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Časť : NÍZKE TATRY – CHATA M.R.ŠTEFÁNIKA POD ĎUMBIEROM 1923-2020

K dejinám Štefánikovej chaty pod Ďumbierom

Pohľadnica Štefánikovej chaty KČST pod Ďumbierom asi zima 1937 / 1938
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Fotografie z prvých rokov chaty – publikované v Krásach Slovenska a Časopise turistů
Základy útulne na Ďumbieri...- In: Krásy Slovenska. - Roč. 4, č. 9-12 (1924), s.162.
KRÁKORA,J. : Slávnostné otvorenie útulne Štefánikovej na Ďumbieri. In: Krásy Slovenska. – Roč. 7, č. 7 (1928), s.188-193.
KRÁKORA, J.: Pohľad s Kraličky na útulňu Štefánikovu a na Ďumbier : Biely pás je nedokončený vodovod / Fotografia. In:KS.-Roč.7,č7(1928),s.193.- na fotografii jasne vidno ako vysoko na svahu Ďumbiera je zachytený prameň pre vodovod.
Štefánikova chata na Ďumbieru ve výši 1740 m. v době letošní kruté zimy / Fotografia. - In: Časopis turistů. – Roč.41,
č.3(1929), s.91.
Pred útulňou /Fotografia. – In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.55. – Pohľad na vchod do útulne pod Ďumbierom.
PROCHÁZKA, K.: Pohľad od Štefánikovej útulne na východ / Fotografia. - In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.53. –
Zimný pohľad na chatu.

Večerná nálada blízko útulne Štefánikovej /Fotografia. - In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.56. – Pohľad na stĺp
s veternou ružicou a značkou.

CHUDÍK, J. : Základy Štefánikovej útulne na Ďumbieri.-In: Krásy Slovenska. - Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.261.
MUOCIK : Základy novostavby a dočasná útulňa na Ďumbieri.-In: Krásy Slovenska. - Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.261 a 262.
Nízke Tatry v oblasti Ďumbiera a Korytnice /J.M. – Fotogr.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.259-268. Zaujímavé dobové fotografie z rôznych etáp výstavby Štefánikovej chaty pod Ďumbierom (základy chaty, spodná časť novostavby, ktorá
bola dočasnou útulňou) a fotografia Chaty pod Chabencom, na ktorej vidno i predchádzajúce objekty.

Nízke Tatry : Štefánikova chata KČST pod Ďumbierom / Fotografia. – In: VI.Lyžiarsky prebor KČST. 1-2.februára 1936
v Banskej Bystrici. –Krásy Slovenska zvláštne číslo január 1936. – Banská Bystrica: Odbor Klubu čs.turistov, 1936. –
(Chata na Trangoške a Štefánikova chata.) – In: Pohronský hlásnik. – (3.8.1937). – Článok a pekná fotografia chaty.

●

Razítko Štefánikovej chaty pod Ďumbierom- v rokoch 1928-1939 (obdobie KČST)
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Publikované články a archívne dokumenty
1923
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1922. –In: Časopis turistů:Věstník KČST. –Roč.2( 1923). – Príloha

HOLKO, Ferd. : Schôdza turistických odborov KČsT v Žiline. - In: Krásy Slovenska. – Roč. 3, č. 1 (1923), s.42-43.- (Zo života turistických
sdružení).- Dňa 18.2.1923 bola v Žiline schôdza všetkých slovenských odborov KČST. Rokovalo sa aj o postavení a získaní turistických chát a
„jednomyselne sa uznieslo, aby toho roku postavila sa útulňa na Ďumbieri. Úfam, že tento významný projekt, podporovaný zástupcami
ústredia, bude sa môcť uskutočniť“- uvádza F.Holko ( člen predsedníctva danej schôdze a predseda odboru KČST v Lednických Rovniach).
Útulne.- In: Krásy Slovenska. – Roč.3, č.3 (1923), s.128.- Informácia o pripravovanej stavbe útulne pod Ďumbierom – „je dobre, že
nepostavia ju na mieste starej, ktorá bola na samom končiari...kde by bola vystavená vetrom a bleskom, ktoré zničili aj starú útulňu“.
II.schôdza ústredného zastupiteľstva KČST v Prahe 19.10.1923 /N-ý.- In: Krásy Slovenska.-Roč.3, č.5(1923), s.205. - Zmienka – so stavbou
útulne na Ďumbieri započne sa na jar a náklad bude asi 400.000 Kčs.
Do Korytnice na deň 9. sept.r.1923...- In: Krásy Slovenska. – Roč. 3, č. 4 (1923), s.167-168. – (Turistický obzor).- Inf.o porade zástupcov
Stredoslovenskej a Podtatranskej župy, ktorú 9.9.1923 zvolalo do Korytnice predsedníctvo Stredoslovenskej župy KČST. Informácia
o problémoch s vydávaním KS, s ich propagáciou a predplatiteľmi.Tajomník Stredosl.župy Winkler nastolil otázku či by obe župy nemali
spoločne vydávať Vestník. Návrh sa uznal ako chvályhodný ale nerealizovateľný – ťažko by sa zháňali dopisovatelia I odberatelia – nakoniec
sa uzhodlo že túto funkciu budú naďalej plniť Krásy Slovenska. – „...Za tým bola reč o novostavbe turistického domu na Ďumbieri. Stavebná
komisia a stavitelia práve toho dňa stretli sa na Ďumbieri, aby pojednali o stavbe. Tejto prepotrebnej veci horlive sa ujal odbor KČST
Ďumbier v Podbrezovej, ktorý zo svojho lona vyvolil osobitnú stavebnú komisiu, ktorá má vybaviť všetky veci stavby sa týkajúce. V tejto
veci predostrela Ústrediu do Prahy memorandum, žiadajúc od neho výdatnú podporu. Plány a stavebné podmienky sú už hotové. Oferty
majú byť dvojaké : na stavbu a na prívoz materiálu. Útulňa, ktorá bude väčších rozmerov, bude stáť pri prameni na chrbáte Ďumbiera,
vo výške asi 1950 m.n.m. Mesto Brezno prepustilo pozemok, potrebný na stavbu, zadarmo a lesný erár tiež ochotne poskytne pomoc. ...
vyvinúť akciu v odboroch v záujme stavby tejto útulne tým spôsobom, že každý odbor má poveriť osobitnú finančnú komisiu, ktorej
úlohou bude sbierať na túto významnú stavbu.“
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Schôdza všetkých odborov Klubu Čsl. Turistov na Slovensku...-In: Krásy Slovenska. – Roč. 3, č. 6 (1923), s.234-235. – (Zo života turistických
sdružení).- Schôdza dňa 25.11.1923 v Turč.Sv.Martine. Predseda slovenskej komisie KČsT Jar.Műhlman podal „podrobnú správu o otázke
útulne na Ďumbieri, ktorá bude roku 1924 postavená.“ „Pre budúcnosť uzavrelo sa, že náhle bude postavená útulňa na Ďumbieri...“
Společný postup všech odborů KČST. - In: Časopis turistů. – Roč.35, č.5(1923), s.172. – Otázky výstavby chát.

Vychádzková činnosť odboru Klubu Československých Turistov Ďumbier v Podbrezovej...-In : Krásy Slovenska. – Roč. 3, č. 6 (1923), s.235.
– (Zo života turistických sdružení).- „...nemohla sa toho roku vyvinovať ako inokedy. Spoločné vychádzky boli hatené tým, že všetka starosť
bola sústredená v prípravných prácach pre postavenie útulni na Ďumbieri....Húževnatá práca bola vykonaná v záujme útulni na Ďumbieri,
ktorú prácu budeme môcť posúdiť podľa výročnej zprávy svedomitého pracovníka, jednateľa odboru p.Ant.Kováčika, ktorý má nemalé
zásluhy o uskutočnenie tohoto projektu v r.1924.“

1924
Na Ďumbieri bude slávnostne položený základný kameň pre stavbu útulne. - In: Věstník KČST. - Roč.3, č.4 (1924), s.82.
Útulňa na Ďumbieri : Položenie základného kameňa. - In: Slovač. – Roč. 1, č. 13 (1924), s.2-3.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů v Praze za rok 1923.-In : Časopis turistů.– Roč.36 (1924). – PRÍLOHA

