2004

–Príprava

plánu

činnosti

na

letnú

sezónu

Zápisnica z valného zhromaždenia odboru KST Lokomotíva Banská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 24.4.2004 v Rekreačnom
stredisku ESSEX v Obručnom. -aj Správa o činnosti vodáckej turistiky spracovaná P.Víznerom

Dom turistiky-využitie : od 1.11.2004 bude prízemie objektu v prenájme...popis ktoré miestnosti má kto prenajaté,
Odbor KST Lokomotíva využíva priestory na 3.poschodi (kancelária,zasadačka,archív a internetová študovňa, sklad,
na 2.posch. ubytovanie, v pivnici sklad lodí. Na 3.posch.má v prenájme pracovňu aj TURSERVIS KST....
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2005

Zápisnica z Valného zhromaždenia Odboru KST Lokomotíva Banská Bystrica-30.4.2005 v Rekreačnom stredisku Drozdovo.
- O činnosti vodáckej turistiky - P.Vízner :
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2006
Zápisnica z Valného zhromaždenia Odboru KST Lokomotíva Banská Bystrica, ktoré sa konalo dňa
8.4.2006 v Tlmačoch.-Správa o vodáckej turistike(P.Vízner)

2007
Zápisnica zo zasadania výboru KST Lokomotíva Banská Bystrica 19.3.2007 –Na cyklo a vodáckych podujatiach sa
zúčastňuje prevažne stály kolektív približne rovnakej výkonnosti a záľub, preto v pláne nebudú uvádzané konkrétne trasy,
ale len kontakt na vedúcich, s ktorými sa môžu záujemcovia dohodnúť na konkrétnom podujatí.

2008 -2009
Správa o činnosti Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica za rok 2008 prednesená na ustanovujúcom
Valnom zhromaždení KST Lokomotíva Banská Bystrica,ktoré sa konalo v Krupine dňa 4. apríla 2009. - ..... Činnosť
v rámci ostatných presunových prostriedkov je ovplyvňovaná počasím a úzko špecializovaným záujmom, ako aj
mnohokrát veľkými rozdielmi vo výkonnosti a záujmoch jednotlivcov. Tak sa vytvorili krúžky záujemcov o vodnú turistiku,
cykloturistiku a upravené bežecké trasy v Kremnických vrchoch a na Donovaloch lákajú individuálnych lyžiarov bežkárov.
...Valné zhromaždenie Klubu, ktoré sa konalo 4. apríla 2009 zvolilo výbor Klubu v ktorom jednotliví členovia majú
nasledovné funkcie a s tým spojené povinnosti : Dušan Kaliský – predseda, Ing.Eva Škutová – podpredseda a ekonomiku,
Ing.Zdenek Šír výletová činnosť za spolupráce Jozefa Meleka –v oblasti pešej turistiky a Ing. Jozef Steranka – lyžiarska
turistika, spolupráca pri zabezpečovaní ekonomicko-hospodárskej činnosti – Zdenka Paulinyová. JUDr.Peter Vízner –
cykloturistika, vodácka turistika, ale hlavne právne záležitosti, MUDr.Pavol Legiň – zdravotné zabezpečovanie podujatí,
Ing.Eva Lecká – propagácia činnosti.

2010
Zápisnica z Valného zhromaždenia KST LOKO ktoré sa konalo dňa 17.4.2010 -...Vodácku turistiku ovplyvnili podmienky pre
prepravu lodí, preto aj naši turisti využívajú komerčné spoločnosti, ktoré s kompletným servisom zabezpečujú splavovanie
rôznych riek.

