
Klub slovenských turistov   
Lokomotíva Banská Bystrica

V roku 60. výročia založenia  
    Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica

udelilo mu Mesto Banská Bystrica  ocenenie

 

 NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KLUB MESTA 2017 



       Z histórie KST Lokomotíva Banská Bystrica 
         

          V roku 2017 uplynulo 60 rokov od vzniku turistického odboru  v TJ Lokomotíva Banská Bystrica  
(pôvodný názov Telovýchovnej jednoty bol DŠO - Dobrovoľná športová organizácia Lokomotíva)  
 

                           
 
     Odbor turistiky TJ Lokomotíva založili na jeseň v roku 1957 turisti, ktorí pôvodne pôsobili v Odbore Klubu    
     československých turistov a  následne v Odbore Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici.  
       Odbor turistiky TJ Lokomotíva sa tak stal nástupcom uvedených banskobystrických turistických klubov  

   a je najstarším turistickým spolkom v našom meste. 
           V roku 1990 sa názov Odboru turistiky Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Banská Bystrica  

  zmenil na  Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.  

                                                
           Prvými predsedami Odboru turistiky TJ Lokomotíva bolI :  

           Igor Chromek (1957-1965)  ●  Ladislav Zlatohlávek (1966-1968) 
                                            Ján Petian (1969-1972)  ●  Ľudovít Mattertaj (1973) 
                         Od roku 1974 je predsedom KST Lokomotíva Banská Bystrica Dušan Kaliský 
 
 
             Titul Majster turistiky získali doteraz len traja bystričania –  členovia KST Lokomotíva :  

                     
         Ladislav Zlatohlávek           Dušan Kaliský              Leo Kilvádi 
   
 

                 Zameranie činnosti KST Lokomotíva Banská Bystrica :  
   pešia turistika, vysokohorská turistika, lyžiarska turistika, cykloturistika, vodácka turistika,  

                 značkovanie turistických chodníkov, archív a databáza o histórii turistiky a turistických chát 
    Sídlom a majetkom klubu je Dom turistiky KST Lokomotíva, Banská Bystrica, Lazovná 17. 
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V Dome turistiky uchováva KST Lokomotíva archív s dokumentáciou o dejinách slovenskej turistiky, 
turistických spolkov, osobnostiach slovenskej turistiky, histórii turistických chát a o značkovaných 
turistických chodníkoch. Históriu turistiky sprístupňuje pre verejnosť nielen formou archívnych databáz,  
ale aj rôznymi náučno-turistickými a edičnými aktivitami pri významných príležitostiach - takou  bolo napríklad  
120. výročie organizovanej turistiky v Banskej Bystrici,  90.výročie prvej turistickej chaty pri Kráľovej studni,  
a tiež výročia významných osobností z histórie banskobystrickej i československej turistiky – Viliama Paulinyho 
a JUDr.Juraja Slávika. 
 
V roku 2009 za prispenia Mesta Banská Bystrica vydal KST Lokomotíva jubilejnú  publikáciu  „120 rokov 
organizovanej turistiky v Banskej Bystrici“, ktorá podrobne dokumentuje históriu turistických spolkov v našom 
meste, ako aj históriu turistických chát v  jeho okolí.   
 
V roku 2015  KST Lokomotíva spracoval a Mestu Banská Bystrica odovzdal CD s archívnymi dokumentami 
o osobnostiach z histórie organizovanej turistiky v našom meste – o JUDr.Jurajovi Slávikovi a Viliamovi Paulinym 
– ako podklady k návrhu na ich zaradenie medzi Významné osobnosti mesta Banská Bystrica.  Archívne CD 
o JUDr.Slávikovi - jedinom Slovákovi, ktorý v rokoch 1935-36 zastával funkciu predsedu KČST, sme v roku 2015 
odovzdali aj Klubu českých turistov – ako podklad pre zaradenie JUDr.Slávika do Siene slávy KČT v Prahe.  
 