s.6
20. júla 1924 sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa chaty pod Ďumbierom za početnej účasti verejnosti. – In: Hronské
noviny. – Roč.6, č. 24 (14. 6.1924), s. 3 a č. 26 (28. 6. 1924), s. 4.
Dňa 1. júna 1924 rozhodla 21 členná komisia zložená zo zástupcov Stredoslovenskej župy KČST (banskobystrický odbor zastupovali F.
Studnička, pplk. O. Kudrna, V. Pauliny a S. Uher), Ministerstvo verejných prác (štátny tajomník Mühlman) a ústredia KČST (F. Haišman)
o umiestnení stavby chaty pod Ďumbierom, a to nad Mlynnou dolinou, do ktorej je možný prístup z Mýta pod Ďumbierom, a 20. júla 1924 sa
uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa.
Oslavu položenia základného kameňa chaty pod Ďumbierom po odznení Smetanovho „Věna“ otvoril predseda Stredoslovenskej župy KČST
dr. Juraj Slávik (neskorší minister československej vlády a predseda ústredného výboru KČST v rokoch 1935 – 1936), po ňom predniesli
prejavy Ing. F. Krejči za ústredie KČST, brezniansky notár Ján Snopko (mesto Brezno darovalo pozemok), Ladislav Winkler z Podbrezovej, Ing.
Vojtech Kelemen, riaditeľ Štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici, poslanec dr. Bohuslav Klimo a v mene pohronskej sokolskej župy
Detvan jej predseda Viliam Pauliny. Základný kameň položili do vykopaných základov Ján Chudík, Rudolf Pilát, František Studnička
a Viliam Pauliny.
Na Ďumbieri bola 20.júla 1924 slávnosť položenia základného kameňa chaty. - In: Věstník KČST. - Roč.3, č.5(1924), s.96-97. – informácia o
slávnosti a účastníkoch na nej.
WINKLER, Ladislav : Vývoj otázky Ďumbierskej : Z reči Ladislava Winklera za Podbrezovský odbor na slávnosti dňa 20.júla na Ďumbieri.In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 7-8 (1924), s.100-102. - Príhovor na slávnosti položenia základného kameňa útulne pod Ďumbierom.
Hospodárske zaistenie útulni na Ďumbieri / L.W. -In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 9-12 (1924), s.161-162. – Autor (asi Ladislav Winkler ?)
spochybňuje zámer výstavby útulne pod Ďumbierom – zvažuje že „pôvodne myslelo sa postaviť vo výške 1950 m. ochrannú útulňu,
pozostávajúcu z 3 miestností a nevyžadujúcu toľkej pečlivosti. Lež budovu v takých rozmeroch, ako je teraz projektovaná a schválená, vo
výške 1745 m., bude treba dobre opatrovať ...nie je v prospech prosperity útulne staväť ju na takom, hodne neprístupnom mieste...doprava
paliva a potravných článkov bude veľmi nákladná...skorej sa malo pomýšľať na to : postaviť turistický hôtel pri Demänovských jaskyniach,
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väčšiu útulňu povyše Trangošky pri ukončení hory, menšiu v Mlynskej doline a na Ďumbieri ochrannú chatu. Ešte je čas o tom vážne
premýšľať! “.

JANOŠKA, Miloš : Z doliny do jaskýň /M.J. – In: Krásy Slovenska.- Roč. 4, č. 4-6 (1924), s.71-75.- Zmieňuje sa aj o stavbe útulne na Ďumbieri
:

Stavba turistickej útulne na Ďumbieri.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 4-6 (1924), s.91.- V rubrike Slovenský turista : Zprávy Klubu
československých turistov na Slovensku, je informácia o „komisionelnej schôdzke“ 1.6.1924 na Ďumbieri“ (za účasti župana XVIII.župy
dr.Juraja Slávika, predsedu OKČST B.Bystrica V.Paulínyho, zástupcu okresného úradu v Brezne, zástupcov odborov KČST z Podbrezovej,
Brezna, BB a Zvolena, ako aj staviteľa Jiráska z Uhor.Brodu), ktorá rozhodla o mieste, na ktorom sa začne stavať útulňa pod
Ďumbierom….táto turistická útulňa bude prvá , ktorú za jestvovania čsl.republiky postavíme v takej výške…v útulni sa zriadi aj
meteorologická stanica, ktorá dosiaľ chýba na strednom Slovensku. Slávnosť položenia základného kameňa bola 20.7.1924.

Výborová schôdza Stredoslovenskej župy KČST...- In: Krásy Slovenska. - Roč. 4, č. 4-6 (1924), s.90-91.- V rubrike Slovenský turista : Zprávy
Klubu československých turistov na Slovensku, je informácia o programe schôdze z 22.6.1924 vo Zvolene a uvádza sa o.i. – župný predseda
dr.Jur.Slávik referoval o schôdzi, ktorá bola 1.6.1924 na Ďumbieri, n a ktorej sa definitívne určilo miesto, kde má byť postavená útulňa.
Delegát z Brezna oznámil, že mesto Brezno darovalo pozemok 300 štvorcových siah, ktorý je i pozemkoknižne zabezpečený
brezňanskému odboru a darovalo aj ku stavbe potrebné drevo. Slávnosť položenia základného kameňa bude 20.7.1924 organizačne ju
zabezpečia odbory v Brezne a Podbrezovej. “Redakcia Krás Slovenska sa má požiadať, aby prepustila niekoľko ročníkov, sprievodcov a
odbory aby darovaly príhodné veci, ktoré by sa na slávnosti v prospech stavby rozpredaly”. Ďalej je informácia aj o využívaní lesníckeho
domu na Trangoške turistami a o zámere postaviť turistickú útulňu na Trangoške.

5

V Nízkych Tatrách – v sedle pod Ďumbierom 20.7.1924 – v deň položenia základného kameňa Chaty M.R.Štefánika – zľava: riaditeľ
Živnostenskej banky v Prahe Rudolf Pilát, župan Juraj Slávik a generálny riaditeľ Národnej banky v Banskej Bystrici Viliam Pauliny. –
Fotografia je z rodinného archívu Viliama Paulinyho a bola fotografovaná v deň, ktorý V.Pauliny opisuje v nasledujúcom článku
„ Na Ďumbieri“, uverejnenom v Krásach Slovenska (č. 7-8 (1924), s. 102-105.)
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PAULINY, Viliam : Na Ďumbieri. – In: Krásy Slovenska . - Roč. 4, č. 7-8 (1924), s. 102-105. – Podrobný opis dvojdňovej túry s nocľahom na
Trangoške a osobné dojmy Viliama Paulinyho zo slávnosti kladenia základného kameňa útulne na Ďumbieri.

O tejto slávnosti položenia základného kameňa chaty pod Ďumbierom sa zachovalo aj svedectvo súčasníka ktorý celú udalosť opísal
humoristickým perom v nasledovnej publikácii :
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HOBL, Jozef : Kaleidoskopické obrázky zo stredného Slovenska : Satyrické a humoristické črty písané do Hronských novín pod čiaru,
v dobe 1923-1925. – Lučenec : Nová stolová spoločnosť, 2000. – 164 s.- Je to reedícia pôvodného vydania z roku 1926 a je v nej aj
príspevok - Hor sa na Ďumbier ! - o slávnosti položenia základného kameňa chaty pod Ďumbierom 20.7.1924 - o ktorej písal aj Viliam
Pauliny v Krásach Slovenska (1924, s. 102-105).
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Slávnosť položenia základného kameňa útulne KČST na Ďumbieri.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č.7-8 (1924), s.97-100.- Podrobný opis
priebehu a mená všetkých, ktorí vystúpili s príhovorom na slávnosti, ktorá sa konala 20.7.1924 vo výške 1745 metrov nad morom.

Fotografia z archívu Viliama Paulinyho
V slávnostnej reči predseda Stredoslovenskej turistickej župy JUDr.Juraj Slávik pri položení základného kameňa útulne pod Ďumbierom
okrem iného povedal :
„Turisti sú idealisti, a neuspokoja sa s poznaním svojho blízkeho okolia, ale vystupujú na vrcholky, aby ďaleko videli,
učia sa poznávať a tým i milovať svoju vlasť a tejto láske učia aj iných.
Základný kameň nech je novým potvrdením bratstva a jednoty československého národa.“

JIRÁSEK, Jozef - In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 9-12 (1924), s.161. – (Rubrika : Turistický obzor).
Správa o úmrtí staviteľa Jozefa Jiráska z Uherského Brodu, „podnikateľa stavby útulne turistickej na Ďumbieri“. „Pri slávnostnom položení
základného kameňa radosťou ho naplňovalo všetko, že má česť postaviť takú dôležitú stavbu pre turistickú verejnosť. Odchádza
a zanecháva len svoj ideový projekt, ktorý nám poslúži za podklad nášho ďalšieho pokračovania v stavbe“.
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Základy útulne na Ďumbieri... - In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 9-12 (1924), s.162. – (Rubrika :Turistický obzor).- Celý text znie : Základy
útulne na Ďumbieri boli postavené v jaseni, kým mrazy neznemožnili ďalšiu prácu. V druhú slávnosť vianočnú zhorelo na južnom svahu
Ďumbiera veľké priestranstvo kosodrevinou zarastené. Mrákavy dymu dobre bolo vidieť aj v Liptove.

CHUDÍK, J. : Základy Štefánikovej útulne na Ďumbieri / Fotografia.-In: Krásy Slovenska. - Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.261.

MUOCIK :Základy novostavby a dočasná útulňa na Ďumbieri /Fotografia.-In: Krásy Slovenska. - Roč.11,č.9-10(1932), s.262.
VOSYKA, Robert : Týždeň v Nízkých Tatrách .- In: Krásy Slovenska. – Roč. 4, č. 1-2 (1924), s.5-8.- Popis výstupu z Demänovskej doliny na
Ďumbier, prírodné krásy a výhľady. V obrazovej prílohe za stranou 16 je fotografia trosiek starej útulne na vrchole Ďumbiera.