☼
TEXT PUBLIKOVANÝ V JUBILEJNEJ PUBLIKÁCII :
120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici 1889-2009.
Banská Bystrica : Mesto BB a KST Lokomotíva,2009

časť - VODÁCKA TURISTIKA
Vodáckej turistike sa ako organizátor viacerých splavov Hrona, z Banskej Bystrice až po Dunaj, venoval v rokoch
1959-1967 Laco Zlatohlávek. Boli to turisticko-vodácke aktivity nášho člena, nie však v rámci nášho klubu.
Splavy Hrona pre deti a mládež organizoval počas svojho pôsobenia v Krajskom dome pionierov a mládeže v
Banskej Bystrici, na oddelení telesnej výchovy a turistiky, neskôr ako vedúci Krajskej stanice mladých turistov v
Banskej Bystrici.
Prvé zmienky o vodáckej turistike v OTTJ Lokomotíva sú v správe o činnosti OTTJ Lokomotíva za rok
1969, kde sa uvádza, že odbor nemá prostriedky na zakúpenie lodí, a tak sa vodáckej turistike venujú len dvaja
členovia (Bárta, Šimkovič) ktorí majú vlastné lode. Spolupracovali s vodákmi zo Štiavnických Baní, splavili Hron,
Dunaj, Váh, boli na Mazurských jazerách a zúčastnili sa na majstrovstvách v rýchlostnej kanoistike. V
nasledujúcom roku už odbor poveruje V. Bártu, aby zakúpil pre odbor jednu loď a koncom roka 1971 boli kúpené
dva kajaky. Lode však nebolo kde uskladňovať (boli uložené v železničnom sklade v Radvani) a tak sa znova
začalo uvažovať o niekdajšom zámere TJ Lokomotíva, vybudovať lodenicu a táborisko pre vodákov v Banskej
Bystrici (ostalo to však len pri úvahách...).
Uskladnenie lodí bolo stálym problémom, v roku 1988 sme mali 6 dobrých lodí, ale schátranú provizórnu
lodenicu, ktorá neumožňovala ich bezpečné uloženie, až nakoniec sme ju museli v roku 1992 asanovať (lode
prevzali členovia do domácej úschovy a po dokončení rekonštrukcie Domu turistiky sme ich uskladnili v jeho
priestoroch).
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Najčastejšie sa splavoval Hron, z rôznych nástupných a do rôznych cieľových miest. Boli to naším
odborom organizované splavy (z Lopeja, Dubovej, Lučatína a Slovenskej Ľupče do Radvane, a plavby z Radvane
po Zvolen, Hronskú Dúbravu, Kozárovce a Štúrovo). V roku 1979 bol aktívny Ing. Karol Nagy a zabezpečoval
našu účasť na podujatí SÚV ČSZTV – Nízkotatranské rieky, v septembri toho istého roku na podujatí Záverečný
Hron a v auguste 1979 spolu s Evženom Minaříkom mali v pláne aj lampiónovú plavbu po Hrone.
Od roku 1980 prevzal vodácku turistiku vo výbore OTTJ Lokomotíva JUDr. Ľudo Švec a v roku 1990 JUDr.
Peter Vízner. Táto vodácka dvojica, neskôr aj spolu s JUDr. Ľubom Hrežďovičom, sa pod vlajkou Lokomotívy plaví
až po dnešné dni. To, aká bola spolupráca s inými oddielmi vodáckej turistiky v jednotlivých obdobiach, záležalo
na vedúcich. V počiatočných rokoch boli intenzívnejšie kontakty s vodákmi zo Štiavnických Baní, ktoré
zabezpečoval Ing. Vlado Bárta. V období po roku 1980 mali Peter Vízner, Ľudo Švec a Ľubo Hrežďovič, dodnes
pretrvávajúce dobré vzťahy s vodákmi z Kajak klubu Nová Baňa, z TJ Slovan Tlmače, z Iliaša, Podbrezovej.
Zúčastňujeme sa na tradičných podujatiach Kajak klubu – Odomykanie Hrona a Zamykanie Hrona,
spojených aj s cykloturistickým okruhom po okolitých prameňoch prítokov Hrona. V rokoch 1980-2008 boli naši
vodáci 50-krát na Hrone. Splavovali horný tok Hrona z Polomky do Podbrezovej, Čierny Hron a Hron z
Kamenistej doliny, plavili sa z rôznych nástupných do rôznych cieľových táborísk na brehoch Hrona. Dvanásťkrát
sa plavili „na dlhých tratiach“ – vyše stovky kilometrov z Banskej Bystrice po Kozárovce či Tlmače, a takmer
