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BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA: 

 
 
 
Knižnica Jána Kollára bibliografiou Biela stopa  

31.– 35. ročník nadväzuje na bibliografie o Bielej stope 
SNP, ktoré naša knižnica vydávala s ročnou periodicitou do 
roku 2003. 

 
 
 

Štruktúra bibliografie: 
 

a) Mecele, Jozef : BIELA STOPA – 31.-35. ročník, 
r. 2004-2008 (s. 2-21) 
– príspevok Jozefa Meceleho, ktorý podrobne zachytáva 
prípravy, priebeh, výsledky, novinky, info o účastní-
koch a osobnostiach súvisiacich s Bielou stopou a iné 
dôležité fakty o tomto významnom športovom podujatí – 
pretekoch v behu na lyžiach - za ostatných päť rokov 
- za tento príspevok Jozefovi Mecelemu ďakujeme 
 

b) Bibliograficko-popisná časť (s.22-31) 
- tvoria ju záznamy článkov vybraných z tlače, ktorú 
knižnica odoberá – tieto sú radené chronologicky a do-
plnené predmetovými heslami 
 

c) Autorský register (s. 32) 
 
 
 

Bibliografia je určená širokej verejnosti. Jej účelom 
je zachovať fakty o tomto slovenskom najmasovejšom lyžiar-
skom podujatí, na ktoré sa účastníci pretekov, návštevníci 
mesta a Kremničania rok čo rok tešia. 

 
 
 
 

Zostavovateľka 
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a) Mecele, Jozef : 
BIELA STOPA – 31.-35. ročník,  

r. 2004-2008 
 
 
 

2004 – 31. ročník 
 

   Tak, ako v predošlom ročníku, aj tentoraz už cielene po 
druhý raz nebola trať hlavného behu Bielej stopy na 50 km 
situovaná na banskobystrickú stranu, hoci ešte sa na orga-
nizovaní podujatia podieľali aj Banskobystričania. 50-km 
trať viedla po trase Krahule – Zwinget – Skalka – Václavák 
– chata Cabanka – Kordícke sedlo – Mokrá dolina – Štrich – 
chata Jegorovka – Široký peň – Ružová dolina – chata Kram-
ská – Zlodejská – chata Štrich – Široká dolina – chata Ob-
rázok – Dirhábske sedlo – Krahule. Bola to v tom čase svo-
jim výškovým profilom jednou  z najnáročnejších tratí ly-
žiarskych maratónov zaradených do Euroloppet-u – európskeho 
združenia vytrvalostných lyžiarskych behov. Výškový rozdiel 
medzi najnižším a najvyšším bodom trate činil 350 m, súčet 
všetkých stúpaní 1500 výškových metrov. Tým, že sa už nebe-
žalo na banskobystrickú stranu, bol však vypustený aj ne-
bezpečný zjazd z hlavného hrebeňa Kremnických vrchov, spod 
Zlatej studne do Králik, ktorý bol postrachom mnohých 
účastníkov. 25-km trasa viedla totožne s „päťdesiatkou“ až 
po Mokrú dolinu, potom viedla do Širokej doliny a znova sú-
bežne s „päťdesiatkou“ až do cieľa. Na oboch tratiach sa 
bežalo klasickou technikou. Zatiaľ naposledy sa bežalo  
v hlavných pretekoch klasickým štýlom, vo veľkej väčšine 
predošlých i v ďalších nasledujúcich rokoch bola stanovená 
voľná technika. Zamrznutý sneh noc pred pretekmi a sneženie 
počas behu spôsobili ťažkosti s voskovaním lyží. Tie zaprí-
činili spolu s ťažkou traťou to, že mnoho štartujúcich ne-
došlo do cieľa. Buď sa vzdali, alebo nedošli v stanovenom 
časovom limite na časovú kontrolu. V hlavnom behu na 50 km 
bežala do 40. kilometra na čele štartového poľa 7-členná 
skupina, kde sa odpútal neskorší víťaz, 22-ročný Ondrej 
Benka-Rybár z ŠKP Štrbské Pleso. Vrtochy počasia dokonale 
preverili sily účastníkov a schopnosti organizátorov 31. 
ročníka Bielej stopy. Rapídne oteplenie v poslednom týždni 
pred týmto najmasovejším slovenským lyžiarskym podujatím 
narobilo starosti organizačnému výboru. Keďže v Králikoch 
pri Banskej Bystrici zmizol sneh, museli byť pôvodne pláno-
vané sobotné preteky na 25 km presunuté na kremnickú stra-
nu, a tak štart a cieľ oboch tratí na 50 i 25 km bol na 
Krahuliach v lokalite Pod čerešňou na hornom konci obce. 
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Toto miesto štartu a cieľa bolo tiež ohrozené nízkou vrst-
vou snehu, technici mali plné ruky práce s úpravou tohto 
priestoru. V  31. ročníku odštartovalo 499 mužov a žien na 
50 km a 331 mužov a žien na 25 km z 9 krajín (SR, Česko, 
Bielorusko, Izrael, Poľsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Ta-
liansko), 22 priamych účastníkov SNP a 159 žiakov, žiačok, 
dorastencov a dorasteniek v Malej Bielej stope. V nej zís-
kal najviac prvenstiev ŠKP Banská Bystrica a KBL Tatry.  
 
Po prvý raz v histórii Bielej stopy bol súčasťou programu 
ski šprint, tentoraz určený pre žiactvo. Súťažilo 11 žiakov 
a 1 žiačka na 500 m voľne v piatok po slávnostnom otvorení 
na Krahuliach. Víťazom sa stal starší žiak Stanislav Kriš-
šák (MŠK Liptovský Hrádok).  
 
Predsedom centrálneho organizačného výboru bol naposledy 
Igor Horváth, predsedom kremnického organizačného výboru 
Ervín Köppl, riaditeľom pretekov Ján Rusnák z Turčeka. 
 
 
 
Výsledky: 
 
Muži, 50 km klasicky, absolútne poradie:  
1. Ondrej Benka-Rybár (ŠKP Štrbské Pleso) 3:09:56,2;  
2. Tomáš Jakoubek (ČR) 3:10:27,7;  
3. Dan Šlechta (ČR) 3:12:32,1; 
 
Ženy, 50 km klasicky, absolútne poradie: 
1. Irina Nafranovičová (Bielorusko) 3:28:04,5;  
2. Kamila Božutová (ČR) 3:33:49,7;  
3. Lenka Plchová (KBL Jasná Liptovský Mikuláš) 4:04:15,6; 
 
Muži, 25 km klasicky, absolútne poradie:  
1. Pavel Brýdl (ČR – Ski klub Jablonec) 1:45:52,4;  
2. Patrik Ceginik (KBL Tatry) 1:49:25,3;  
3. Daniel Novota (Partizán Banská Bystrica) 1:52:23,0; 
 
Ženy, 25 km klasicky, absolútne poradie:  
1. Eva Štrbková (KBL Tatry) 1:55:46,9;  
2. Eva Hallová 1:58:24,8;  
3. Irena Tomšová (obe ČR) 2:02:24,4; 
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 2005 – 32. ročník 
 
   Vytrvalostný beh na lyžiach Biela stopa sa vo svojom  
32. dejstve dočkal obrovskej, doteraz najvýraznejšej zmeny 
vo svojej histórii. Po prvý raz ho zorganizoval už len sa-
mostatne kremnický organizátorský štáb bez partnerskej ban-
skobystrickej spoluúčasti, tak, ako to bolo do r. 2004. 
 
Dovtedy partnerské, spolupracujúce organizačné výbory dvoch 
miest, Kremnice a Banskej Bystrice, sa rozišli. Kremnickí 
organizátori si od tohto kroku sľubovali vyššiu kvalitu 
a úroveň pretekov. Ich zámerom bolo opäť dostať Bielu 
stopu, po nedostatkoch v predošlých ročníkoch, do povedomia 
pretekárov a sponzorov, ako jedno z najkrajších a dobre 
zorganizovaných diaľkových behov v Európe a neskôr aj vo 
svete. 
 
Do organizačného štábu zasadli noví ľudia. Predsedom orga-
nizačného výboru sa stal Ing. Vladimír Kostík, riaditeľom 
pretekov Jozef Greguš, jedným z najdôležitejších mužov or-
ganizačného výboru bol jeho tajomník Viktor Halíř. 
 
