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Pamätná tabuľa odhalená na Horskom hoteli
Kráľova studňa v roku 90.výročia postavenia
prvej turistickej chaty pri Kráľovej studni:

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
LOKOMOTÍVA
BANSKÁ BYSTRICA
LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA

Táto pamätná tabuľa, odhalená 21.10.2017,
je spomienkou na tých, ktorí pred deväťdesiatimi rokmi
vybudovali prvú chatu s prianím, aby prichýlila turistov,
putujúcich horským hrebeňom Veľkej Fatry.
1929: druhý zľava J. Wünsch, prvý zprava L.Stárka

Prvú chatu pri Kráľovej studni postavil
v roku 1927 Klub československých turistov
v Banskej Bystrici zásluhou predsedu
Stredoslovenskej župy KČST Viliama Paulinyho
a predsedu Odboru KČST v Banskej Bystrici
Jána Wünscha.

Z histórie turistických chát
Z histórie
turistických
pri Kráľovej
studni chát
1927-1951
pri Kráľovej
studni

1927-1951

Prvá chata KČST pri Kráľovej studni
zhorela 18.9.1927, desať dní
pred otvorením

1929: sediaci - Dr. Nábělek. K. Liška, L. a M. Stárkovci
stojaci: Dr. Zvěrina, Wünsch, Sláva Wünsch, N. Veselová, J. Bezrouk

Druhá chata KČST sprístupnená
4.11.1928, vypálená fašistami
počas SNP koncom roku 1944

Tretia chata KČST sprístupnená
12.6.1938, vypálená fašistami
počas SNP koncom roku 1944

VENUJE KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
A HORSKÝ HOTEL KRÁĽOVA STUDŇA

1941: lyžiari pred chatou 6. 12. 1941
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