dvesto kilometrov až po Dunaj.
V rebríčku najčastejšie splavovaných tokov nasleduje Dunajec (8 podujatí v rokoch 1976-2008). V roku
1978 zabezpečoval našu účasť na Medzinárodnom kajakovom splave Dunajca a na Zraze mladých vodákov na
Dunajci, Július Slanina. Na ďalších siedmich podujatiach viedol Peter Vízner na Dunajec pomerne početné
skupiny našich vodákov. Prvé roky viackrát splavovali Prielom Dunajca a od roku 1995 sa pridali k
cykloturisticko-vodáckemu podujatiu Kajak klubu z Novej Bane – plavili sa z Lysej nad Dunajcom do Lesnice a
následne absolvovali cykloturistický okruh po Poľsku. S vodákmi z Novej Bane splavovali aj Oravu a Váh.
V rokoch 1976-2000 boli naši vodáci na piatich podujatiach na Dunaji – v júli 1976 Karol Nagy so
štvorčlennou skupinou na Splave TID ( Štúrovo-Budapešť), v máji 1978 Ing. Frank s partiou na V. Dunajskej
camping rallye Bratislava, v júni 1978 J. Slanina na vodáckom-orientačnom preteku na dunajských ramenách. V
rokoch 1998-2008 Peter Vízner a Ľubo Hrežďovič viedli skupiny našich na splavoch Dunaja, dunajských ramien a
Malého Dunaja. Zúčastňovali sa aj na 110-kilometrovov splave Dunaja z Bratislavy po Komárno, organizovanom
vodákmi z TJ Regena Bratislava.
Tradičná bola aj naša účasť na splavoch organizovaných vodákmi z Hradca Králové (nadviazali sme s
nimi výhodnú spoluprácu – na Orlici sa naši plavili na lodiach požičaných z Hradca, a keď prišli vodáci z Hradca
Králové na Hron, plavili sa na našich lodiach). Prvým podujatím bola Vltava na kanojkách v júli 1981, splav z
Českých Budějovíc po Prahu. V rokoch 1981-2008 sa naši vodáci šesťkrát plavili po Vltave (raz po Prahu, dvakrát
po České Budějovice a trikrát po Český Krumlov). Orlica bola druhou, našimi vodákmi najčastejšie splavovanou
českou riekou (v rokoch 1982-1989 sa po nej plavili päťkrát). Spolu s vodákmi z Hradca Králové bolo 16 našich
lodí aj na vyše stokilometrovom splave Lužnice (v rokoch 1990,1998), a v roku 1999 mali naši desaťdňový,
daždivý, cyklo-vodácky tábor na Sázave. Účasť našich vodákov na uvedených splavoch českých riek organizoval
a viedol Peter Vízner, spolu s Ľudom Švecom a Ľubom Hrežďovičom (a všetkým trom slúži ku cti, že po viacero
rokov mali ako „parťákov“ v lodiach, na českých i slovenských riekach, aj svoje deti).
Medzinárodný kajakový splav na Mazurských jazerách v Poľsku – v období rokov 1969-1980 sa oddiel
vodáckej turistiky OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica 6-krát zúčastnil na tomto medzinárodnom splave. Prvé roky
vedúci oddielu Vlado Bárta nadväzoval kontakty, overoval možnosti našej účasti a v roku 1971 už na Mazury
doviedol celý, vtedy 10-členný oddiel. Poriadatelia ich vyhodnotili ako jednu z najlepších skupín a na tomto
splave dvojica Vojto Zachar a Anina Zacharová získali 1. miesto v turistickom desaťboji a dokonca aj čestné 3.
miesto v súťaži vodáckej módy. V roku 1972 bolo na Mazurských jazerách 14 členov nášho vodáckeho oddielu, v
roku 1974 sedem členov, pod vedením Ivana Žubora.
Posledný raz, na 16. ročníku tohto medzinárodného podujatia v roku 1980, bola 17-členná skupina s vedúcimi
Petrom Víznerom, Ľudom Švecom a Karolom Nagyom, počas 10-dňového pobytu splavili 105 km vodných trás
na Mazurských jazerách.
Najčastejšími organizátormi vodáckych podujatí v rokoch 1969-2008 boli JUDr. Peter Vízner, JUDr. Ľubo
Hrežďovič a JUDr. Ľudo Švec, ďalej to boli Ing. Vlado Bárta, Jožo Žiljak, Ing. Dávidová, Ing. J. Laco, Ing. Karol
Nagy, Evžen Minařík, Juraj Kubík, Július Slanina, Milan Vidršpán.