V tomto ročníku po prvý raz vypadlo z názvu podujatia SNP – 
Slovenské národné povstanie. Vedenie Worldloppetu – sveto-
vého zoskupenia najprestížnejších diaľkových lyžiarskych 
behov i český športový marketingový partner, snažiaci sa 
dotiahnuť Bielu stopu do Worldloppetu - svetového združenia 
lyžiarskych maratónov tak, ako sa mu to podarilo s Jizer-
skou päťdesiatkou v ČR, odporučili organizátorom podobných 
behov, aby vypustili z názvov všetko to, čo má politický, 
či vojnový podtón.  
 
Prevratná zmena sa týkala aj bežeckej trasy. Trať i cieľ je 
odvtedy na Skalke, 48-km trať sa skladá z dvoch okruhov, 
tzv. severného 25-km a južného 23-km. Prvý, severný vedie 
na Tunel, Václavák, Kordícke sedlo, Mokrú dolinu, Širokú, 
chatu Obrázok, okolo Vlčieho vrchu späť na Václavák a Skal-
ku. Druhý, južný sa beží po trase Skalka - Ležisko – Pod 
čerešňou (Zolova chata) – Slobodné – Trojica – Hostinec – 
Tri kríže – Králické sedlo – Skalka.  
Hlavná 48-km trať svojou novou podobou zaviedla pretekárov 
aj do dosiaľ pre BS neznámej časti Kremnických vrchov. 
Kratšia 25-km trať sa beží len po severnom okruhu. Upustilo 
sa od tradičného miesta štartu na Krahuliach. Priemerná 
nadmorská výška trate je vyššia, ako doposiaľ, čím je men-
šia pravdepodobnosť nepriaznivých snehových podmienok. Naj-
vyšším bodom trate je Skalka (nie však miesto štartu) – 
1231 m, najnižším bodom chata Cabanka v Širokej – 880 m. 
Obe miesta sú na severnom okruhu.  
Banskobystričania si odvtedy organizujú svoju Bielu stopu 
SNP na 25 km klasicky na Králikoch.  
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V sobotu, deň pred hlavnými pretekmi kremnickej novej Bie-
lej stopy, už ako tradične, dostalo priestor žiactvo a do-
rast na Skalke v Malej Bielej stope (142 účastníkov)  
a 17 priamych účastníkov SNP.  
V nedeľu sa predstavilo v behu voľnou technikou mužov 
a žien 363 pretekárov (do cieľa došlo 344 mužov a 10 žien) 
na 48 km a 387 pretekárov (do cieľa došlo 333 mužov a 51 
žien) na 25 km so štartom a cieľom na Skalke.  
Okrem Slovákov sa postavili na štart pretekári z Česka, Ne-
mecka, Maďarska, Poľska, Nórska, Španielska, Estónska, Ta-
lianska.  
Pretekárom i organizátorom skomplikovalo situáciu počasie. 
Po vyše dvoch týždňoch mrazivého jasného počasia sa v pia-
tok zamračilo a rozsnežilo. Trať BS bola od začiatku zimnej 
sezóny upravovaná a dostatočne tvrdá, avšak nová čerstvá 
nádielka snehu, vietor, sneženie a hmla počas behu lyžiarom 
radosť neurobili. Za posledný deň do nedele rána napadlo 30 
cm snehu a tak snežné pásové vozidlá museli upravovať se-
verný 25-kilometrový i južný 23-kilometrový okruh aj v noci 
pred štartovým výstrelom. Aj tak sa však nepodarilo ideálne 
upraviť trať, čerstvý sneh kládol zvýšené nároky na prete-
károv. 
 
 
Výsledky: 
 
Muži, 48 km voľne, absolútne poradie: 
1. Pavel Brýdl (ČR - Ski Klub Jablonec ) 2:29:40; 
2. Tomáš Jakoubek (ČR - Jablonec) 2:29:40; 
3. Michal Jurčo (ŠKP Štrbské Pleso) 2:34:34; 
 
Ženy, 48 km voľne, absolútne poradie: 
1. Irena Tomšová (ČR - Jablonec) 3:03:01; 
2. Dagmar Mondlová (Brezno) 3:40:06; 
3. Jana Vladárová (Biatlon Turč. Teplice) 3:42:14; 
 
Muži, 25 km, absolútne poradie:  
1. Matej Kazár (Podbrezová) 1:18:54,2; 
2. Štefan Oravec  1:19:20,4; 
3. Pavol Majerčák (obaja ŠKP Banská Bystrica) 1:20:01,8; 
 
Ženy, 25 km, absolútne poradie: 
1. Lenka Palánová (ČR - Ski Klub Jablonec) 1:32:05,6; 
2. Katarína Johansenová (ŠKP Štrbské Pleso) 1:37:47,9; 
3. Alžbeta Havrančíková (KBL Tatry) 1:46:44,4; 
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2006 – 33. ročník 
 
 
 

Výsledky: 
  
Muži, 48 km voľne, absolútne poradie:  
1. Pavel  Brýdl (ČR – Jablonec) 2:20:37,3; 
2. Tomáš Jakoubek (ČR – Jablonec) 2:26:00,1; 
3. Stanislav Holienčík (ŠKP Štrbské Pleso) 2:26:17,2;  
 
Ženy, 48 km voľne, absolútne poradie:  
1. Klára Moravcová (ČR – Ski klub Jablonec) 2:41:28,0; 
2. Ľubomíra Kalinová (Dukla Banská Bystrica) 2:44:15,2; 
3. Jana Jetmajerová (ČR – Jablonec) 2:44:20,3; 
 
Muži, 25 km voľne, absolútne poradie:  
1. Ján Holiga (KBL Martin) 1:20:28,3;  
2. Jan Rykr (ČR) 1:22:32,8; 
3. Peter Žiška (Tatran Hybe) 1:24:26,6; 
 
Ženy, 25 km voľne, absolútne poradie: 
1. Zuzana Hasillová (KB Osrblie) 1:32:20,9; 
2. Barbora Suchánková (ŠKP Štrbské Pleso) 1:32:28,2; 
3. Martina Chrástková (ČR) 1:35:48,7; 
 
 
Vo funkcii riaditeľa pretekov pôsobil Peter Ďurčo, tajomní-
kom organizačného tímu bol Viktor Halíř. 
 
Počet  účastníkov: 48 km mužov – 365; 48 km žien – 18; 25 
km mužov – 391; 25 km žien – 65; účastníci SNP – 12; Malá 
Biela stopa žiactva a dorastu – v 12 kategóriách 112. 
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2007 – 34. ročník 
 
   Pretekárov privítalo v hlavných kategóriách príjemné sl-
nečné počasie s teplotou pod bodom mrazu. Medzi ženami na 
25 km voľne zvíťazila slovenská reprezentantka Alena Pro-
cházková, ktorá si práve Skalku zvolila v tých dňoch za 
miesto záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta v japon-
skom Sappore. Z prihlásených 813 lyžiarov sa na štart pos-
tavilo 780 bežcov a bežkýň.  
 
Prezidentom realizačného tímu BS bol Vladimír Kostík, hlav-
ným manažérom a hovorcom Viktor Halíř, riaditeľom pretekov 
na 48 a 25 km bol Peter Ďurčo, technickým delegátom FIS 
(Medzinárodnej lyžiarskej federácie) Vladimír Staroň.  
V Malej Bielej stope žiactva a dorastu  štartovalo v 12 ka-
tegóriách 53 účastníkov. Najviac prvenstiev, tri, putovalo 
do KBL Jasná Liptovský Mikuláš. Priamych účastníkov sa 
stretlo v behu na 2 km šestnásť. 
 