     
 
V roku 2017  dal KST Lokomotíva vyhotoviť pamätnú tabuľu k 90. výročiu  prvej chaty banskobystrického 
odboru KČST pri Kráľovej studni a k 140.výročiu významnej osobnosti mesta - činovníka KČST Viliama 
Paulinyho. Na spomienkovej slávnosti a odhalení pamätnej tabule pri terajšom horskom hoteli Kráľova studňa 
v októbri 2017 bol prítomný aj  RNDr. Jiří Homolka - miestopredseda Klubu českých turistov z Prahy.  
Tabuľu odhaľoval náš člen MVDr.Vladimír Pauliny - vnuk Viliama Paulinyho a pravnučka Hana Kasová.  
KST Lokomotíva k tejto príležitosti vydal  aj propagačný prospekt o histórii turistických chát pri Kráľovej studni.  
V roku 2018, pri výročí vzniku Československej republiky, pripomíname si aj výročie postavenia druhej chaty 
banskobystrického odboru  KČST pri  Kráľovej studni, ktorá bola sprístupnená 4.11.1928. 
 
Členovia KST Lokomotíva sa podieľali aj na tvorbe turistických máp a na značení turistických ciest : 
V roku 2014 boli ústredím Klubu slovenských turistov Bratislava ocenení naši značkári - Ing.Zdeněk Šír, Otakar 
Ruml, Mgr.Oľga Kaliská, JUDr.Jozef Böhmer a Matej Stuchlý, ktorí v rokoch 1993-2013 spracovali značkárske 
 a turisticko-vlastivedné podklady do 121 titulov máp vydaných Vojenským kartografickým ústavom Harmanec.  
V roku 2016 z iniciatívy KST Lokomotíva a zásluhou Banského múzea v Kremnici bol v Kremnických vrchoch 
 zrekonštruovaný historický Tunel a zásluhou banskobystrických turistov-značkárov tu bola vytvorená  unikátna 
mimoúrovňová križovatka značených turistických ciest. 
 
Uvedené aktivity nás nepochybne oprávňujú považovať Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica 
              za významného nasledovníka a propagátora turistických tradícií v našom meste a regióne. 
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klad pre zaradenie JUDr.Slávika do Siene slávy KČT v Prahe. 
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turistov-značkárov tu bola vytvorená  unikátna mimoúrovňová križovatka značených turistických ciest.
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      Najvýraznejšie turistické aktivity KST Lokomotíva Banská Bystrica  
 
         Do histórie celoslovenských športovo-turistických aktivít  sa KST Lokomotíva zapísal najmä    
    organizovaním Lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou. V roku 2018 sa konal už 55.ročník   
    prechodu, ktorý patrí medzi najstaršie turisticko-lyžiarske podujatia v našom kraji, aj na Slovensku.  
 

                  
 
    Pri 55.ročníku Lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou si na zakladateľov prechodu - na Kamila 
    Linharta, Ladislava Zlatohlávka a  dlhoročného organizátora Ing.Zdenka Šíra, spomínajú najmä tí, ktorí  
    spolu s nimi ako členovia organizačných štábov zažili aj prvých 10-ročníkov podujatia:Otakar Ruml, Andrej  
    Vigaš, Oľga Vigašová, Igor Malinovský, Dušan Kaliský, Oľga Kaliská, Jozef Strečok,Stanislav Melek. 

                ☺ 
                         Každoročne organizujú cvičitelia KST Lokomotíva nielen pre svojich členov,  
                ale aj pre všetkých záujemcov, desiatky výletov do slovenských i zahraničných pohorí  
 

            

            
 
 
       Názov        :    Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica-Najlepší športový klub mesta 2017. 
      Spracovala :    Mgr.Oľga Kaliská z podkladov Archívu KST Lokomotíva  
      Vydal         :    KST Lokomotíva v roku 2018-s prispením Mesta Banská Bystrica.   
      Tlač           :    DALI BB s.r.o.     
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