
Splav Hron 2017 
 
Termín:    01.05.2017                                                                          
Miesto:     Medzibrod - Šalková 
Účastníci: 4 členovia, 1 hosť 
 
Po týždni výdatných dažďov a zachmúrenej oblohy sme očakávali vývoj počasia. Ukázalo sa, 
že predpoveď vyšla a v pondelok 1.mája ráno nádejne vykuklo slniečko a vyrazili sme na Hron. 
Po dažďoch s výstrahami sme cestou pozorovali vysoký stav Váhu, vyliaty Turiec a na každom 
moste cez Hron stromy a kríky na brehoch vo vode. Tiež sme cestou podchvíľou zdravili 
veterány motorky aj autá. 
 
Hneď nato ako sme dorazili do Medzibrodu nám za chrbtom prešiel historický vláčik. Občerstvili 
sme sa neďaleko vodáckeho táboriska a nahodili sa do vodáckych úborov. 
 

Na táborisku, kde sme mali nachystaný 8 miestny 
prenajatý raft sme chvíľu sme riešili kto budú 
pravé pádla, ľavé pádla a kormidelník. Úspešne 
sme sa nalodili a hneď nás strhol neobvykle 
uháňajúci prúd Hrona. 
 
Počasie bolo krásne, slnečné, rýchlo sa 
oteplievalo, zo skalami vo vode nebol žiadny 
problém, boli hlboko pod terajšou povodňovou 
hladinou. Len sme museli častejšie kľučkovať 
pomedzi podmyté stromy s vetvami vo vode. 

 
Raft bol menej obratný ako sme zvyknutý na naše menšie 2 miestne Pálavy, tak sme museli 
občas hodne zabrať aby sme prekľučkovali konáre a stromy naklonené do vody, alebo tesne 
nad hladinou. Občas, keď sa nám podarilo nezladiť sa a dali raft bokom na vlny, tak sme 
privlnových očliapali. 
 
Zaujímavé boli pohľady z vody na zámok v Slovenskej Lupči a keďže raft bol stabilnejší, tak 
sme aj viac pofotili a aj nejaké videá narobili. 
 
Cestou sme mali 2 hate, kde sa odporúča zastaviť poobzerať, prípadne preniesť. No pri terajšej 
rýchlosti povodňovej vody na to akosi nebolo času, tak sme obe dali cez najťažšie a najväčšie 
vlny, lebo kamene hrádze boli pod vodou. Až na jedného, zakaždým spredu vystreleného, 
našťastie dovnútra člna, sme to zvládli s fajn adrenalínom. Naozaj zážitok, na ktorý by sme sa 
s našimi člnmi nedali. 
 
Tak sme Šalkovú, tých 12km, nakoniec dali o cca 1 hod rýchlejšie ako obvykle, aj preto, že 
v tom rýchlom prúde, kým sme zvážili, že sa v niektorom prístavisku zastavíme, bolo neskoro. 
Teda dali sme to bez prestávky. 
 
Zo Šalkovej nás prenajímateľ doviezol späť ku autu. Potom sme skúšali obed, ale aj Grajciar pri 
Medzibrode, aj Koliba u sv. Krištofa za odbočkou na Harmanec boli plné, tak sme sa vrátili do 
Španej doliny, dali si guláš pri živej muzike a pozreli starú banícku osadu aj Ľudovú školu J. 
Mistríka, múzeum.  
 
Deň vyšiel perfektne, poobede 17°C, neokúpali sme sa a cestou sme zas zdravili veteránistov. 
  
Žilina  01.05.2017  
Z. Sýkora 