Výsledky: 
 
Muži, 48 km voľne, absolútne poradie:  
1. Radek Šretr (ČR - Ski klub Jablonec ) 2:01:34,5; 
2. Viktor Novotný (ČR - Birky Team ) 2:03:40,5; 
3. Pavol Hurajt (KB Osrblie) 2:04:53,3; 
 
Ženy 48 km voľne, absolútne poradie:  
1. Klára Moravcová (ČR - Ski klub Jablonec ) 2:27:08,9; 
2. Jana Jetmarová (ČR - Ski klub Jablonec) 2:28:05,0; 
3. Lenka Plchová (KBL Jasná Liptovský Mikuláš) 2:37:27,4; 
 
Muži, 25 km voľne, absolútne poradie:  
1. Pavol Novák 1:06:37,6; 
2. Peter Vozár (obaja VŠC Dukla Banská Bystrica) 1:07:13,2; 
3. Peter Mlynár (TJ Vysoké Tatry) 1:08,24,3; 
  
Ženy, 25 km voľne, absolútne poradie:  
1. Alena Procházková (Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica)  
   1:14:01,9;  
2. Katarína Garajová (KBL Jasná Liptovský Mikuláš)   
   1:14:38,8;  
3. Barbora Suchánková (ŠKP Štrbské Pleso) 1:16:18,6; 
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2008 – 35. ročník 
 
 
   Biela stopa – medzinárodné vytrvalostné preteky v behu 
na lyžiach si zapísali v druhý februárový víkend v Kremnici 
a okolitých  Kremnických vrchoch  svoje úspešné 35. pokra-
čovanie. Podujatie  prišlo s niekoľkými novinkami a potvr-
dilo svoju vysokú úroveň porovnateľnú s podujatiami svojho 
druhu v zahraničí.  
Dej troch pretekových dní sa začal piatkovým večerným di-
vácky atraktívnym voľným šprintom na Štefánikovom námestí  
v Kremnici. Na asi 200 m okruhu na navozenom snehu z vyš-
ších polôh sa historicky po prvý raz na Slovensku bežal 
mestský šprint.  
V sobotu a nedeľu sa pretekalo so štartom a cieľom na Skal-
ke pri Kremnici. Magnetom BS 2008 bola účasť slovenských 
reprezentantov Michala Maláka, a hlavne pretekára svetovej 
špičky, víťaza pretekov SP, štvrtého z MS, ôsmeho zo  ZOH 
Martina Bajčičáka. Štartovali i niekoľkí slovenskí biatlo-
noví reprezentanti a paralympionici (telesne a zrakovo pos-
tihnutí). Pretekali lyžiari z niekoľkých krajín (napr. Poľ-
sko, Česko, Izrael, JAR, Austrália).  
Hlavné preteky tentoraz presunuté z nedele na sobotu spoz-
nali na rýchlom premrznutom snehu presvedčivého víťaza na 
25 km voľne v osobe Bajčičáka, ale i dramatický súboj o pr-
venstvo v cieľovom finiši na 48 km voľne. V ňom bol ús-
pešnejší Michal Malák pred obhajcom vlaňajšieho prvenstva 
Čechom Radkom Šretrom. Malák si odniesol finančnú prémiu 
15 000 Sk.  
Na 48 km žien obhájila primát z predošlého ročníka Češka 
Klára Moravcová.  
Do programu pribudol nedeľný beh na 24 km klasicky v ideál-
nom slnečnom počasí. Pôvodne sa malo bežať 20 km na južnom 
okruhu, no pre vhodnejšie snehové podmienky bol vybratý ok-
ruh severný. V súčte oboch dní (sobota, nedeľa) možno za 
najúspešnejších účastníkov označiť Šretra (2. na 48 km voľ-
ne, 1. na 24 km klasicky) a slovenskú reprezentantku Kata-
rínu Garajovú, siedmu z minuloročných MS v tímšprinte (pr-
venstvo na 25 km voľne i 24 km klasicky). 
 
Novinkou bola sobotňajšia popreteková race párty v centre 
Kremnice so slávnostným vyhlásením víťazov, skokanskou šou 
snoubordistov a lyžiarov i jazdou na snežných štvorkol-
kách. V nedeľu čakali na divákov a návštevníkov na Skalke 
adrenalínové prekvapenia, možnosti súťaží, hier, zábavy. 
Hoci oficiálne otvorenie nového Relaxcentra na Skalke sa 
uskutočnilo o niekoľko dní po Bielej stope, pretekári už 
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využívali športovú halu ako šatňu a miesto pre stravovanie 
a občerstvenie po dobehu do cieľa.  
  
Počty štartujúcich: 48 km voľne mužov – 375, 48 km žien – 
24, 25 km voľne mužov – 370, 25 km žien – 62, 24 km 
klasicky mužov – 141, 24 km žien – 31, priami účastníci SNP 
– 14, BS junior – 35 dorastencov a dorasteniek, 66 žiakov 
a žiačok. Celkom – 1114.  
 
 
 
 
Výsledky: 
 
 
Šprint voľne, 400 m:  
 
Muži a juniori:  
1. Štefan Oravec (ŠKP B. Bystrica) 
2. Davorín  Škvaridlo (ŠKP Štrb. Pleso) 
3. Jakub Filipko (ŠKP B. Bystrica) 
4. Martin Bajčičák (ŠKP Štrb. Pleso) 
 
 
Ženy a juniorky:  
1. Daniela Kotschová 
2. Lucia  Klimková (obe ŠKP Štrb. Pleso) 
3. Katarína  Krišicová (ŠKP B. Bystrica) 
 
 
Muži a juniori freestyle (voľne) 48 km, absolútne poradie 
(375 štartujúcich):  
1. Michal Malák (XC-SKI team Slovakia – ŠKP Štrb. Pleso)  
   2:03:39,8; 
2. Radek Šretr (Fischer team – ČR) 2:03:41,8; 
3. Adam  Kwak (LKS Poroniec – Poľ.) 2:06:10,7; 
 
 
Ženy a juniorky freestyle 48 km, absolútne poradie  
(24 štartujúcich):  
1. Klára Moravcová (Fischer team – ČR) 2:17:22,9; 
2. Ľubomíra Kalinová (B. Bystrica) 2:21:34,4; 
3. Anastasia  Kuzmínová (B. Bystrica) 2:23:41,8; 
 
 
Muži a juniori freestyle 25 km, absolútne poradie  
(370 štartujúcich):  
1. Martin Bajčičák (XC-SKI team Slovakia – ŠKP Štrb. Pleso)  
   1:04:00,0; 
2. Ben Sim (Austrália) 1:05:57,7; 
3. Dušan Šimočko (B. Bystrica) 1:06:50,3; 
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Ženy a juniorky freestyle 25 km, absolútne poradie  
(62 štartujúcich):  
1. Katarína Garajová (KBL Jasná Lipt. Mikuláš) 1:13:44,2; 
2. Paulina Maciuszeková  1:14:40,8; 
3. Martyna Galewitzová (obe LKS Poroniec – Poľ.) 1:16:57,1; 
 
Muži a juniori classic style (klasicky) 24 km, absolútne 
poradie (141 štartujúcich):  
1. Radek  Šretr (Fischer team – ČR) 1:06:45,6; 
2. Peter Žiška (Tatran Hybe) 1:09:36,9; 
3. Martin Kapšo (MKL Kremnica) 1:09:38,6; 
 
Ženy a juniorky classic style 24 km, absolútne poradie  
(31 štartujúcich):  
1. Katarína Garajová (KBL Jasná Lipt. Mikuláš) 1:21:50,8; 
2. Lucia Klimková 1:24:48,0; 
3. Viera Klimková (obe ŠKP Štrb. Pleso) 1:35:42,8; 
 
 
V nedeľu, v záverečný deň Bielej stopy súťažili v behu na 
lyžiach aj žiactvo a dorast v Bielej stope junior. V pre-
došlých ročníkoch behávali tieto kategórie v sobotu a ich 
zápolenia sa konali pod názvom Malá Biela stopa. Tentoraz 
sa zároveň súťažilo o body v 4. kole Slovenského pohára – 
Fischer cupu žiactva a 5. kole Slovenského pohára – Fischer 
cupu dorastu. Na štart sa postavilo 101 mládežníckych bež-
cov. Najviac prvenstiev (štyri) ostalo doma v Kremnici zá-
sluhou Mestského klubu lyžiarov. 
  