☼
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Vodácke akcie OTTJ a KST Lokomotíva Banská Bystrica 1980 – 2004 :
1980:
– 04.-12.07.1980:
– 23.-24.08.1980:
1981:
– 11.04.1981:
– 02.-03.05.1981:
– 30.05.1981:
– 11.-18.07.1981:
– 22.08.1981:
1982:
– 09.05.1982:
– 21.-23.05.1982:
– 12.-13.06.1982:
– 31.-07.1982:
– 10.-12.07.1982:
– 28.-29.08.1982:
1983:
– 03.-05.06.1983:
– 08.-16.07.1983:
1984:
– 21.04.1983:
– 29.04.1983:
1985:
– 15.-16.06.1985:
1986:
– 07.-08.06.1986:
– 24.05.1986:
– 15.06.1986:
1987:
– 02.-04.07.1987:
1988:
– 01.-03.07.1988:
1989:
– 02.-04.06.1989:
– 24.06.1989:
1990:
– 07.-14.06.1990:
1991:
– 04.-13.07.1991:
1992:
– 08.-09.05.1992:
– 23.05.1992:
– 05.-07.1992:
– 02.-11.07.1992:
– 28.-30.08.1992:
1993:
– 13.-16.05.1993:
– 01.-10.07.1993:
– 06.-09.08.1993:
1994:
– 05.-08.05.1994:
1995:
– 04.-07.05.1995:
– 10.-11.06.1995:
– 17.-18.06.1995:
– 01.-10.07.1995:
– 15.-16.09.1995:
1996:
– 01.-11.07.1996:

Mazurské jazerá – Sorkwity – Ruciane Nida
Hron – BB – Kozárovce

- 105 km
- 110 km = 215 km

Hron – BB – Hronská Dúbrava
Hron – BB – Kozárovce
Hron – Brusno – BB
Vltava – České Budějovice – Praha/Braník
Hron – BB – Hronská Dúbrava

- 35 km
- 110 km
- 25 km
- 181 km
- 35 km = 386 km

Hron – BB – Zvolen/Unionka
Dunaj – Bratislava – Palkovičovo (Sap)
Orlica – Kostelec n./O. – Hradec Králové
Hron – BB – Hronská Dúbrava
Hron – BB – Žarnovica
Hron – Zvolen – Žarnovica

- 24 km
- 100 km
- 48 km
- 35 km
- 73 km
- 48 km = 328 km

Orlica – Kostelec n./O. – Hradec Králové
Vltava – Lenora – České Budějovice

- 49 km
- 145 km = 194 km

Hron – Polomka – Podbrezová
Čierny Hron – Hron –Kamenistý potok - BB

- 32 km
- 45 km = 77 km

Orlica – Kostelec n./O. – Hradec Králové

- 49 km = 49 km

Orlica – Kostelec n./O. – Hradec Králové
Hron – BB – Hronská Dúbrava
Hron – BB – Hronská Dúbrava

