Správa o priebehu akcie
TATRANSKÝ OKRUH VODÁKOV 2012
Tatranský okruh vodákov 2012 sa uskutočnil v dňoch 30.8. až 2.9.2012. Jeho
organizátormi boli Klub slovenských turistov – sekcia vodnej turistiky spolu so
Združeným oddielom vodnej turistiky Prešov a s Veterán kanoe klubom Košice.
Akcie sa zúčastnilo 32 účastníkov oddielov KST z Košíc, Prešova, Michaloviec,
Spišskej Novej Vsi, Martina, Popradu, Námestova a Banskej Bystrice.
Doprava účastníkov bola autobusom zabezpečeným organizátormi po trase
Košice - Prešov - Sp.Štvrtok - Poprad-L.Mikuláš - Martin-Strečno-D.KubínDlhá na Orave – D.Kubín – Banská Bystrica – Vlkanová – Poprad -Č.KláštorKroscienko - Prešov-Košice. Vlek na prepravu lodí poskytol oddiel Slávia UPJŠ
Košice.
Vo štvrtok 30.8. bol v programe splav úseku rieky Váh Dubná skala – Varín,
t.j. 11 km dlhý úsek od rk 263,0 po rk 252,0. Splav sa konal za dostatočného
vodného stavu a dobrého počasia. Večer sa účastníci presunuli do kempingu
Gäceľ pri Dolnom Kubíne.
V piatok 31.8. sa uskutočnil splav rieky Orava v úseku Dlhá nad Oravou –
Kňažia, t.j. 17,8 km od rk 39,8 po rk 22,0. Napriek nadlepšeniu prietoku v rieke
z vodnej nádrže Orava bol vodný stav v rieke Orava veľmi nízky, preto splav
končil v Kňažej a nie podľa pôvodného plánu v Gäceli.
Pre nízky stav vody v rieke Poprad sa účastníci akcie zhodli na zmene
programu tretieho dňa. V sobotu 1.9. po protestnom pochode vodákov proti
plánovanej výstavbe MVE v B.Bystrici splavili 8 km úsek rieky Hron /Banská
Bystrica – Vlkanová rk 191,6 – 183,6./ Splav sa konal za pomerne nízkeho
vodného stavu, ale vybraný úsek bol splavný. V popoludňajších hodinách bol
presun do miesta nového ubytovania v Červenom Kláštore.
V nedeľu 2.9.2012 bol na programe splav prielomu Dunajca v úseku
Červený Kláštor – Kroscienko, rk 173,0 – 157,2 , dĺžky 15,8 km. Vďaka
dostatočnému vodnému stavu a peknému počasiu bol tento úsek veľmi vhodným
záverom akcie.
Účastníci tohoročného TOV hodnotili akciu ako vydarenú, organizačne
dobre zabezpečenú, s bezproblémovým priebehom. Vzhľadom na nepriaznivé
hydrologické pomery na slovenských riekach v tomto období bolo potrebné
alternovať plánovaný program, ale vybrané úseky boli splavné. Z hľadiska
obťažnosti to boli menej náročné úseky, boli však krajinársky veľmi hodnotné,
čo bolo v súlade s plánovaným športovo – rekreačným zameraním akcie.
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