 
 
Organizačný tím 35. roč. Bielej stopy tvorili: 
Ivan Petráš, predseda TJ Biela stopa, prezident realizač-
ného tímu 
Viktor Halíř, predseda pretekového realizačného tímu 
Július Pittner, sekretariát a prezentácia 
Ivan Ivanič, marketing, viceprezident Euroloppet-u 
Eva Schmidtová, sekretariát a prezentácia Biela stopa ju-
nior 
Libor Schmidt, technická komisia, veliteľ tratí 
Anna Švandová, ekonomika a vedenie účtovníctva 
Jana Petrášová, ekonomika a personalistika 
Viliam Michalech, sekretár pre zahraničné vzťahy a Euro-
loppet 
Peter Brhlík, manažér dopravy a spojenia 
Rudolf Dobrotka, manažér občerstvovacích staníc 
Hana Zlatošová, spoločensko-ubytovacia komisia 
Cyprián Koreň, foto, grafika 
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Víťazi hlavnej kategórie mužov, dlhá trať: 

 
2004, 31. roč. –  Ondrej Benka Rybár (ŠKP Štrbské Pleso) – 

50 km klasicky, 3:09:56,2; 
 
2005, 32. roč. –  Pavel Brýdl (ČR – Ski klub Jablonec) – 

48 km voľne, 2:29:40,4;  
 
2006, 33. roč. –  Pavel Brýdl (ČR – Ski klub Jablonec) – 

48 km voľne, 2:20:37,3; 
 
2007, 34. roč. –  Radek Šretr (ČR – Ski klub Jablonec) – 

48 km voľne,  2:01:34,5; 
 
2008, 35. roč. –  Michal Malák (XC – SKI team Slovakia –

ŠKP Štrbské Pleso) – 48 km voľne, 
2:03:39,8; 

 
 
Víťazky kategórie žien, dlhá trať: 
 
2004, 31. roč. –  Irina Nafranovičová (Bielorusko) – 50 km 

klasicky, 3:28:04,5; 
 
2005, 32. roč. –  Irena  Tomšová (ČR – Jablonec) – 48 km 

voľne, 3:03:01,0; 
 
2006, 33. roč. –  Klára Moravcová (ČR – Ski klub Jablonec) 

– 48 km, voľne,  2:41:28,0; 
 
2007, 34. roč. –  Klára Moravcová (ČR – Ski klub Jablonec) 

– 48 km voľne,  2:28:08,9;  
 
2008, 35. roč. –  Klára Moravcová (ČR – Fischer team) – 48 

km voľne,  2:17:22,9; 
 
 
Víťazi kategórie mužov, kratšia trať: 
 
2004, 31. roč. –  Pavel Brýdl (ČR – Ski klub Jablonec), 25 

km klasicky, 1:45:52,4; 
 
2005, 32. roč. –  Matej Kazár (Podbrezová), 25 km voľne, 

1:18:54,2; 
 
2006, 33. roč. –  Ján Holiga (KBL Martin) – 25 km voľne, 

1:20:28,3; 
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2007, 34. roč. –  Pavol Novák (VŠC Dukla Banská Bystrica) 

– 25 km voľne, 1:06:37,6; 
 
2008, 35. roč. –  Martin Bajčičák (XC – Ski team Slovakia 

– ŠKP Štrbské Pleso), 25 km  voľne, 
1:04:00,0; 
 
Radek Šretr (ČR – Fischer team), 24 km 
klasicky, 1:06:45,6; 

 
 
 
Víťazky kategórie žien, kratšia trať: 
 
 
2004, 31. roč. –  Eva Štrbková (KBL Tatry), 25 km 

klasicky, 1:55:46,94; 
 
2005, 32. roč. –  Lenka Palánová  (ČR – Jablonec), 25 km 

voľne, 1:32:05,6; 
 
2006, 33. roč. – Zuzana Hasillová (KB Osrblie), 25 km 

voľne, 1:32:20,9; 
 
2007, 34. roč. – Alena Procházková (Slávia Ekonóm UMB 

Banská Bystrica), 25 km voľne, 
1:14:01,9; 

 
2008, 35.roč.  -  Katarína Garajová (KBL Jasná Liptovský  
   Mikuláš), 25 km voľne, 1:13:44,2;  

                
   Katarína Garajová (KBL Jasná Liptovský  
   Mikuláš), 24 km klasicky 1:21:50,8; 
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Ďalšie fakty a zaujímavosti 
z Bielej stopy 2004 -2008 

 
   

31. – 35. ročník (2004 -2008) Bielej stopy 
(www.bielastopa.eu)  boli zaradené do európskeho združenia 

vytrvalostných behov na lyžiach – Euroloppet 
(www.euroloppet.com). 

V r. 2008 boli do série Euroloppet zaradené tieto lyžiarske 
behy: Marathon de Bessans (Francúzsko), Dolomitenlauf (Ra-
kúsko), Marcialonga (Taliansko), König Ludwig-Lauf (Nemec-
ko), Int. Tiroler Koasalauf (Rakúsko), La Transjurassienne 
(Francúzsko),  Gran Fondo Val Casies (Taliansko),  Int.  
Gommerlauf  (Švajčiarsko), Šumavský skimaratón (Česko), 
Toksovo Marathon (Rusko), Bieg Piastow (Poľsko), Int. Skadi 
Loppet (Nemecko), Lapponia Skiing Week (Fínsko), Prazdnik 
Severa (Rusko). Jednou z podmienok pre zaradenie podujatia 
do Worldloppet-u - svetového zoskupenia lyžiarskych marató-
nov je aj tisícka účastníkov v cieli najdlhšej trate. Túto 
podmienku sa Bielej stope počas poslednej päťročnice nepo-
darilo splniť. 
 
   Biela stopa je aj súčasťou medzinárodného kalendára FIS 
– Medzinárodnej lyžiarskej federácie. FIS každoročne dele-
guje svojho technického delegáta, ktorý dohliada nad regu-
lérnosťou pretekov. 
 
   31. – 35. ročník BS mal pevné miesto v slovenskom ly-
žiarskom kalendári. Uskutočňoval sa vždy počas druhého feb-
ruárového víkendu. Na nasledujúci 36. roč. v r. 2009 orga-
nizátori naplánovali odklon od dlhoročnej tradície – termín 
stanovili na prvý februárový víkend.  
   
   Súčasťou 31. – 35. ročníka BS boli okrem pretekov hlav-
ných kategórií mužov a žien na dlhej a kratšej trati aj 
preteky žiactva a dorastu v Malej Bielej stope (neskôr Bie-
lej stope junior) a beh priamych účastníkov SNP. V hlavných 
behoch na 50 km, neskôr 48 km, 25 km a 24 km sa súťažilo 
v absolútnom poradí aj vo vekových mužských a ženských ka-
tegóriách: 18-35, 36-45, 46-55, 56-65 a 66-ročných a star-
ších. 
 
   Hlavným usporiadateľom podujatia je  Telovýchovná jedno-
ta Biela stopa Kremnica. Významne však pomáha pri organizo-
vaní aj Mestský klub lyžiarov (MKL) Kremnica, pred r. 2005 
ešte pod názvom Športový klub lyžiarov Banská spoločnosť 
(ŠKL BS) Kremnica. Tento klub uplatňuje svoje bohaté orga-
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nizátorské skúsenosti pri realizácii Malej Bielej stopy, od 
r. 2008 Bielej stopy junior pre mládežnícke kategórie. Bie-
lu stopu podporuje aj mesto Kremnica a je aj v pozornosti 
Slovenského lyžiarskeho zväzu (SLZ) a Slovenského olympij-
ského výboru (SOV). 
Samozrejme že takéto podujatie sa nezaobíde bez sponzorov  
a reklamných partnerov. Generálnym sponzorom v poslednej 
päťročnici bola akciová spoločnosť Slovalco Žiar nad Hronom 
a v r. 2004 a 2005 (31. a 32. ročník) aj spoločnosť A.S.A. 
Medzi ďalších sponzorov a reklamných partnerov  patrili: 
Slovenská sporiteľňa, Grotto, Sencor, Tramtária, Björn Däh-
lie, Salomon, Elba Kremnica Enervit, Studentská pečeť, Opa-
via, Moira, Fischer, Čerínska minerálka, Kama, Casio, Cor-
goň, Danone, Tipos, Tesco, Celtima, Obreta, Wind Stopper, 
Toi Dixi, Mestské lesy Kremnica, Ami design Kremnica, Nix-
tra tlačiareň, Mincovňa Kremnica, Cyklo-santé Kremnica, 
Vaude, Craft, Švanda design – reklama, Medifera, Odlo, New-
line, Davorin active sports,  BB expo, ESG, DKB, Sinet, Ró-
bert  Rigo, Radix, Penzión Horec Králiky, Real Estate mana-
gement, Chivas Ranč, AGS Promotion. Mediálnymi partnermi 
boli televízia TA 3, SITA – tlačová agentúra, Rádio Lumen,  
Rádio Expres, AZTV info, Smer magazín.  
 