- 49 km
- 35 km
- 35 km = 119 km

Hron – BB – Nová Baňa

- 95 km = 95 km

Hron – BB – Kozárovce

- 110 km = 110 km

Orlica – Kostelec n./O. – Hradec Králové
Hron – Lopej – BB

- 50 km
- 30 km = 80 km

Lužnica – Suchdol n.L. – Bechyně

- 102 km = 102 km

Vltava – Lenora – České Budějovice

- 131 km = 131 km

Hron – Polomka – BB/Šalková
Hron – BB/Šalková – Hronská Dúbrava
Hornád – Prielom Hornádu – Čingov
Hron – BB – Štúrovo
Dunajec/Pieniny – Prielom Dunajca (3x)

- 63 km
- 42 km
- 12 km
- 224 km
- 30 km = 371 km

Dunaj – Bratislava – ramená – Komárno
Hron – BB – Štúrovo
Dunajec/Pieniny – Prielom Dunajca (3x)

- 90 km
- 194 km
- 30 km = 314 km

Dunaj – Bratislava – hlavný tok – Komárno

- 100 km = 100 km

Dunaj – Bratislava – ramená – Komárno
Malý Dunaj – Klátovské rameno
Orava – Tvrdošín – Nižná Dierová
Hron – BB – Štúrovo
Dunajec/Pieniny – Lysá n./D. – Lesnica

- 90 km
- 44 km
- 50 km
- 194 km
- 25 km = 403 km

Vltava – Lenora – Lipno – Český Krumlov

- 80 km = 80 km
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1997:
– 26.04.1997:
– 08.-11.05.1997:
– 07.06.1997:
– 08.06.1997:
– 02.-11.07.1997:
– 04.10.1997:
1998:
– 26.04.1998:
– 04.-07.07.1998:
– 11.-19.07.1998:
1999:
– 24.04.1999:
– 10.-18.07.1999:
– 02.10.1999:
2000:
– 06.05.2000:
– 12.-16.07.2000:
– 14.10.2000:
2001:
– 05.05.2001:
– 04.-14.07.2001:
2002:
– 09.-18.7.2002:
– 12.10.2002:
2003:
– 26.04.2003:
– 04.-11.07.2003:
2004:
– 24.04.2004:
– 02.-05.07.2004:

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Dunaj – Bratislava – ramená – Komárno
Orava – Tvrdošín – Oravský Podzámok
Váh – Borová Sihoť – Liptovský Mikuláš
Hron – BB – Kamenica n./Hronom
Hron/zatváranie – Žarnovica – Brehy

- 10 km
- 107 km
- 28 km
- 10 km
- 196 km
- 10 km = 361 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Hron – BB – Tlmače
Lužnica – Suchdol – Dobronice

- 10 km
- 110 km
- 80 km = 200 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Sázava – Ledeč n./Sázavou – Sázava
Hron/zatváranie – Žarnovica – Brehy

- 10 km
- 70 km
- 10 km = 90 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Hron – Hronská Dúbrava – Nová Baňa
Hron/zatváranie – Rudno n./Hr. – Brehy

- 10 km
- 55 km
- 5 km = 70 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Hron/Dunaj – Zvolen – Chľaba

- 10 km
- 147 km = 157 km

Vltava – Lenora – Český Krumlov
Hron/zatváranie – Voznica – Brehy

- 87 km
- 8 km = 95 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Hron – Žiar nad Hr. – Voznica

- 10 km
- 37 km = 47 km

Hron/otváranie – Žarnovica – Brehy
Hron – BB – Revište

- 10 km
- 70 km = 80 km

SUMÁR - Podľa osobných záznamov spracoval :
– Dunaj:
– Malý Dunaj – Klátovské rameno:
– Mazury:
– Dunajec:
– Hornád:
– Hron:
– Lužnica:
– Orava:
– Orlica:
– Sázava:
– Vltava:
– Váh:
Splavené cca:

JUDr. Peter Vízner – 28.03.2022.
- 4x
- 1x
- 1x
- 3x
- 1x
- 38x
- 2x
- 2x
- 5x
- 1x
- 5x
- 1x
4100 km

☼

45

Príspevky o vodáctve na Hrone a na jeho prítokoch
publikované v rokoch 1938-2006
1938
ÚLEHLA, R. : Hron. - In: Krády Slovenska.-Roč.17, č.9-10(1938), s.202-203.