1925
Schôdza ústredného zastupiteľstva KČST bola 14.okt.1925 v Prahe… - In: Krásy Slovenska. - Roč.5, č.3(1925-26), s.81-82. –Na Slovensku
má byť v budúcom roku dokončená útulňa na Ďumbieri...
GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří St.: Zpráva o činnosti Klubu českoslov. turistů v Praze za rok 1924.- In: Časopis turistů. – Roč. 37, č. 3 (1925) –
Príloha 36 s. - Výročná správa uvádza aj dve informácie týkajúce sa Nízkych Tatier - o slávnostnom položení základného kameňa
chaty pod Ďumbierom a o účasti KČST na rokovaní k ustanoveniu Družstva Demänovských jaskýň.
VOLKO-STAROHORSKÝ, J.: Tretí raz na Ďumbieri (2045) : Demänovská dolina, Liptov . – Fotogr., nákres.- In: Časopis turistů. – Roč. 37, č.78 (1925), s.221-225 + č.9-10(1925), s.277-281.
Popis a dojmy z výstupu na vrchol Ďumbiera, ktorý sa konal ako súčasť programu slávnostného položenia základného kameňa na stavbu
chaty pod Ďumbierom dňa 20.júla 1924. Na str.223 je fotografia skupiny Mikulášanov na vrchole Ďumbiera 20.7.1924.
Zprávy Klubu československých turistov na Slovensku : Stredoslovenská župa KČST vo Zvolene.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 5, č. 1 (1925),
s.26-27. – (Slovenský turista).- Zo správy za rok 1924 sa cituje informácia o slávnostnom položení základného kameňa na stavbe útulne pod
Ďumbierom dňa 20.7.1924.
Zprávy Klubu československých turistov na Slovensku : Stredoslovenská župa KČST...-In: Krásy Slovenska.-Roč. 5, č. 3 (1925), s.81. –
(Slovenský turista).-Delegát odboru z Podbrezovej podal informáciu o stavbe útulne na Ďumbieri a Trangoške.
CHUDÍK, Ján : Kvapľové jaskyne na Ďumbieri. -In: Krásy Slovenska. – Roč. 5, č. 4 (1925-1926), s.106-107.- Odbor KČST Ďumbier
v Podbrezovej objavil v n.m.1740 m. na Kozích chrbtoch.jaskyne. „Dúfame, že toto objavenie značne pozdvihne návštevu Ďumbiera aj útulne
stavänej na jeho pleci. Prostriedkom októbra minulého roku pokryl sa Ďumbier hodne hrubou vrstvou zimného plášťa a nastaly kruté mrazy.
Robotníctvo zaujaté stavbou útulne, muselo prácu nechať. Steny sú hotové po výšku oblokov. Všetko sa poprikrývalo doskami a skalami, aby
na jar mohlo sa na stavbe pokračovať. Barak ostal prázdny. Bol iste dobrým útulkom pre lyžiarov.“
Zprávy spolkové:Zprávy z ústředního výboru: Zápis o řádné valné hromadě KČST za rok 1924 konané 5.4.1925 v sieni Obchodnej komory
v Bratislavě. - In: Časopis turistů. – Roč.37, č.5(1925), s.153-154. – Schválený -Řád pro stavby, přestavby a investice jakéhokoli druhu,
podnikané odbory KČST. Řád pro správu chat KČST. Domácí řád pro chatu KČST. Okrem iného sa uvádza – návrh Fatranskej župy, aby sa
stavba Ďumbierskej chaty riešila v menších rozmeroch, bol „odkázaný“ miestnemu komisionálnemu vyšetreniu za účasti ústredia
a zástupcov zainteresovaných žúp a odborov.
Zprávy spolkové : Župní činnost : Stredoslovenská župa ve Zvolene - In: Časopis turistů. – Roč.37, č.5(1925), s.157-158.- V júni 1924 sa
župa zúčastnila komisionálnej schôdze a 20.7. na slávnostnom položení základného kameňa chaty na Ďumbieri vo výške 1750 m n.m.
Slávnosť sa konala za účasti vyše 700 osôb.... Prijalo sa 274 dopisov, odoslalo 498 – okrem toho 436 pozvánok na slávnosť na Ďumbieri.
V programe ďalšej činnosti je pokračovať v značení ciest a v stavbe na Ďumbieri, stavbe rozhľadne na Pustom hrade....
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Zprávy spolkové : Stredoslovenská župa konala schôdzku 16.9.1925 vo Zvolene...- In: Časopis turistů.- Roč.37, č.11(1925),s.332. …schôdzka 16.9.1925 vo Zvolene za prítomnosti odborov Ban.Bystrica, Brezno, Dobšiná, Kremnica, Podbrezová a Zvolen, ústredie sa
omluvilo lebo poslalo delegátov na jednanie p Slovanskom turistickom sväze. Jednalo sa o prácach na stavbe chaty na Ďumbieri, o projekte
útulne na Trangoške, o nových jaskyniach, o kúpených lôžkach pre nocľahárne, o prípravách na založenie nových odborov a o príprave
Sprievodcu po oblasti župy. Bol daný návrh na použitie vagónov ako turistických chát....
Odbor KČST v Bratislavě. – In: Časopis turistů. – Roč.37, č.2(1925), s.60. – Z darov a predaja “tehiel“ získal odbor 8645 Kč v prospech stavby
chaty na Ďumbieri.

Stredoslovenská župa KČST vo Zvolene.- In: Krásy Slovenska.-Roč.5, č.1 (1925), s.26.- Správa za rok 1924 a plán činnosti na rok 1925……v
júni zúčastnilo sa predsedníctvo župy a odbory v župe sdružené komisionelnej schôdzky na Ďumbieri, kde sa rozhodla voľba miesta pre
útulňu a ustálil sa deň položenia základného kameňa.Týmto rozhodnutím sa záujem o turistiku u nás značne vzpružil a spomenutá slávnosť
odbavila sa 20.júla 1924 pri účasti vyše 600 turistov a hosťov. Nákladná stavba tejto útulne potrvá iste do r.1926 a sú veľké nádeje že
pomocou nej oživne turistika nielen v Nízkych Tatrách, vo Fatre, ale i na celom strednom Slovensku.V súvise so slávnosťou a stavbou
vyvinula župa značnú činnosť propagačnú.

Stredoslovenská župa KČST...- In: Krásy Slovenska.-Roč.5, č.3 (1925), s.81.-Správa zo schôdze 16.9.1925 vo Zvolene.Delegát odboru
z Podbezovej informoval o stavbe útulne na Ďumbieri a Trangoške, referoval o novoobjavených jaskyniach v ďumbierskej oblasti na Kozích
chrbtoch a o objavných prácach, podbrezovský odbor usporiadal tombolu v prospech útulne na Ďumbieri, vyniesla zisk 1387.40 Kčs. .
Zo Stredoslovenskej župy KČST. – In: Krásy Slovenska.-č.4(1925-26), s.112-114.- v správe tajomníka župy Antona Drahoráda sa uvádza…
V programe na rok 1926 má župa vyznačkovať cesty vo svojom obvode, vydať mapu značkovaných ciest, pokračovať v stavbe útulne na
Ďumbieri…
Zpráva o činnosti Klubu českoslov.turistů v Praze za rok 1924. –In: Časopis turistů. – Roč.37, č.3(1925) – Príloha. – Na s.2 a 5. Informácia :
V roku 1924 sa začalo so stavbou chaty na Ďumbieri v Nízkych Tatrách, základný kameň položený 20.7.1924.

Výročná správa KČST (5.4.1925). - In: Krásy Slovenska.- Roč.5, č.1(1925-26), s.24-25. - Na Valnom zhromaždení KČST 5.4.1925 v Bratislave.
Aj prehľad o útulniach (Votrubova útulňa pri Bielych plesách, Holubyho útulňa na Javorine, útulňa na Choči, rozostavaná útulňa pod
Ďumbierom) údaje o tom kto ich staval, ako sú vybavené.“ Minulého roku povstaly na Slovensku nové odbory KČST-v Banskej Štiavnici,
Brezne, Čadci, Ľubochni, Myjave, Sabinove, Starej Turej, Tisovci, Trnave, Vrútkach a Zlatých Moravciach. KČST na Slovensku má v 28.
Turistických župách spolu 45.150 členov. Na Slovensku má byť v budúcom roku dokončená útulňa na Ďumbieri, o schválenej stavbe útulne
na Kláštorisku nebola reč, ani o strate útulne Sliezsky dom, ktorú odkúpil maďarský spolok Karpathen-Verein, prečo ju neodkúpil KČST ? ale
aspoň ju istý čas bude mať naďalej v prenájme Valášek, ako doteraz…

1926
Zpráva o činnosti Klubu českoslov.turistů v Praze za rok 1925.–In:Časopis turistů.–Roč.38,1926–Príloha v čísle 2. - uvádza sa aj
informácia o stavbe chaty pod Ďumbierom :
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Zprávy spolkové : Zprávy z ústředního výboru : I.schůze ústředního zastupitelstva KČST konala se 2.6.1926 v Praze. - In: Časopis turistů. –
Roč.38, č.6(1926), s.49-50. – o.i. prijatý návrh odboru Podbrezová, pomenovať chatu na Ďumbieri po jej úplnom dostavaní chatou Milana
Rastislava Štefánika.
SCHIESZL, Jan : Po nejvyšším hřebenu Nízkych Tater na Ďumbír.- In: Časopis turistů. – Roč. 38, č. 3 (1926), s.73-76.