   Organizačné zabezpečenie Bielej stopy si nemožno pred-
staviť bez Horskej služby, oblasť Veľká Fatra, okrsok Krem-
nica. Zabezpečuje podujatie po technickej stránke, spojenie 
a ochranu zdravia pretekárov.  Práve niektorí  ľudia z Hor-
skej služby si zasadli na rozhodujúce pozície v novom orga-
nizačnom tíme od 32. ročníka v r. 2005, napr. Viktor Halíř, 
Ivan Petráš, Libor Schmidt.  
 
   Akousi generálkou činnosti nového organizačného výboru 
od r. 2005 bol úspešný 38. ročník Slovenského zimného  zra-
zu turistov v Kremnických vrchoch v r. 2004. Zúčastnilo sa 
na ňom viac ako 800 turistov nielen zo SR, ale aj zo zahra-
ničia. 
 
   Jedným z najúspešnejších pretekárov poslednej päťročnice 
Bielej stopy (r. 2004 – 2008) bol Čech Pavel Brýdl (Ski 
Klub Jablonec). Dva razy zvíťazil v hlavnej kategórii mužov 
na 48 km, v r. 2005 a 2006, k tomu pridal prvenstvo na 25 
km v r. 2004. V ženskej kategórii na dlhej trati jasne do-
minovala  Češka Klára Moravcová (Ski klub Jablonec a Fis-
cher team), ktorá sa venovala aj biatlonu.  Zvíťazila v po-
sledných troch ročníkoch 2006 – 2008. Najviac prvenstiev 
v hlavných kategóriách mužov a žien na dlhej trati v po-
sledných piatich rokoch  si odniesli bežci a bežkyne čes-
kého Jablonca – šesť z desiatich možných. 
    
  Na trati  Bielej stopy, ktorá sa beháva od roku 2005, sú 
miesta, z ktorých za dobrej viditeľnosti je vidieť obce 
a mesto, cez ktoré už nevedie.  Kedysi však  viedla trasa 
Bielej stopy – cez Krahule, Králiky, Banskú Bystricu. Tiež 
je možné vidieť okrajovú časť Kremnice.  
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   Servis mazania lyží pred štartom zabezpečuje  pre záu-
jemcov z radov pretekárov firma Fischer, ktorá ponúka aj 
možnosť zakúpenia lyžiarskeho výstroja. 
 
   Na  48-km a 25-km trati je pre pretekárov pripravených 
niekoľko občerstvovacích staníc – pri chate Obrázok v Ši-
rokej doline, na Václaváku, na Skalke, Pod čerešňou, na 
Slobodnom, pri chate Hostinec, pod Zlatou studňou. Na trati 
sú tiež stanoviská Horskej služby a zdravotníckej pomoci. 
 
   V posledných štyroch ročníkoch (2005-2008) realizovala 
elektronickú časomieru a výsledkový servis spoločnosť VOS-
TPK Topoľčianky. 
 
   V r. 2008 obsadila 13. miesto na 25 km žien slovenská 
reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová 
(Slávia UK Bratislava), štvrtá z majstrovstiev sveta 2007, 
majsterka Európy 2008, účastníčka OH v Pekingu 2008. 
 
   V r. 2005 v 32. roč. obsadila v kategórii žien na 25 km 
voľnou technikou 3. miesto Alžbeta Havrančíková (KBL Vysoké 
Tatry). Bolo to v čase, keď sa  už táto jedna z najvýraz-
nejších postáv histórie slovenského bežeckého lyžovania 
rozlúčila s vrcholovou pretekárskou kariérou. Zúčastnila sa 
4-krát na ZOH, kde obsadila aj 6. miesto v štafetovom behu 
a 8. miesto v individuálnych pretekoch. Na majstrovstvách 
sveta obsadila dva razy 4. miesto. Bola prvou predstavi-
teľkou slovenského bežeckého lyžovania, ktorej sa podarilo 
zvíťaziť v pretekoch Svetového pohára. 
 
    V posledných  ročníkoch výborne zvládol úlohu hlásateľa 
– moderátora podujatia bývalý Kremničan Miroslav Michalech, 
športový redaktor a moderátor televízie TA 3, predtým Slo-
venskej televízie. S televíznym mikrofónom bol už na nie-
koľkých OH, ZOH, či majstrovstvách sveta vo futbale. Je aj  
držiteľom ocenenia OTO – Osobnosť televíznej obrazovky 
v kategórii Športový komentátor – moderátor. Televízia TA 3 
priniesla aj priame vstupy do vysielania z diania na Skal-
ke. Komentátorov brat Viliam Michalech bol v posledných ro-
koch členom organizačného výboru BS ako sekretár pre zahra-
ničné vzťahy a Euroloppet. Viliam má aj svoje osobné prete-
kárske  skúsenosti z účasti na legendárnom viac ako  80-ki-
lometrovom Vasovom behu vo Švédsku, kde štartoval ešte pred 
rokom 1989 ako jeden z prvých Slovákov. Pred Michalechom sa 
v jednom ročníku ujal moderátorského slova tiež známy a po-
pulárny bývalý športový komentátor STV Karol Polák. 
 
   Posledných päť ročníkov (2004-2008) absolvovali najdlh-
šiu trať aj Ján Hazucha zo Zvolena a Jozef Štec z Prešova. 
Obaja držia historický primát v Bielej stope. Zúčastnili sa 
všetkých doterajších 34 ročníkov (jeden ročník sa pre ne-
priaznivé snehové podmienky neuskutočnil) a to na hlavnej,  
najdlhšej trati.  
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   Z účastníkov regiónu Žiar n/Hr., Žarnovica, Banská 
Štiavnica  je v tomto smere rekordérom Ján Béreš z Kremnice 
(štartoval aj za KST Kremnica). Chýbal len v úvodných dvoch 
ročníkoch. Kremničan Ján Bíleš (štartoval aj za OZK  ZSNP 
Žiar) má na konte o jeden ročník menej. V lyžiarskej stope 
Bielej stopy sa stretávajú generácie. Medzi dospelými pra-
videlne štartuje na najdlhšej trati aj syn Jána Béreša,  
Roman Béreš. Vnuka Jána Bíleša,  Richarda Vozára, je vída-
vať v mládežníckych kategóriách v Malej Bielej stope (Bie-
lej stope junior). 
 
   V posledných piatich  ročníkoch  (2004 – 2008) štartoval 
aj slovenský atletický ultramaratónsky reprezentant Ľubomír 
Hrmo z Banskej Bystrice, trojnásobný majster Európy a vice-
majster sveta v 24-hodinovom behu. 
  
   Organizátori jubilejného 35. ročníka v r. 2008 vydali 
v deň otvorenia podujatia  vkusný farebný tlačový materiál 
– Nordic magazín. Rozdávali ho účastníkom a divákom piat-
kového večerného šprintu na Štefánikovom námestí. 
 
   Snahou funkcionárov a členov TJ Biela stopa je nielen 
dobre organizovať podujatie  Biela stopa, ale  rozvíjať aj 
ďalšie aktivity v oblasti turistiky a cestovného ruchu 
v Kremnických vrchoch. Aj v spolupráci s mestom Kremnica 
v posledných rokoch už upravujú lyžiarske bežecké trate 
určené pre lyžiarsku turistiku, nielen tesne pred pretekmi 
Biela stopa, ale počas celej zimnej sezóny. 
 
   V r. 2008 v 35. roč. mala premiéru na Bielej stope nová 
disciplína – beh na 24 km klasicky. Bežali ho aj tri ženy – 
držiteľky priezviska Klimková z ŠKP Štrbské Pleso a všetky 
sa zmestili  v absolútnom poradí žien do prvej desiatky. 
Matka Viera (absolútne 3. miesto, víťazka kategórie 46-55-
ročných), vtedy predsedníčka trénerskej rady Bežeckého úse-
ku Slovenského lyžiarskeho zväzu, reprezentovala Českoslo-
vensko na ZOH 1984 a 1988, dostala sa aj na stupne víťazov 
pretekov Svetového pohára.  Dcéra Lucia ( 2. miesto) je  
slovenskou juniorskou reprezentantkou, účastníčkou junior-
ských majstrovstiev sveta 2008. Trio  doplnila druhá dcéra 
Jana (7. miesto). 
 