1956
NOVÁK, Viktor : Divokou vodou Bystrice. – In: Krásy Slovenska.-Roč.33, č.6(1956), s.206-207. – Splav potoka Bystrica, cez jej
sútok so Starohorským potokom a až do Banskej Bystrice.

1958
ZAJAC, A. : Vodná turistika na Hrone / A.Zajac, K.Kubiš, J.Hubka. – Bratislava : Šport, 1958.-124 s.
Recenzia : ŽALČÍK, J.: Z literatúry. – In: KS.-Roč.35, č.11(1958), s.439-440

1959
Vodácka a rybárska mapa Hrona. 1: 40.000 / Jozef Ponec. - Bratislava : Správa geodézia a kartografie na Slovensku, 1959. 54 s. – Na tvorbe mapy spolupracoval Slovenský zväz rybárov v Žiline, turistickú náplň schválil SÚV ČSTV-značkárska komisia
odboru turistiky.
ZAJAC, Aurel: Nad mapou našich riek. III.časť. Hron a prítoky Bystrica a Slatina. – In: Krásy Slovenska.-Roč.38, č.9(1961),
s.333-334. – Kilometráž a turisticko-vodácke ciele.
Vodáci dolu Hronom. – In: Krásy Slovenska.-Roč.39, č.4(1962),s.160.- Plavba z Podbrezovej do Žarnovice v rámci akcie 100
Jarných kilometrov.
MIŠÍK, Vladimír : Slovenské rieky III.Hron. – In: Krásy Slovenska.- Roč.43, č.11(1966), s.410.
TKÁČ, Ladislav : III.celoštátna plavba po Hrone.-In:Krásy Slovenska.-Roč.44,č.7(1967),s.259.- vodácka časť XIV.zrazu SNP.
100 km na vlnách Hrona. –In:Krásy Slovenska.-Roč.44(č.7(1967),s.275-278.-Podujatie pripravuje Krajský dom pionierov
a mládeže v BB.
TKÁČ, Laco: Celoštátna plavba po Hrone-vodácka časť XV.zrazu turistov SNP.-In:Krásy Slovenska.-Roč.45, č.6(1968), s.237238.
HORVÁTH, Pavol: Hron 1969. – In: Krásy Slovenska.-Roč.46, č.7(1969), s.247-248.
Plavba SNP po Hrone /LT. - In: Krásy Slovenska.-Roč.47, č.1(1970), s.44.
Hodnotíme VII.ročník plavby SNP po Hrone v dňoch 23.-29.8.1971. -In: Slovenský turista : Spravodaj Slovenského zväzu
turistov. – Roč.3, č.1(1972), s.27.
TKÁČ, Laco : Dolu Hronom.-In:Krásy Slovenska.-Roč.50,č.6(1973),s.264-265. – Z histórie celoštátnych turistických splavov .

1974
Z listov: OZT Banská Bystrica. -In: Spravodaj Slovenský turista. – Roč.4, č.9(1974), s.43-44.- Informácie o aktivitách :
Stretnutie pod Poľanou –II.Podpolianske rendez-vous. Za čistotu hôr-akcia OTTJ Lokomotíva Banská Bystrica. Aj vodáci
hlásia- vodácky odd.v TJ Iskra Smrečina.
Hron 1974 /ACH. – In: Krásy Slovenska.-Roč.51, č.8(1974), s.382. – X.ročník Plavby SNP po Hrone.
Slovenský zväz turistov poriada X.ročník Slovenského národného povstania po Hrone. -In: Spravodaj Slovenský turista. –
Roč.4, č.7(1974), s.20-22. – Podujatie , ktoré v dňoch 24.-31.8.1974 organizovala Sekcia vodnej turistiky SZT a KTV FFUK
Bratislava, malo naozaj horeuvedený názov...