1927
Útulňa na Ďumbieri... -In: Krásy Slovenska. – Roč. 6, č. 3-4 (1927), s.118.- Stručná zmienka o tom, že útulňa na Ďumbieri sa stavia
v menších rozmeroch, než sa pôvodne myslelo a bude tohto roku dokončená tak, že podjaseň môže byť aj otvorená.
Chata KČST na Ďumbieru. - In: Časopis turistů. – Roč.39, č.6-7(1927), s.148. – informácia že chata bude v tomto roku dokončená a na jeseň
sprístupnená. Pozostáva z prízemia, v ktorom je hostinská miestnosť a z podkrovia s niekoľkými izbami.
Stredoslovenská župa KČST mala výborové stretnutie v Ban.Bystrici dňa 21.mája 1927...-In: Krásy Slovenska.-Roč.6, č.3-4(1927), s.114115. -(o útulniach pod Latiborskou hoľou, Chabencom a na Kráľovej studni)- Rokovaniu predsedal V. Pauliny ...župa odporúča zemedelskému
inšpektorátu v BB aby sa otázka adaptovania útulne pod Latiborskou hoľou a pod Chabencom riešila na ankete…ústrediu bol predostretý na
schválenie plán a rozpočet útulne na Kráľovej studni…mesto Banská Bystrica dalo župe podporu 500 Kčs…župa opatruje 13 498 Kčs
stavebného fondu…útulňa na Ďumbieri ktorú stavia ústredie, má byť tohoto roku dokončená… …s výstavbou novej útulne na Trangoške sa
rozhodlo predbežne počkať.
Z ústředního výboru. - In: Časopis turistů. – Roč.39, č.10 (1927), s.246-247. – ...ministerský radca inž.Veselý je poverený prehliadkou chaty
na Ďumbieri a prejednaním všetkého, čo sa stavby týka, spolu so zástupcami popradského odboru KČST, slovenskej komisie KČST
a stavebnou firmou.
Z ústředního zastupitelstva 22.10.1927. – In: Časopis turistů: Měsíčník Klubu československých turistů.- Roč.39, č.11(1927), s.271-278. –
uvádza sa aj informácia : „...Jinou bolestí je chata na Ďumbieru. V r.1923 dal na ni stát subvence Kč 120.000, dary ústředí zaslanými
vzrostla tato částka do konce r.1925 na obnos 123.790 Kč. Z této částky bylo na stavbu vydáno do konce r.1925 Kč 47.583.46, takže mělo
býti uloženo na tento účel 76.206,54 Kč. Těchto peněz bylo ale rovněž použito pro jiné účely, až se proti tomu technická komise ohrazovala.
Celkem bylo na Ďumbier 120.000 + 95.000 + 260.000, tedy úhrnem 475.000 Kč, to jest obnos, který si chata na Ďumbieru určitě vyžádá, ne-li
překročí a výbor musí oněch scházejících 76.000 Kč uhraditi opět z běžných príjmů, čímž znovu se zatěžká rozpočet na rok 1928.

“
Útulňa na Ďumbieri.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 6, č. 7 (1927), s.196-200.- Kritická správa predsedu Stredoslovenskej župy KČST
V.Paulínyho, ktorý bol 28.8.1927 na kontrolnej previerke stavby útulne pod Ďumbierom, podrobný popis zistených nedostatkov a návrhy
na riešenie.Ústredie v Prahe nedalo stredoslovenskej župe k dispozícii plán ani rozpočet stavby, ani ju nepoverilo systematickou kontrolou. –
Kópia celého článku :
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Zprávy spolkové : Zprávy z ústředního výboru : Zápis o schůzi delegátů KČST.-In: Časopis turistů. – Roč. 37, č. 5 (1927), s.152.- V zápise sa
uvádza, že návrh župy Fatranskej, aby sa stavba chaty pod Ďumbierom realizovala v menších rozmeroch, bol odkázaný na miestne
komisionálne posúdenie za účasti ústredia a zainteresovaných zástupcov odborov a žúp.
Zprávy spolkové : Župní činnost : Stredoslovenská župa. - In: Časopis turistů. - Roč.37, č.5 (1927), s.157-158. - V júni 1924 sa župa
zúčastnila na komisionálnom posúdení navrhovanej stavby chaty pod Ďumbierom a 20. júla 1924 na slávnostnom položení základného
kameňa tejto stavby (na túto slávnosť župa rozoslala 436 pozvánok). Župa v roku 1924 opravila rozhľadňu na Panskom dieli.
Zasadnutie Slovenskej komisie KČST bolo dňa 18.6.1927 v Banskej Bystrici…In:Krásy Slovenska.-Roč.6,č.3-4(1927),s.113.- Pokladník
škpt.Janák navrhol získavať prostriedky pre Komisiu aj vydaním leteckých snímok a máp jednotlivých krajov-na to reagoval zástupca Prahy
konzervátor Jeníček, že to podľa neho patrí do úloh ústredia, lebo „Komisiu považuje len za organizačné teleso“… Hovorilo sa aj - o stavbe
útulne na Ďumbieri, ktorá sa dokončí tohoto roku v zmenšenom rozsahu, než bol plán pôvodný…o značkovaní ciest v okolí Ďumbiera a ich
pomenovaní… o Krásach Slovenska, ktoré sa stávajú orgánom Slovenskej komisie tak, že majiteľom a vydavateľom ostane odbor KČST
v Lipt.Sv.Mikuláši…
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4.(1928) – Príloha. – na s.5-7- údaje o
dátumoch stavby a sprístupnenia a nákladoch na stavbu chát a útulní—aj Štefánikova chata na Ďumbieri
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního výboru 28.12.1927. –In: Časopis turistů. – Roč.40, č.1-2(1928), s.21-22. – Okrem iného prijal sa návrh
technickej komisie k stavbe na Ďumbieri ( nie je uvedené o čo konkrétne išlo).
Dva významné dny KČST v roce 1927 : Řádná valná hromada KČST 8.5.1927 v Hradci Králové. - In: Časopis turistů. – Roč.39, č.6-7(1927),
s.130-142. – Podrobná zpráva o výsledkoch účtovnej kontroly hospodárenia KČST, popis zistených závažných nezrovnalostí v dôsledku
ktorých odstúpil z funkcie aj J.Mühlmann (ktorý mal na starosti aj výstavbu chaty pod Ďumbierom).

1928
HRUBÝ, Emil : Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927 / Emil Hrubý, V.Uttl.- In: Časopis turistů: Měsíčník Klubu
československých turistů. – Roč. 40, č. 4 (1928) – Príloha. -Na str.6 informácia o Štefánikovej chate na Ďumbieri, v ktorej stavbe sa
pokračovalo, nemohla sa dokončiť pre skorý príchod zimy. Náležitými opatreniami však múry neutrpeli prezimovaním a po vyhotovení
drevocementovej plochej strechy a remeselných prác, sa chata určite otvorí v lete 1928.
PAULÍNY, Viliam : Slávnostné otvorenie útulne na Ďumbieri / Viliam Paulíny, Peterec.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 7, č. 5-6 (1928), s.172.Predseda a tajomník Stredoslovenskej župy KČST pozývajú na slávnostné otvorenie útulne Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, dňa
9.9.1928 pri príležitosti 10.výročia trvania republiky. Popis programu a prístupových trás… po vyčerpaní programu bude veselica…. …príďte
húfne na Ďumbier…
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Otvorenie Štefánikovej útulne na Ďumbieri. –In: Robotnícke noviny. – Roč. 25, č. 209 (13.9.1928), s.4.
Archívny dokument : MŰHLMANN, Jaroslav : Jak se stavěla Štefanikova útulna pod Ďumbierem : Vzpomínka ku slavnosti otevření útulny
dne 9. Září 1928. -Kópia 6-stranového strojopisného textu. –In: ARCHÍV KST LOKO
Slávnostné odovzdanie chaty pod Ďumbierom do prevádzky sa uskutočnilo 8. – 9. septembra 1928 v rámci osláv 40. výročia jestvovania
Klubu československých (českých) turistov a 10. výročia existencie Československej republiky. -in: Pohronský Hlásnik. – Roč.3, č. 30(14. 9.
1928), s. 2 – 3. -Po slávnostnom akte vystúpili s prejavmi V. Jeníček za ústredný výbor KČST, predseda Stredoslovenskej župy KČST V.
Pauliny, predseda Slovenskej komisie KČST G. Nedobrý, Ing. Viest za Zväz cudzineckého ruchu a ďalší.
Slávnostné otvorenie útulne Štefánikovej na Ďumbieri. – In: Krásy Slovenska. – Roč. 7, č. 7 (1928), s.188-193. - Popis výstavby chaty, ktorej
základný kameň bol položený v roku 1924. Mená iniciátorov, architekta a staviteľa, problémy pri výstavbe. Program slávnostného otvorenia
chaty 9.9.1928 a text slávnostného príhovoru predsedu Stredoslovenskej župy KČST Viliama Paulínyho.
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KRÁKORA, J.: Pohľad s Kraličky na útulňu Štefánikovu a na Ďumbier : Biely pás je nedokončený vodovod / Fotografia. - In:Krásy
Slovenska.-Roč.7,č7(1928),s.193.- na fotografii jasne vidno ako vysoko na svahu Ďumbiera je zachytený prameň pre vodovod.
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Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 21-ho augusta 1928 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici- Prítomní:
Predsedoval Kneppo, Horych, Káles, Sarnavka, Stárka, Zveřina, Holesch a Tichý. ... Z časopisov sa odbor dozvedel, že dňa 29.júla 1928 bola
na Ďumbieri schôdzka, kde boli vyslaní aj delegáti. Na ústredie bol poslaný dotaz, prečo nebol odbor na schôdzku pozvaný. Ústredie
odpovedalo, že schôdzku svolala župa. Vysvetlenie sa má žiadať od župy, prečo náš odbor nebol povolaný a ústrediu sdeliť, že župa
s našim odborom nedemokraticky jedná. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 12.sept. 1928 vo výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici-Prítomní: Wünsch
predseda, Holý, Horych, Holesch, Hlava, Kneppo, Káles, Neubauer, Šebestík, Zverina, Stárka, Tichý. - ...Prečítaná a schválená bola zápisnica
z minulého zasadnutia. Ohľadom schôdzky na Ďumbieri, konanej dňa 29.júla 1928 predseda sdeľuje, že župa udala ako povolávateľa
schôdzky odbor v Podbrezovej, župa preto nemohla povolať náš odbor. ...Došlo pozvanie od Slov.Komisie na slávnostné otvorenie chaty
na Ďumbieri. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Slovenská komisia KČST mala dňa 21.10.1928 v Liptovskom Sv.Mikuláši zasadnutie... - In: Krásy Slovenska. - Roč.7, č.7(1928), s.220-222.Predseda stredoslovenskej župy Viliam Pauliny referoval o slávnosti na Ďumbieri, pričom spomenul nemilý incident Figuša Bystrého, nad
čím Slovenská komisia vyslovila svoje pohoršenie…
Zájezd KČST na Slovensko. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.7(1928), s.208. – Poriada ústredný výbor KČST z príležitosti osláv 40.výročia
KČST v dňoch 8.-9.8.1928 a zároveň k otvoreniu chaty na Ďumbieri.
Zájezd Klubu čsl.turistů ku slavnosti otevření chaty na Ďumbieru 8. až 9.září 1928.-In: Časopis turistů. – Roč. 40, č. 8 (1928), s.227-228. Organizačné pokyny pre účastníkov z Prahy ( povinná výzbroj = dobrá horská obuv dle možnosti okovaná... několik kostek cukru
a francovku... trochu jídla do vlaku...). Výpravu vedie člen ÚV KČST Ing.Havlas a je bezpodmienečnou povinnosťou všetkých zúčastnených sa
mu ako vodcovi v každom smere podriadiť.
Najvyššie položená turistická útulňa /Alm.-In: Krásy Slovenska. - Roč. 7 , č. 4 (1928), s.127.-V roku 1928 najvyššie položenou útulňou
v Československu bola na Ďumbieri – „podľa Lidových novin je to vo Vysokých Tatrách. Sú tie naše hory akosi nestále na svojom mieste, keď
sa ešte aj Ďumbier môže presťahovať pod tatranský Kriváň...“
JANOŠKA, Miloš : Cez Boce na Ďumbier / M.J. - In: Krásy Slovenska. - Roč.7, č.7 (1928), s.198-204. – Z Malužinej cez Boce a Králičku na
chatu pod Ďumbierom. + foto
LUTONSKÝ, Alojz : Z Lipt. Sv. Mikuláša k Štefánikovej útulni. -In: Krásy Slovenska. – Roč. 7, č. 7 (1928), s.194-198. –foto - Popis prístupovej
trasy z Demänovskej doliny do sedla pod Ďumbierom.
Náš Ďumbier ! /-jčk-. - In: Časopis turistů. – Roč. 40, č. 8 (1928), s.230.-„ Do výšin, v nichž slavný generál Milan Rostislav Štefánik vědecky
bádal, s nichž jako vojevůdce-hrdina stav věcí válečných zkoumal, zasáhli jsme svou touhou, svým dílem. K bodu 2045 metrů nadmořské
výšky zapustili jsme kotvy KČST. Zbudovali jsme chatu na místě všestranně významném, k Nízkým Tatrách obrátili jsme tak svůj zrak, svou
péči i jarý svůj krok...“