   Členom organizačného tímu - manažérom občerstvovacích 
staníc v posledných ročníkoch bol Rudolf Dobrotka. Bývalý 
aktívny kremnický lyžiar, neskôr mládežnícky tréner, má za 
sebou niekoľko pretekárskych  účastí na Bielej stope z mi-
nulosti. 
 
   Medzi najväčšie a  pre domácich Kremničanov najpríjem-
nejšie prekvapenia v pretekárskom poli 35. roč. v r. 2008 
patril iba 17-ročný člen Mestského klubu lyžiarov Kremnica, 
zverenec trénera Jozefa Brünna, slovenský mládežnícky re-
prezentant Martin Kapšo.  Na 25 km voľne dobehol v celkovom 
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poradí piaty, na druhý deň na 24 km si dokonca siahol na 
bronzové umiestnenie. Pre mladého športovca bolo nezabud-
nuteľným zážitkom, keď mu pri slávnostnom vyhlasovaní ví-
ťazov  podal ruku, najrýchlejší na  25 km voľne, pretekár 
schopný prehovoriť do svetovej špičky, trojnásobný účastník 
ZOH Martin Bajčičák (ŠKP Štrbské Pleso). Kapšo o niekoľko 
týždňov po Bielej stope reprezentoval SR na majstrovstvách 
sveta juniorov v Taliansku. 
 
   Bratia Pavol a Peter Hochschornerovci, trojnásobní olym-
pijskí víťazi (r. 2000, 2004, 2008), najúspešnejšie postavy 
slovenskej olympijskej a svetovej vodnoslalomárskej histó-
rie na Bielej stope ešte nebežali. Takmer s každoročnou 
pravidelnosťou však v rokoch 2004 – 2008 prichádzali na 
zimné prípravné sústredenia na Skalku pri Kremnici. Tam 
využívali na bežecko-lyžiarsky tréning aj dobre upravené 
trate Bielej stopy.  
 
   V r. 2005 v 32. ročníku sa odvážil vydať na 25-kilo-
metrovú trať aj minister školstva SR Martin Fronc. Absol-
vovanie pretekov znamenalo pre neho ťažké sústo. Do cieľa 
došiel v absolútnom poradí mužov a žien na poslednom mieste 
so stratou na víťaza viac ako 4:23 hod, za predposledným 
pretekárom zaostal o viac ako 34 minút. 
  
   V r. 2008 v 35. roč. štartovali aj telesne a zrakovo 
postihnutí lyžiari -  členovia Slovenského paralympijského 
tímu, účastníci zimných paralympijských hier. Hrdinský boj 
s 25-km traťou zvádzal Vladimír Gajdičiar na špeciálne 
upravených lyžiach. Keďže mu chýbajú dolné končatiny, pri 
pretekoch využíva len silu svojich rúk. 
 
   V r. 2008 v 35. ročníku sa v kategórii priamych účast-
níkov SNP medzi štrnástimi štartujúcimi  predstavili dvaja 
domáci Kremničania. František Príhoda si zapísal účasť 
v tejto kategórii na BS už v 1. roč. v r. 1974. Jozef Slaš-
ťan stál pri premiére Bielej stopy SNP ako člen organi- 
začného výboru - veliteľ štartu.  
 
   V r. 2004 v 31. roč. po prvý raz v histórii dobehli 
priami účastníci SNP do cieľa spoločne. Pred dobehnutím sa 
vzájomne počkali a do cieľa prišli manifestačne aj so slo-
venskou vlajkou. 
  
   Najúspešnejším z  kategórie priamych účastníkov SNP na  
2 km voľne v posledných piatich rokoch bol Benjamín Strmeň 
(štartoval za Staré Hory, Lesný závod Staré Hory, Lesný zá-
vod Banská Bystrica), keď zvíťazil v rokoch 2005, 2007 
a 2008. V r. 2006 získal prvenstvo Ján Kvasna (ZO SZPB Fon-
čorda Banská Bystrica). 
 
   V r. 2005 v 32. roč. sa v hlavných kategóriách mužov 
a žien na 48 km z domácich Kremničanov i z pretekárov re-
giónu okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica 
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najviac darilo súrodeneckému duu Bialekovcov. Martin Bia-
lek, bývalý účastník juniorských majstrovstiev sveta, ten-
toraz vo farbách ŠKP Banská Bystrica, obsadil v absolútnom 
poradí mužov  9. miesto. Jeho sestra Martina Bialeková pri-
šla medzi ženami na 4. pozícii. 
 
   Víťaz kategórie mužov na 25 km voľne v r. 2006 Ján Ho-
liga (KBL Martin) reprezentoval SR aj na medzinárodných po-
dujatiach v zimnom triatlone (atletický beh, horská cyklis-
tika, beh na lyžiach). 
 
    Július Pittner bol členom organizačného tímu vo všet-
kých posledných piatich ročníkoch (2004 -2008), keď mal pod 
palcom sekretariát a prezentáciu. Stál pri organizácii po-
dujatia aj v predošlom organizačnom výbore pred rokom 2005, 
v ktorom došlo pri organizácii k zásadnej zmene a tiež 
k veľkej výmene ľudí v organizačnom tíme. 
 
   V r. 2007 v 34. ročníku sa starala o úspešný priebeh po-
dujatia aj bratská dvojica – poprední muži v organizačných 
výboroch - Vladimír Kostík stál na čele realizačného tímu 
ako prezident, Ján Kostík „šéfoval“ pri priebehu Malej Bie-
lej stopy ako riaditeľ pretekov. 
 
   V r. 2005 v 32. ročníku pretekali na 25 km trati voľne 
traja kremnickí  nositelia priezviska Slašťan (všetci Ste-
fanshof Kremnica). Otec Juraj a jeho synovia Andrej a Mar-
tin. Navyše starého otca, Jozefa Slašťana, bolo vidieť na 
trati medzi priamymi účastníkmi SNP. 
 
   Beh na lyžiach je vynikajúcim tréningovým prostriedkom  
pre cyklistov počas ich  zimnej prípravy. Milan Barényi (CK 
ZP Šport Podbrezová), slovenský reprezentant, majster SR 
v cyklokrose obsadil v absolútnom poradí mužov na 48 km 
v r. 2007 9. miesto, v r. 2008 si polepšil 5. priečkou. Od-
chovanec kremnického bežeckého lyžovania Michal Procner 
z Hornej Vsi obsadil v r. 2008 14. miesto v absolútnom po-
radí na 25 km voľne. V  tom istom roku sa stal vo farbách 
CK MŠK Žiar nad Hronom juniorským cyklistickým majstrom 
Slovenska a reprezentoval SR na juniorských majstrovstvách 
sveta v cestnej cyklistike v Juhoafrickej republike. 
 
   V r. 2007 (34. ročník) sa vrátil víťazne na Bielu stopu 
do Kremnických vrchov po dvoch rokoch Čech Radek Šretr (Ski 
klub Jablonec). Jedenásty muž z MS do 23 rokov  prešiel ví-
ťazne cieľom medzinárodných pretekov FIS Bezroukov memoriál 
na Skalke v r. 2005. Vtedy ešte ako profesionálny lyžiar 
Dukly Liberec, siedmy muž silného českého rebríčka. 
 