1975
Propozície XI.ročníka Plavby SNP po Hrone. - In: Spravodaj Slovenský turista. – Roč.5, č.7(1975), s.29-31.
III.ročník plavby mládeže po Hrone /ŠS. - In: Krásy Slovenska.- Roč.52, č.4(1975), s.187.

1976
KHANDL, Ladislav : IV.plavba mládeže po Hrone.- In:Krásy Slovenska.-Roč.53, č.3(1976),s.142.
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1983
GÁL, Martin : Štiavnička . - Fotogr., schem.mp. - In: Krásy Slovenska. - Roč.60, č.3 (1983), s.41-42. - Splav Štiavničky
v Širokej doline na južnej strane Nízkych Tatier.
GÁL, Martin : Bystrianka. - Fotogr., schem.mp. - In: Krásy Slovenska. - Roč.60, č.4 (1983), s.42-43. - Splav riečky Bystrianky
od Táľov.
GÁL, Martin : Vajskovský potok. - Fotogr., schem.mp. - In: Krásy Slovenska. - Roč.60, č.8 (1983), s.20-21. - Splav
Vajskovského potoka.
MIŠÍK, Vlado : Využitie vodných tokov na rekreáciu a cestovný ruch. – In: Krásy Slovenska. - Roč.60, č.2(1983) – Príloha Na
pomoc sprievodcom. - s.9-15. - Popisuje aj splavné potoky v oblasti Nízkych Tatier (Malužiná, Demänovka, Bystrianka,
Vajskovský potok)

1986
GÁL, Martin : Biela voda. - In: Krásy Slovenska.-Roč.63, č.10(1986), s.39. – Splav potoka pri Jasenskej kyslej, južná strana
Nízkych Tatier.

1987
DZÚRIK, Peter: Dve vodácke novinky v údolí Hrona. - In: Krásy Slovenska.-Roč.64, č.11(1987), s.37-38. – Neresnica a Kľak.
GÁL, Martin : Starohorský potok. - In: Krásy Slovenska. - Roč.64, č.6 (1987), s.41.- Splav Starohorského potoka v dĺžke 7,5
km, od Starých Hôr po Motel Uľanka.

2003
PANČÍK, Jaroslav G.: Splavujeme Hron-kilometráž. - In: Krásy Slovenska.- Roč.80, č.7-8(2003), s.54. – Údaje o kilometráži
Hrona od Heľpy po Kamenicu nad Hronom

2005
KOLÁR, Mário Mana : Splav Hrona : Romantika, dobrodružstvo a nezabudnuteľné zážitky. – Fotogr. - In : Krásy Slovenska.
– Roč.82, č.7-8(2005), s.58-59.

2006
KOLÁR, Mário Mana : Splav Hrona – aktívny oddych v prírode . – In: Krásy Slovenska. – Roč.83, č.7-8(2006), s.64-65.

2007
Hron-sprievodca. – Bratislava : Enigma, 2007. – vodácky sprievodca

2020

Lodenica na Mlynčoku Slovenská Ľupča. - O nás – Mlynčokári : MY – nadšenci a vodáci
z Banskej Bystrice od roku 2006 zveľaďujeme pozemok pri rieke Hron, kde v podstate nič nebolo. Po 12 rokoch z vynaloženej
práce, úsilia, tvorby a prostriedkov vzniklo to, čo môžete nájsť v súčasnoti – Táborisko a požičovňa Lodenica na Mlynčoku –
kemp so všetkým, čo takéto zariadenie potrebuje – elektrina, pitná voda, čistička odpadových vôd, čiže aj splachovacie WC,
pekná lúka a príjemné prostredie.- https://www.splavhrona.sk/o-lodenici/o-nas-mlyncokari.html
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