Štefánikova chata na KČST Ďumbieru.- In: Časopis turistů. – Roč. 40, č. 9 (1928), s.266-267.- Rozsiahlejšia informácia o priebehu
a programe slávnostného otvorenia chaty 9.sept. 1928.
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O případu Figuša na Ďumbieru...- In: Časopis turistů. – Roč. 40, č. 9 (1928), s.269-270.-Skladateľ Viliam Figuš-Bystrý na slávnostnom
otvorení chaty pod Ďumbierom 9.9.1928 počmáral a na zem hodil turistickú pamätnú knihu preto, že v nej bolo venovanie napísané po
česky –„ pamätná kniha mala byť vystavená slovenčinou“. Reakcie na tento prípad.
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Sprievodca po Banskej Bystrici a Horehroní. – Banská Bystrica : Odbor Klubu čs.turistov, 1928. – 176 s. + obr.príl. – Zmienky o chatách : s.87
- ...chata zvaná Trangoška patrí lesnému eráru, je zamknutá a turista hodlajúci tu prenocovať musí si vypožičať kľúč u horára v Bystrej.
V chate ovšem nie sú žiadne lôžka,treba spať na drevených prknách vystlaných čečinou. Potrebné prikrývky musí si turista priniesť so sebou.“
-s.88 - ...v malom sedielku medzi Ďumbierom a Veľkým Gápľom je ďumbierska turistická chata KČST

Inzerát – Turisti a lyžiari kultivujte Nízke
Tatry.- In: Sprievodca po Banskej Bystrici a Horehroní vydaný odborom Klubu čs.turistov v Banskej Bystrici.- Banská Bystrica, 1928.
Krásy Slovenska. - Roč.7, č.7(1928) – príloha : Opis výstupov na Ďumbier, zo 7.čísla,VII.ročníku časopisu Krásy Slovenska.

Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4.(1928) – Príloha. – s.5-7- údaje o
dátumoch stavby a sprístupnenia a nákladoch na stavbu chát a útulní-na Javorine, na Rači,v Orav.Podzámku, útulni A.Halašu na
Vel.Lúke(odbor Martin),Heřmanova út. Na Smrekovici(odbor Ružomberok), na Kráľovej studni, ktorá 19.září 1927 doobeda do základov
vyhorela, niekoľko dní pred plánovaným otvorením(nebola ešte poistená), Štefánikova chata na Ďumbieri, ch.v Zádielskej dol.(odbor
Košice),odbor D.Kubín plánuje stavbu chaty na Zverovke
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního výboru 8.2.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.3(1928),s.60.- Uvádza sa aj informácia -Vzala sa na
vedomie zpráva o rokovaní so zástupcom fi Málek a Skácel vo věci sporu o nedoplatok za práce na Ďumbieri z predošlých rokov.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního zastupitelstva 25.2.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.3(1928),s.62-68.- Uvádza sa aj informácia
:Klub vyrovnal dohodou požiadavku firmy Málek a Skácel v čiastke Kč 17.000, ako nedoplatok za stavbu základov chaty na Ďumbieri, na
úhradu bol žalovaný čiastkou Kč 9500. Donútený bol k tomu z toho dôvodu, že nebola dohodnutá žiadna stavebná zmluva, o ktorú by sa
mohol teraz oprieť....Schvaľuje sa použiť 50.000 Kč z výťažku stavebného fondu KČST na stavbu chaty na Ďumbieri.
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 6.6.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.262.- Uvádza sa aj informácia :Prijatý
na vedomie posudok o prácach na Ďumbieri.Prejednané záležitosti zaknihovania vlastníckeho práva na Ďumbieri.
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 8.8.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.264.- Uvádza sa aj informácia
:Prejednané stavebné záležitosti chát na Ďumbieri a pod Vysokou, nájomná zmluva pre chatu na Ďumbieri.
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 29.8.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.264.- Uvádza sa aj informácia :
Schválený nákup inventáru pre chatu pod Ďumbierom.
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Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 5.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.265.- Uvádza sa aj informácia :K
slávnosti otvorenia chaty pod Ďumbierom delegovaný miestopredseda Jeníček
Zprávy z ústředí : Řádná schůze ústředního zastupitelstva KČST konána v Brně 22.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.9(1928), s.259 - Uvádza sa aj informácia –„Jednání zahájil předseda senátor Hrubý proslovem, v němž vyzdvihl význam dokonaných prací v minulém
letošním období, zvláště Štefánikovy chaty na Ďumbieru, za kteréžto dílo KČST gen.ředitel Viliam Pauliny, předseda Středoslovenské župy,
písemně děkuje ústřednímu výboru i zastupitelstvu a oceňuje obětavost KČST na prospěch slovenské turistiky.“ Stavby dokončené v roku
1928 –uvádza sa aj Štefánikova chata na Ďumbieri(za 562.911 Kč), Prejednané záležitosti zaknihovania vlastníckeho práva na Ďumbieri.
Ze schůzí ústředního výboru 12.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.10(1928), s.294-296. - Uvádza sa aj informácia -S poľutovaním
prijatá zpráva o tom, že V.Figuš-Bystrý, člen a delegát Slovenskej komisie pri slávnosti otvorenia Štefánikovej chaty na Ďumbieri, po
slávnosti Pamätnú klubovú knihu poškodil, české texty preškrtol a knihu za chatou pohodil. Vec postúpená k vyšetreniu odboru a župe.
Zpráva o zdarilej slávnosti otvorenia Štefánikovej chaty prijatá na vedomie.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního zastupitelstva KČST (15.prosince 1928)-In: Časopis turistů. – Roč. 40, č.12 (1928), s.344-350.- Na
str.350 inf. – „Schválen návrh OKČST v Bratislavě, aby prof. hudby V.Figuš-Bystrý, člen odboru v Radvani, vyloučen byl z Klubu, pro své
chování při slavnosti otevření Štefánikovy chaty na Ďumbieru, jakož aby nebyl v žádném odboru přijímán.“

1929
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1928.-In: Časopis turistů.- Roč.41, č.4 (1929) – Príloha. – Na str..4. je informácia
:Štefánikova ch.na Ďumbieri-základy 1925, po 4ročnom obťažnom budovaní bola otvorená 9.9.1928. Náklady na stavbu 600.000Kč,
vnútorné zariadenie 40.000Kč, zatiaľ nie je dokončený vodovod rozpočtovaný na 107.000 Kč.

Štefánikova chata na Ďumbieru. – In: Časopis turistů. - Roč. 41, č. 3 (1929), s.92. -Informácia pre návštevníkov chaty – prístup k chate, jej
kapacita, spôsob rezervovania ubytovania, turistické a lyžiarske možnosti v okolí chaty.