   Obdivuhodnú funkcionársku vernosť prejavil Bielej stope 
Vladimír Hodrušský. Bol členom organizačného výboru od pr-
vého po tridsiatyprvý ročník v r. 2004 a to ako predseda 
zdravotnej komisie najprv kremnického  a neskôr centrálneho 
výboru. 
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   V rokoch 2006-2008 v 33.-35. ročníku organizátori vyhlá-
sili  aj samostatné  poradie zamestnancov Slovalca, a. s. 
Žiar nad Hronom, hlinikárenskej spoločnosti, ktorá je gene-
rálnym sponzorom BS.  V r. 2006 bolo vo výprave Slovalca 18 
štartujúcich na 25 km a 4 bežci na 48 km. V r. 2007 sa ich 
počet zvýšil: 25 km – 30; 48 km – 3. V 35. roč. v r. 2008 
zaznamenal Slovalco tím tieto počty: 25 km – 31; 48 km – 2.  
V r. 2006 odbehol 25-km trať aj generálny riaditeľ Slovalca  
Milan Veselý. Najúspešnejším zástupcom firmy na Bielej 
stope bol Pavol Urgela. V r. 2007 na 48 km dobehol v abso-
lútnom poradí mužov na 23. mieste ako najrýchlejší z regi-
ónu okresov Žiar n/Hr., Žarnovica, Banská Štiavnica,  tre-
tie miesto mu patrilo v kategórii 36-45-ročných. V r. 2008 
bežal 25 km a v absolútnom poradí mužov obsadil 21. miesto, 
v kategórii 36-45-ročných sa postavil na bronzový stupie-
nok. Zaujímavosťou je aj to, že obe jeho deti, Erik a Petra 
Urgelovci (MKL Kremnica) patrili medzi lídrov v Malej Bie-
lej stope (Bielej stope junior). V podpore jediného prvo-
výrobcu hliníka na Slovensku lyžiarskemu podujatiu Biela 
stopa je možné vidieť snáď aj trocha symboliky. Rozhodujú-
cim akcionárom Slovalca je nórska spoločnosť Hydro. A práve 
Nórsko je krajina zasľúbená lyžovaniu. Beh na lyžiach je 
tam národným športom, je to krajina mnohých bežeckých olym-
pijských víťazov a majstrov sveta. 
 
   Na Bielej stope 2004-2008  bežali v rámci prípravy aj 
slovenskí biatlonoví reprezentanti z KB Osrblie, Podbrezo-
vej, VŠC Dukla Banská Bystrica,  napr. Pavol Hurajt, Dušan 
Šimočko, Matej Kazár, Pavol Novák, Peter Vozár, Zuzana Ha-
sillová, Ľubomíra Kalinová. Pavol Hurajt (KB Osrblie)  ob-
sadil v r. 2007 3. miesto na 48 km voľne. Vtedy už mal za 
sebou niekoľko medailí z biatlonu Svetovej zimnej univer-
ziády, striebro z ME, 3. miesto v pretekoch Svetového pohá-
ra 2003-2004 v Osrblí i umiestnenie v prvej tridsiatke ZOH 
2006 v Turíne. 
 
   Ľubomíra Kalinová (štartovala za Duklu Banská Bystrica 
a Banskú Bystricu) obsadila v rokoch 2006 a 2008 2. miesto 
medzi ženami na 48 km voľne. Vyniká všestrannosťou, repre-
zentovala SR ako mládežníčka v behu na lyžiach, v kategórii 
žien aj v zimnom triatlone a biatlone. V r. 2008 sa stala 
členkou TJ Biela stopa Kremnica a v pretekoch  horských bi-
cyklov crosss country zvíťazila v niekoľkých pretekoch Slo-
venského pohára, získala striebro na majstrovstvách SR. 
 
   Najstarším účastníkom spomedzi aktérov hlavných behov na 
48 a 25 km v r. 2005 bol 82-ročný Oldřich Oškera (ČR – PJR 
Frenštát pod Radhoštěm). Bežal 25-km trať. 
 
   Vladimír Staroň z Vysokých Tatier už viackrát, aj v po-
slednej päťročnici, pôsobil na Bielej stope v úlohe tech-
nického delegáta Medzinárodnej lyžiarskej federácie – FIS. 
Kedysi bol aktívnym pretekárom a v rokoch 1977-1979  
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v 4.-6. ročníku vtedajšej Bielej stopy SNP si tri razy za-
písal 5. miesto v absolútnom poradí mužov na dlhej trati 
ako príslušník ČH Štrbské Pleso. 
 
   V r. 2007 v 34. ročníku patrila prvá a druhá priečka 
v behu žien na 25 km voľne slovenským reprezentantkám, 
účastníčkam ZOH 2006 v Turíne, Alene Procházkovej (Slávia 
Ekonóm Banská Bystrica) a Kataríne Garajovej (KBL Jasná 
Liptovský Mikuláš). Preteky absolvovali spoločne s repre-
zentačným a  osobným trénerom Aleny Jánom Valuškom. Biela 
stopa bola pre nich  vhodnou prípravou na blížiace sa maj-
strovstvá sveta v japonskom Sappore, kde si spolu zakniho-
vali pekné 7. miesto v tímšprinte. Procházková sa v tej is-
tej sezóne stala majsterkou sveta v šprinte pretekárok do 
23 rokov a dvojnásobnou striebornou medailistkou zo Sveto-
vej zimnej univerziády. Na sklonku roku 2007 obsadila 3. 
miesto v pretekoch Svetového pohára v šprinte a v konečnom 
hodnotení SP 2007-2008 v šprinte jej patrila 17. priečka. 
Za tieto úspechy vďačí aj dobrým tréningovým podmienkam na 
Skalke a v okolí, ktoré využíva v zime i v lete. 
 
   Organizátori Bielej stopy chodia čerpať skúsenosti aj 
k českým partnerom – organizátorom Jizerskej päťdesiastky 
v Liberci. Tá bola kedysi tiež súčasťou Euroloppetu, v sú-
časnosti už figuruje  medzi podujatiami vyššieho rangu – vo 
svetovom zoskupení lyžiarskych maratónov – Worldloppet. 
 
 

 
 
 

Povedali o Bielej stope: 
 
 
Rudolf Čillík, legenda a nestor kremnického bežeckého lyžo-
vania, účastník ZOH 1960, tréner, bývalý dlhoročný predseda 
BÚ SLZ, spoluzakladateľ Bielej stopy (január 2008): 
 „V roku 2005 došlo k zásadnej zmene a omladeniu organi-
začného výboru, ktorú dnes vnímam ako zásadný posun vpred. 
Pretek napreduje správnym smerom.“ 
 
Peter Neuschl, predseda Bežeckého úseku Slovenského lyžiar-
skeho zväzu – BÚ SLZ (január 2008): 
„Pre SLZ je Biela stopa ako slnko pre život človeka. Môže 
bez neho byť, ale nie dlho. V skutočnosti však jedno bez 
druhého existovať nemôže. Je to výnimočné podujatie, na 
ktorom sa dokáže skĺbiť kvalita špičkových pretekárov 
s nadšením rekreačných bežcov na lyžiach v rôznych vekových 
kategóriách.“ 
 
Peter Hámor, špičkový slovenský horolezec, v r. 2008 vys-
túpil už na svoju siedmu osemtisícovku, čo sa zatiaľ nepo-
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darilo žiadnemu Slovákovi, zdolal i najvyšší vrch sveta 
Mount Everest (január 2008): 
„Biela stopa je podujatím, ktoré mám veľmi rád a sledujem 
ho, aj keď som v posledných rokoch na štarte chýbal. 
V štartovnom poli som už stál štyrikrát. Tohto roku som 
o štarte na Bielej stope vážne uvažoval, ale v týchto dňoch 
vrcholím s prípravami expedície Himalayan Trilogy 2008, 
preto musím štart na BS opäť raz odložiť. Ale aspoň mám tak 
o dôvod viac tešiť sa na rok 2009 na ďalší ročník.“ 
 
Alena Procházková, slovenská reprezentantka v behu na ly-
žiach (február 2008): 
„Všetkým účastníkom Bielej stopy posielam pekný pozdrav 
a prajem im veľký športový zážitok v prekrásnom prostredí 
Kremnických hôr, aspoň taký, aký som zažila ja na BS pred 
rokom. Je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť na tomto 35. 
ročníku, pretože reprezentujem SR na pretekoch Svetového 
pohára v Estónsku.“ 
 
Ivan Petráš, predseda TJ Biela stopa, prezident realizač-
ného tímu (február 2008): 
„Rajom bežkárov  označil ktosi celosezónne upravované trate 
na Skalke. Záujem o ne má už  dávno nadregionálny charak-
ter. Nie je preto náhoda, že v optimálnych podmienkach 
Skalky sa mohol udomácniť pretek, ktorý sa svojou dôleži-
tosťou zaradil do európskych štruktúr masových bežkárskych 
podujatí.“ 
 
Norbert Švanda, náčelník Horskej služby Veľká Fatra (feb-
ruár 2008): 
„Biela stopa je športovou udalosťou, ktorú dnes považujeme 
akosi za svoju. Určite to súvisí aj s tým, že na jej or-
ganizovaní sa spolupodieľame od úplného začiatku.“ 
 
Martin Bajčičák, po svojom prvenstve na 25 km voľne v 35. 
roč. v r. 2008: 
„Mal som z pretekov veľmi dobrý pocit. Trať bola upravená 
pekne a terény boli nádherné, takže to beriem ako veľmi 
kvalitnú prípravu pred ďalšími pretekmi Svetového pohára.“ 
 
Ján Hazucha, Zvolenčan, ktorý absolvoval všetkých doteraj-
ších 34 ročníkov Bielej stopy na najdlhšej trati (raz sa 
podujatie pre nedostatok snehu nekonalo) - (február 2008): 
„Napriek tomu, že väčšina pretekárov beží už voľnou techni-
kou, ja som zostal pri klasike, ktorá mi najviac  vyhovuje. 
Teší ma, že patrím medzi popredných klasikov v poli korču-
liarov. Teším sa na každoročné stretnutia s mojimi známymi, 
ktorí to ťahajú na Bielej stope tiež dlhé roky“ 
(In: Nordic magazín. – (8.2.2008).)  
 
December 2008        
        Jozef Mecele 
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Biatlonistke Hasillovej chýbal oddych pri ležke.   
In: Sme Práca. - Roč. 15, č. 37 (14.2.2006),  
s. 19. 
šport – lyžovanie - Biela stopa (preteky v behu 
na lyžiach) – 33. ročník - Skalka pri Kremnici 

 
30. (ms) 

Na Skalke znovu najrýchlejší Brýdl a Jakoubek.  
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 13, č. 6 
(14.2.2006), s. 19.  
šport -  beh na lyžiach - Biela stopa (preteky   
v behu na lyžiach) – 33. ročník - Skalka pri 
Kremnici 

 
31. Mecele, J. 

Malá Biela stopa a beh priamych účastníkov SNP. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 13, č. 7 
(21.2.2006), s. 19. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – história - Kremnica 

 
32. (jm) 

Naši najlepší v Bielej stope.  
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 13, č. 7 
(21.2.2006), s. 20.  
šport -  beh na lyžiach - Biela stopa (preteky   
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v behu na lyžiach) - 33. ročník - Skalka pri 
Kremnici 

 
33. (jm) 

Banskobystrická Biela stopa.  
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 13, č. 8 
(28.2.2006), s. 15. 
šport -  beh na lyžiach - Biela stopa (preteky   
v behu na lyžiach) -  Kremnica - Banská Bystrica 

 
34. Fakla, Ján 

Everest medzi diaľkovými behmi : kremnická Biela 
stopa pre turistov i pretekárov. 
In: Krásy Slovenska. - Roč. 83, č. 3-4 
(1.3.2006), s. 64–65. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 33. ročník - Kremnica 

 
35. ml 

Tridsiata tretia Biela stopa.   
In: Kremnické noviny. - Roč. 15, č. 3 (1.3.2006), 
s. 11.  
šport -  beh na lyžiach - Biela stopa (preteky   
v behu na lyžiach) – 33. ročník - Skalka pri 
Kremnici 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rok 2007 
 
 
 

36. Biela stopa Kremnica – Skalka.  
     In: Kremnické noviny. - Roč. 16, č. 1     

(8.1.2007), s. 14. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 34. ročník program - Skalka 
pri Kremnici - Kremnica 

 
37. Gajdoš, Ondrej 

Bátory pobeží Bielu stopu. 
In: Sme. - Roč. 15, č. 23 (29.1.2007), s. 28. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 34. ročník - Skalka pri 
Kremnici - Kremnica 
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38. LP 

Biela stopa Kremnica – Skalka. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 2 (1.2.2007), 
s. 1. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník - Skalka pri 
Kremnici - Kremnica 
 
 

39. Mecele, Jozef 
 Biela stopa – prídu aj Bátory s Bajčičákom? 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 5 (6.2.2007), s. 20. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník – osobnosti - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
 

40. Mecele, Jozef 
Pozbierané z tratí Bielej Stopy. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 5 (6.2.2007), s. 19. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - história - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 
 
 

41. (tasr) 
Biela stopa už naozaj biela a ohroziť ju môže len 
prudké oteplenie. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 5 (6.2.2007), s. 17. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 
 
 

42. (tasr) 
V Bielej stope prví Česi. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 35 (12.2.2007), s. 26. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 
 
 

43. Mecele, Jozef 
Biela stopa – z našich najvyššie Urgela 
a Verseghyová. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 8 (27.2.2007), s. 20. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 
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44. Tridsiata štvrtá Biela stopa Kremnica – Skalka. 
In: Kremnické noviny. - Roč. 16, č. 3 (1.3.2007), 
s. 12. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) - 34. ročník – výsledky - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 
 

 
 
 

 
Rok 2008 

   
45. Mecele, Jozef 

Vytrvalostní bežci opäť prídu na Bielu stopu : 
lákadlom bude účasť Martina Bajčičáka. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 5 (5.2.2008), s. 19. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – história - 
osobnosti - Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

46. Petráš, Ivan 
Novinky a prekvapenia na Bielej stope : na 
slovíčko s jej predsedom 
In: Kremnické noviny. – Roč. 17, č. 2 (6.2.2008), 
s. 12. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – novinky - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
47. Tridsiata piata Biela stopa : program : 8.–10.  
       február 2008. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 17, č. 2 (6.2.2008), 
s. 13. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – program - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

48. Europeen union of cross country marathon skiing. 
In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 21. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – Euroloppet - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 

 
49. History. 

In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 8-9. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – história - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 



 - 30 - 

 
50. Ivanič, Ivo 

V momente, keď píšem tieto vety... 
In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 13. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – príspevok Iva 
Ivaniča - Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
51. O Bielej stope. 

In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 14-17. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – osobnosti - Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 

 
52. Paralympic nordic Slovakia. 

In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 27. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – paralympionici 
- Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
53. Petráš, Ivan 

Milí priatelia bežeckého lyžovania... 
In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 3. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – príspevok Ivana 
Petráša - Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
54. Tridsiata piata Biela stopa. 

In: Nordic magazín. – (8.2.2008), s. 4. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – program - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 

 
55. Fajčíková, Kveta 

Kremnické námestie zasypali tony snehu. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 34 (9.2.2008), s. 17. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – novinky - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

56. Greško, Miro 
Malák vyhral aj bez kúska lyže. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 35 (11.2.2008), s. 30. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – osobnosti - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

57. Kubiš, Juraj 
Martin Bajčičák: Obával som sa, či nezablúdim. 
In: Pravda. – Roč. 18, č. 35 (11.2.2008), s. 13. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – výsledky - 
osobnosti - Skalka pri Kremnici – Kremnica 
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58. Výsledkový servis. 

In: Sme. – Roč. 16, č. 35 (11.2.2008), s. 31. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – výsledky - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

59. Mecele, Jozef 
Biela stopa opäť pokročila vpred. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. - Roč. 14/48, 
č. 8 (26.2.2008), s. 21. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – výsledky - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

60. (jm) 
Martin Kapšo na Bielej stope aj v spoločnosti 
Bajčičáka. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 17 (4.3.2008),  
s. 11. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – osobnosti - 
Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

61. Tridsiata piata Biela stopa Kremnica – Skalka :  
        BIG AIR. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 17 (4.3.2008),  
s. 12. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – Skalka pri 
Kremnici – Kremnica 
 

62. Petráš, Ivan 
Úžasná atmosféra festivalu bežeckého lyžovania. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 17 (4.3.2008),  
s. 13. 
šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – príspevok Ivana 
Petráša - Skalka pri Kremnici – Kremnica 
 

63. Slovalco tím na Bielej stope : vynikajúce 3.  
       miesto P. Urgelu. 
  In: Hutník. – Roč. 55, č. 1 (14.3.2008), s. 4. 

šport - beh na lyžiach - Biela stopa (preteky    
v behu na lyžiach) – 35. ročník – Slovalco, a.s. 
- Skalka pri Kremnici – Kremnica 
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