Zprávy z ústředí : Zápis 3.schůze ústředního zastupitelstva KČST...-In: Časopis turistů. – Roč.41, č.4 (1929), s.109-118. -V texte na strane
111 sa uvádza, že z investičnej štátnej pôžičky pre KČST v roku 1928, bolo vyčlenených 100.000 Kč na stavbu chaty pod Ďumbierom.
Na Ďumbieru v Nízkých Tatrách napadl již první sníh. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.9-10(1929), s.248. – Stručná informácia - KČST
dokončil výstavbu vodovodu na Štefánikovej chate pod Ďumbierom a pripravuje vybudovanie stajní.
Štefánikova chata na Ďumbieru ve výši 1740 m. v době letošní kruté zimy / Fotografia. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.3(1929), s.91.
Z Demänovskej doliny. – In: Krásy Slovenska. – Roč. 8, č. 8 (1929), s.264. – (Turistický obzor).-„Ďumbier sa t.r.teší hojnej návšteve
a podobne i Štefánikova útulňa, v ktorej turisti boli úplne spokojní tak s nocľahom, ako i s dobrým a lacným stravovaním.“
Nová cesta na Ďumbier. – In: Krásy Slovenska. – Roč. 8, č. 9 (1929), s.296. – Aby návštevníci Demänovských jaskýň, ktorých bolo t.r. 17.000,
mali pohodlnejší prístup k Štefánikovej útulni pod Ďumbierom, KČST postaví nový chodník v dĺžke asi 4 km, ktorým umožní obísť vrchol
Ďumbiera. Z Demänovskej doliny vedú na Ďumbier zelené značky. V balvanovitej časti Ďumbiera bude chodník označený nepretržitým
bielym pásom, aby aj v hmle zaistil bezpečný priechod. Stavba vodovodu do útulne bola tohto roku zakončená a budúceho roku budú sa
stavať hospodárske stavy, náklad na to je už preliminovaný.“
Krásy Slovenska Vám odporúčajú vziať do zimného programu lyžiarsku vychádzku na Ďumbier ! Štefánikova útulňa na Ďumbieri je
otvorená po celý rok. Je dobre zásobená. Poslúžite sebe, keď v zime návštevu a pobyt na útulni ohlásite na adresu : Robert Petrla, správca
Štefánikovej útulne, Lipt.Sv.Ján.“ – In: Krásy Slovenska. – Roč. 8, č. 9 (1929) – Text inzerátu, uverejneného v inzertnej prílohe uvedeného
čísla Krás Slovenska.
Na Ďumbieru / Řk. - In: Časopis turistů. - Roč.41, č.5(1929), s.136-138.- Dojmy skupiny pražských lyžiarov z túry a pobytu na Štefánikovej
chate pod Ďumbierom.
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Zprávy z ústředí : Schůze ústř. výboru 10.července 1929.-In: Časopis turistů. – Roč. 41, č. 9-10 (1929),s.240.-V texte len jedna veta
vzťahujúca sa na hospodársku budovu chaty pod Ďumbierom –„Stanoven způsob výstavby stáje na Ďumbieru“.
Zprávy z ústředí : 15.schůze ústředního výboru dne 25.září 1929.-In: Časopis turistů. – Roč. 41, č. 11 (1929), s.272.-Stručná správa o prijatí
návrhov technickej komisie na vybudovanie vodovodu pre chatu pod Ďumbierom.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního zastupitelstva KČST 5.října 1929 : Zápis.-In: Časopis turistů. – Roč. 41, č. 11 (1929), s.276-281.-V texte
stručná informácia o prístavbe hospodárskych budov a stajne na chate pod Ďumbierom v sume 20 000 Kč.
Výroční zpráva Klubu československých turistů za rok 1929.-In: Časopis turistů. – Roč.42, č.4 (1930) – Príloha . –Na str.s.7 je informácia :
Nákladom 27.000 Kč bol k Štefánikovej chate pod Ďumbierom pristavaný hospodársky objekt(stajne a práčovňa), nákladom 100 000 Kč
bol zriadený gravitačný vodovod od pramena vzdialeného 500 m od chaty, v chate bola zriadená meteorologická stanica v spolupráci so
štátnym meteorologickým ústavom.
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Upozornění návštevníkům Nízkých Tater. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.11(1929), s.285. –„Dle posledních zpráv napadl kol chaty sníh,
který již zůstává ležeti“. Popis prístupu k chate pod Ďumbierom. „Z daleka viditelná vlajka Klubu čs.turistů ukazuje směr cesty.“
Zápis 3. schůze ústředního zastupitelstva KČST... - In: Časopis turistů. - Roč.41, č.4 (1929), s.109-118. - V texte na strane 111 sa uvádza, že
z investičnej štátnej pôžičky pre KČST v roku 1928, bolo vyčlenených 100.000 Kč na stavbu chaty pod Ďumbierom.
Zprávy z ústředí a žup : Ze schůze ústředního výboru dne 30.1.1929. – In: Časopis turistů. – Roč.41, č.2(1929), s.55-56.- Uvádza sa aj
informácia -Účty staviteľa Šašinku za práce na Ďumbieri postúpené k preskúšaniu, účty za práce na Štrbskom Plese a v Kôprovej doline
uznané do výšky 80% vzhľadom k tomu, že zatiaľ nebola vykonaná kolaudácia.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního výboru 10.7.1929. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.9-10(1929), s.240. – Uvádza sa aj informácia Stanovený spôsob výstavby stajne na Ďumbieri.
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze KČST v Ban.Bystrici z 11.apríla 1929.-Prítomní : Wünsch, Stárka, Šebestík, Ondruška,
Skalský, Kneppo, Sarnavka, Stehlík, Zvěřina, Neubauer, Benik.-... Sdruženiu turistov v Budapešti na požiadanie poslaná bola informácia
o prístupnosti Ďumbieru. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál
zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
PAUL, A. : Značkování ve středním Slovensku a v Nízkých Tatrách. Z letošních zkušeností.- In: Časopis turistů. – Roč.41, č.9-10(1929),
s.254-255. – Pripomienky k značkovaniu – aj Brezno-Mlynná dolina-Ďumbier...

.

1930
Na Ďumbier. – In: Krásy Slovenska. – Roč. 9, č. 3-4 (1930), s.87-89.- Lyžiarsky krúžok odboru KČST Ružomberok podnikol 5.-6.1.1930 výlet
na Ďumbier s prenocovaním v Štefánikovej útulni - informácia o chatárovi Petrlovi a jeho prístupe k hosťom (čakal ich s lampášom a psom
na trase). Skupinová fotografia hostí a chatára v Štefánikovej útulni večer.
Oficielné snehové správy KČST a Sväzu Lyžiarov…In:Krásy Slovenska.-Roč.9,č.1(1930),s.32.-rozširuje ich ČTK tlačou a rozhlasom, jedným
z miest odkiaľ sa správy podávajú je uvedený aj Ďumbier (chata pod Ďumbierom).
Štefánikova chata na Ďumbieru v Nízkych Tatrách. - In: Časopis turistů. – Roč.42, č.4(1930),s.127. - Popis prístupu k chate, ktorá je
otvorená po celý rok, obhospodaruje ju nájomca Robert Petrla.

Štefánikova útulňa na Ďumbieri.- In: Krásy Slovenska. - Roč. 9, č. 3-4 (1930), s.120.- má stáleho hospodára ( neuvedené meno – ale ide o
Petrlu).
Výborová schôdza Tatranskej župy KČST. -In: Krásy Slovenska. – Roč. 9, č. 5 (1930), s.155. – (Zprávy slovenskej komisie a odborov
KČST).Výbor nesúhlasí s tým, aby podbrezovský odbor staval útulňu na Trangoške, ale niekde na mieste, ktoré by umožňovalo návštevu
Ďumbiera a Štefánikovej útulne cestou od Korytnice.
Výroční zpráva Klubu československých turistů za rok 1929.-In: Časopis turistů. – Roč. 42, č. 4 (1930) – Príloha.-Informácia v texte na s.7 –
Nákladom 27.000 Kč bol k Štefánikovej chate pod Ďumbierom pristavaný hospodársky objekt (stajne a práčovňa), nákladom 100 000 Kč bol
zriadený gravitačný vodovod od prameňa vzdialeného 500 m od chaty, v chate bola zriadená meteorologická stanica v spolupráci so
štátnym meteorologickým ústavom.
Zimní turistika : Zimní hlášení z Ďumbieru. -In: Časopis turistů. – Roč. 42, č.2(1930),s.54.-Správca Štefánikovej chaty KČST na Ďumbieri
(1740 m) v Nízkych Tatrách hlási,že za slabého sv.vetra sneží nepretržite od 26.1.1930 pri teplote -4°C. Sneh na lyžovanie je výborný. Chata
je dostatočne zásobená. Informácie poskytuje R.Petrla, správca chaty, pošta Lipt.Sv.Ján.
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Zimní hlášení z Ďumbieru. - In: Časopis turistů. – Roč. 42, č.2(1930),s.54.

Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1929.-In : Časopis turistů.– Roč.42(1930), č.4.-s.7.

Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930 : Prémiová příloha k Časopisu turistů. – In:Časopis turistů: Měsíčník Klubu
československých turistů. – Roč.43, č.2 (1931) – Osobitná 40 stranová príloha.- V časti Stavba a úpravy ciest : V Nízkych Tatrách venovaná
pozornosť predovšetkým vybudovaniu ciest k Štefánikovej chate na Ďumbieri. Bol vytrasovaný chodník od Demänovských jaskýň po svahu
Kráľovho stola na Krupovu hoľu a k Demänovskému sedlu a začalo sa so stavbou od Štefánikovej chaty po Krupovu hoľu – realizuje ju
(s osvedčenou svedomitosťou) nájomca chaty p.Petrla. Spodná časť od Demänovských jaskýň sa zrealizuje v priebehu leta 1931.Jestvujúci
chodník od horárne v Svätojánskej doline ku Štefánikovej chate bol tiež upravený… V časti Chaty, útulne : Štefánikova chata na Ďumbieri (
v niekoľkých miestnostiach bola skúšobne opatrená drážkovou lepenkovou izoláciou stien proti vlhkosti nákladom 4000 Kč.
Zprávy z ústředí : 31.schůze ústředního výboru dne 15.1.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.1(1930), s.55.- Okrem iného sa uvádza :
Správcovi chaty na Ďumbieri povolená bezúročná pôžička.
Zprávy z ústředí : 40.schůze ústřed.výboru dne 19.3.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.4(1930), s.112-113. – Uvádza sa aj informácia Chata na Kláštorisku, na Ďumbieri, v Kôprovej doline, Votrubova, pri Piatich Spišských plesách, hotel Kamzík a informačná kancelária na
Štrbskom plese budú vybavené sanitnými skriňami.
Zprávy z ústředí : II.schůze ústřed.výboru 27.5.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.6(1930), s.179-180. – Uvádza sa aj informácia Stanovený program kolaudácie chaty na Ďumbieri.
Zprávy z ústředí : XII.schůze ústřed.výboru dne 27.8.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.9-10(1930), s.246. – Uvádza sa aj informácia Štefánikova chata na Ďumbieri bude vybavená ďalšími posteľami.
Zprávy z ústředí : XXI.schůze ústřed.výboru...-In: Časopis turistů. – Roč. 42, č. 11 (1930), s.274-275.-V texte stručná správa – kolaudáciu
Štefánikovej chaty pod Ďumbierom zabezpečí Ing.Krejčí a technický úradník.
Zprávy z ústředí : XXII.schůze ústřed.výboru 5.11.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.11(1930), s.275. – K odstráneniu vlhkosti
v Štefánikovej chate na Ďumbieri bude na skúšku urobená v troch miestnostiach drážková izolácia lepenkou „Weppa“.

1931
Pred útulňou /Fotografia. – In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.55. – Pohľad na vchod do útulne pod Ďumbierom.
Chaty, útulny, restaurace a jiné podniky. - In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930. – (Prémiová příloha
k Časopisu turistů. – Roč.43, č.2 (1931). – Na str.9 uvedenej správy o činnosti KČST 1930, sú aj údaje o nasledovných chatách na Slovensku –
Holubyho chata na Javorine, Kľačianska útulňa na Magure, Chata pod Chlebom v Malej Fatre, Hermanova útulňa na Smrekovici, chata
v Lipt.Sv.Mikuláši, Štefánikova chata na Ďumbieri, Útulňa při Piatich Spišských plesách, Chata na Branisku, Útulňa pod Jahodnou, Chata
v Zádielskej doline.
PROCHÁZKA, K.: Pohľad od Štefánikovej útulne na východ / Fotografia. -In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.53. – Zimný pohľad
na chatu.
Tuttr : Večerná nálada blízko útulne Štefánikovej /Fotografia. - In: Krásy Slovenska. – Roč.10, č.2-3(1931), s.56. – Pohľad na stĺp
s veternou ružicou a značkou.
PETHö, R. : Zo Stredoslovenskej župy KČST /R.P.. - In: Krásy Slovenska. - Roč.10, č.7 (1931), s.243-244. – mená (dr.Juraj Slávik, Viliam
Pauliny, Ján Wűnsch, Ján Klos, Karol Rapoš), útulne(pod Ďumbierom-ktorú inicioval odbor v Podbrezovej, Kráľova studňa-ktorú postavil
banskobystrický odbor za vedenia J.Wűnscha), útulňu v doline Sekier v Slovenskom Rudohorí postavil Odbor Zvolen. Pripravuje sa
vybudovanie útulne na Chabenci a na Poľane. Odbory združené v Stredoslovenskej župe (Rim.Sobota, Lučenec, Zvolen, Ban.Štiavnica,
Kremnica, Radvaň, BB, Slov.Ľupča, Podbrezová, Brezno, Tisovec)
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HIPMANN, Vladimír : Ďumbier, ideál lyžařů v Nízkých Tatrách.-In: Zimní sport.-Roč.21. –č.6(1931-1932),s.165-167.

Zo Stredoslovenskej župy KČST /R.P..- In: Krásy Slovenska.-Roč.10, č.7 (1931), s.243-244. – mená (dr.Juraj Slávik, Viliam Pauliny, Ján
Wűnsch,Ján Klos,Karol Rapoš), útulne(pod Ďumbierom-ktorú inicioval odbor v Podbrezovej, Kráľova studňa-ktorú postavil banskobystrický
odbor za vedenia J.Wűnscha), útulňu v doline Sekier v Slovenskom Rudohorí postavil Odbor Zvolen.Pripravuje sa vybudovanie útulne na
Chabenci a na Poľane. Odbory združené v Stredoslovenskej župe (RS,LC,ZV,BŠ, Kremnica, Radvaň, BB,Slov.ľupča,Podbrezová, Brezno,Tisovec)
Archívny dokument : Zápis o schůzi KČsT konané dne 7.1.1931 o 8 hod.večer v herně Národ. Domu v B.Bystrici.-...Ústředí KČsT zamýšlí
koupiti pozemek kde stojí chata na Ďumbíru a žádají sděliti jméno geometra, který by to vyměři a shotovil situační plán. Usneseno sděliti, že
shotovení tohto plánu bylo by dražší než celý pozemek a pověřen Galamboš aby si opatřil informace či by ten pozemek nebylo možno
dostati zdarma... - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc
je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Zprávy z ústředí : 38.schůze ústředního výboru KČST 3.3.1931.- In:Časopis turistů. – Roč.43, č.2 (1931), s.48.-o.i.- Správcovi chaty na
Ďumbieri poukázaná záloha na opravu ciest.
Zprávy z ústředí : 35.schůze ústřed.výboru 11.II.1931.– In: Časopis turistů.- Roč.43, č.1(1931), s.15-16. – Pre expozíciu na výstave
v Pardubiciach objednaný model Kľačianskej útulne na Magure a model Štefánikovej chaty na Ďumbieri. ( Pozn. – bola to Výstava telesnej
výchovy a športu v Pardubiciach, otvorená 31.5.1931, mala osobitný turistický pavilón. Fotografie častí expozície sú uverejnené v Časopise
turistů, č.4(1931)
Zprávy z ústředí : Zápis 1.schůze ústředního zastupitelstva Klubu čs.turistů, konané dne 27.6.1931 u příležitosti turistického sjezdu
a otevření pavilonu KČST na výstavě sportu a tělesné výchovy v Pardubicích.- In: Časopis turistů. – Roč.43, č.5 (1931), s.150-151. – Vzala
sa na vedomie informácia technického referátu (Ing.Krejčí) o kolaudácii Štefánikovej chaty na Ďumbieri.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930 : Prémiová příloha k Časopisu turistů. – In:Časopis turistů. – Roč.43, č.2
(1931) – Osobitná 40 stranová príloha.- Uvádza sa aj informácia : Stavba a úpravy ciest : V Nízkych Tatrách venovaná pozornosť
predovšetkým vybudovaniu ciest k Štefánikovej chate na Ďumbieri. Bol vytrasovaný chodník od Demänovských jaskýň po svahu Kráľovho
stola na Krupovu hoľu a k Demänovskému sedlu a začalo sa so stavbou od Štefánikovej chaty po Krupovu hoľu – realizuje ju (s osvedčenou
svedomitosťou) nájomca chaty p.Petrla. Spodná časť od Demänovských jaskýň sa zrealizuje v priebehu leta 1931.Jestvujúci chodník od
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horárne v Svätojánskej doline ku Štefánikovej chate bola tiež upravená…Aj informácia - Štefánikova chata na Ďumbieri ( v niekoľkých
miestnostiach bola skúšobne opatrená drážkovou lepenkovou izoláciou stien proti vlhkosti nákladom 4000 Kč.).

Zprávy z ústředí : 38.schůze ústředního výboru KČST 3.3.1931. - In: Časopis turistů. – Roč.43, č.2 (1931), s.48. -Uvádza sa aj informácia Správcovi chaty na Ďumbieri poukázaná záloha na opravu ciest.

1932
Archívny dokument : Fotografia asi z roku 1932

MüHLMANN, Jaroslav : Nízke Tatry v oblasti Ďumbiera a Korytnice /J.M. – Fotogr.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.259268. – (J.M = asi Jaroslav Mühlmann, býv.predseda Slovenskej komisie KČST(viď inf.v KS-Roč.7,č.7(1928),s.188)-Autor v texte uvádza : „...Byl
jsem před léty, kdy ještě nebylo v Nízkých Tatrách útulku, předním podporovatelem výstavby této chaty, o jejíž vybudování, získání
finančních prostředků, stavitele, propagaci návštěvy, jsem se co nejúčinněji zasadil. Jsem rád, že práce má ani na tomto místě Slovenska
nebyla konána nadarmo a že čas přesvědčil o její nutnosti, prospěšnosti a účelnosti.“ Zaujímavé dobové fotografie z rôznych etáp výstavby
Štefánikovej chaty pod Ďumbierom (základy chaty, spodná časť novostavby, ktorá bola dočasnou útulňou) a fotografia Chaty pod
Chabencom, na ktorej vidno i predchádzajúce objekty. Popis turistických trás v danej oblasti.
LUCEK, Josef : Šest set kilometrů po Slovensku. – In: Časopis turistů. – Roč.44, č.4(1932),s.144-152. – Na str.147 sú nasledovné informácie
o chate pod Ďumbierom :

Štefánikova chata KČST na Ďumbieri. - In: Časopis turistů. – Roč.44, č.4(1932),s.123. – Chata má veľa návštevníkov, takže v letnej sezóne
1932 bolo nutné adaptovať časť stajne a zriadiť v nej spoločnú nocľaháreň.
Tyršove oslavy na Ďumbieri. – In: Detvan. – Roč.11, č.6(1932), s.165-166. – Správca chaty Robert Petrla na koníkovi Bubíkovi dopravil
hodne dreva na triangel...o pol ôsmej večer bola zapálená vatra na vrchove Ďumbiera, pri chate za celý ten čas zvonili...bolo vidieť aj
zapálené vatry pod Tatrami a v údolí Hrona, sokoli sa tak pozdravovali. V článku sa uvádzajú aj mená – Ján Chramec- gazda a najstarší
sluha u Petrlu, Jozef Záhor-lyžiarsky cvičiteľ na Ďumbieri, Rudolf Brtáň – sluha a vodca, Peter Debnárik – výpomocný sluha.
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Archívny dokument : Pohľadnica Štefánikovej chaty KČST pod Ďumbierom z roku 1932 – odosielaná z chaty dňa 18.6.1932

Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1931 / Emil Hrubý, Josef Broul. - In: Časopis turistů. – Roč.44, č.2 (1932) - Príloha.-

V časti Stavby a úpravy cest sa uvádza, že v Nízkych Tatrách bol dokončený chodník od Štefánikovej chaty na Krupovu hoľu, ktorým sa
obchádza vrchol Ďumbiera.

1933
Návštěvníky Nízkých Tater... - In: Časopis turistů. – Roč.45, č.4(1933), s.124
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Chvála chaty KČST .- In: Časopis turistů. – Roč. 45, č. 1 (1933), s.25-27.- Vyjadrenia návštevníkov k službám na Štefánikovej chate pod
Ďumbierom, pochvalné vyjadrenia o chatárovi Robertovi Petrlovi..

Archívny dokument : Razítko Odboru Klubu československých turistov „Ďumbier“ v Podbrezovej

Archívny dokument : Přehled značkovacích prací 1932 – Stredoslovenská župa KČST - tabulkový prehľad s uvedením km a počtoch tabuliek
a orientačných tyčí – v jednotlivých odboroch-Velký krok ku předu v značení zdařil se i na hřebenech Níz.Tater, zejména co se týče zimního
tyčování: nákladem župy postaveno v úseku V.Hole-Polana-Struhár-chata pod Chabencom a kratší spoje k Lužné a z chaty do sedla 366 tyčí
a na Kotličce lano, jež vyžaduje ještě úpravy mimo zabezpečení ostrého hřebenu Kotličky. Nákladem ústředí postaveno bylo pak v okolí
Štefánikovy chaty 204 tyčí. Při této chatě pak byla i vystavena signalizační zvonice.V letním značení hřebenů N.T. jeví se úspěch
v přeznačkování Štefánikovy cesty od Prašivé po Polanu a cesty ze Zámostí Jasenskou dolinou do chaty pod Chabencem. Tyto cesty označili
manželé Ondruškovi. Nájemce Petrla pak přeznačkoval Štefánikovu cestu od Krupovy Holy po Čertovicu, nove označil cestu Mlynnou Dolinou
do Mýta, mimo další cesty, jež jsou ale v oblasti župy Tatranské
Žup.značk.referent Lud.Stárka, v.r.
Pozn.: Kópia spisu opatrená razítkom ŠOKA BB zo dňa 20.5.1994
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice o zasadnutí mestského riadneho mesačného zastupiteľského sboru v Brezne nad Hronom, dňa 4.
decembra 1933 odbývaného. - (Kópia uvedeného spisu bola vyhotovená 22.4.1994 a je overená okrúhlou pečiatkou Štátny okresný archív
Ban.Bystrica.)
Odpis celého textu: Číslo 336/1933 G. 10122/1933 adm. Prítomní členovia (neodpisujem)
Odpredaj pozemku zajatého stavbou Štefánikovej útulni a prísl. na Ďumbieri pre Klub Československých turistov v Prahe.
Zastupiteľský sbor jednohlasne uzaviera, že prijímajúc predloženú kúpnopredajnú smluvu na základe tej odpredáva Klubu československých
turistov v Prahe dľa k zmluve pripojeného plánu novým miestnym číslom 9498/3, 9498/4, 9498/5 kat.čís.8937/2, 8937/3 a 8937/4 označený
pozemok plochomerom 43 á 40 m² za kúpnu cenu 50 halierov za l m² spolu za 2170.- Kč ktorý obnos má byť pred podpísaním smluvy do
mestskej pokladnici složený.
Poznamená sa, že Klub Československých turistov v Prahe pozemok tento si musí tak ohradiť, aby pasúci sa statok hospodárstiev
k odpredanému pozemku pristúpiť a škodu robiť nemohol. Následkom toho sa nakladá, aby predložená smluva bola doplnená s tým, že toto
„reálne bremeno“ k postaveniu a udržovaniu plotu, ktorý nemôže byť na prekážku užívania susednej pastvy, má byť aj pozemkoknižne
zaistené. S prepracovaním smluvy sa dr.Ján Zibrín mestský právny zástupca poveruje.
Dôvody : Zastupiteľský sbor svojim uznesením č.3890/153 G-1924 ku postaveniu otáznej útulni pôvodne zdarma prepustil 300 m² pozemku.
Poneváč ale behom času sa dokázala byť táto plocha nedostatočná, nakoľko turistická návšteva Ďumbiera je tak čulá, že tam stáleho
dozorcu je treba držať, pre ktorého je aj držanie dobytka a tak aj pastva potrebná – bolo treba na miesto darovanej 300 m² plochy odpredať
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žiadanú plochu vo výmere 43 á 40 m² a to tým viacej, lebo stanovená kúpna cena vzhľadom, že jedná sa o úbočnú hôľnu pastvinu je pre
mesto priaznivá.
Po stránke využitkovania pastvy týmto odpredajom sa žiadna újma nestane.
Za toto uznesenie hlasovali : Dr.Štefan Kindernay, Štefan Šteller, Ján Polóny, Sámuel Dolňan, Ján Zachar, Augustín Feldmajer, Ján Škultéty,
Gustav Mattoš, Július Obernauer, Imrich Freund, Ján Šreiner, Simon Švantner, Emil Kusy, Matej Lopušný, Sámuel Stehlo, Ján Turčan, Ján
Kolesár, Ján Lehocký, Ján Giertl, Ján Uhliar, Jozef Berger a Ján Snopko hl.not.tajomník. Spolu 22. Proti nehlasoval nikto. Ondrej Zibrín
a Štefan Faško starosta spolu 2 nehlasovali.
Uznesenie toto má byť na mestskej tabule oznamov za 14 dní k verejnému nahliadnutiu vyvesené s tým upozornením, že proti nemu možno
behom tohto času, podať odvolanie cestou mestského úradu na okresný úrad. O tom dostane upovedomenie mestská rada, pokladnica,
učtáreň, starosta, právny zástupca a Klub Československých turistov v Prahe. D.a.h. Za hodnovernosť : hlavný notársky tajomník (Ján
Snopko).
Zprávy ústředního výboru : II.schůze zastupitelstva KČST, konala se 17.12.1932 v Praze - In: Časopis turistů. – Roč.45, č.1 (1933), s.27-29.
–Uvádza sa aj schválená kúpa pozemku pri chate na Ďumbieri....

1934
Archívny dokument : 22.6.1934-Kúpnopredajná smluva. Štátny berný úrad v Brezne n/Hr. Došlo 22/VI.1934.- A: 1530/34. Číslo 3539/35
Wischin v.r. - Ide o kúpnopredajnú zmluvu medzi mestom Brezno, zastúpeným starostom Štefanom Faškom a medzi Klubom
československých turistov v Prahe, zastúpeným oprávnenými funkcionármi podľa stanov. Príjíma sa geometrický plán a výkaz plôch
a odpredávajú sa pozemky pri Štefánikovej chate s udanou rozlohou. Text zmluvy má 3 strojopisné strany. Prílohou je Geometrický plán –
Pozemkoknižná mapa, vyhotovený 9.8.1933 Ing.Eduardom Špinarom zo Zvolena. Originál opisu tejto kúpnopredajnej zmluvy je opatrený
pečiatkou Okresný súd v Brezne nad Hronom – Okresný súd Oddelenie KNBI pozemkových s dátumom 9.9.1936.
Tu popisovaná kópia opisu bola vyhotovená 22.4.1994 a je overená pečiatkou Štátny okresný archív Ban.Bystrica.
Ďumbier. - In: Časopis turistů.-Roč.46,č.1(1934),s.143.

Nové pozemky KČST. - In: Časopis turistů.- Roč.46, č.9(1934), s.195. -

ČERNÝ, Ant.: I.schůze zastupitelstva Klubu čs.turistů konala se 22.9.1934 v Praze. – In: Časopis turistů.-Roč.46,č.8(1934), s.189. – o.i.
prejednaná stavba objektu na Trangoške v Nízkych Tatrách, stavba chaty v Račkovej doline v Liptovských holiach, stavba chaty na Veľkej
Vápenici v Nízkych Tatrách, výstavba vhodného objektu pri Skalnatom plese vo Vys.Tatrách a prístavba Štefánikovej chaty na Ďumbieri.
KARLÍČEK, Mirek: První zima na Ďumbieru.- In: Časopis turistů.-Roč.46, č.2(1934), s.30-31. – Lyžiarsky výlet na novú chatu pod
Ďumbierom.
Bernardýni pro záchrannou službu KČST. – In: Časopis turistů. – Roč.36,č.3(1934),s.69. – Canisport-chov psů Praha, dodal pre KČST 5
bernardínov. Po vycvičení budú slúžiť pre záchranné služby na chatách - na chate pod Ďumbierom ( kde už boli ich služby vyskúšané), v
útulni pod Rysmi, v Tatranskej Lomnici,na Štrbskom plese v hoteli Kamzík.

1935
Návštěva chat KČST. ...- In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu československých turistů. – Roč.48, č.1(1936),s.3. – Uvádza sa aj návštevnosť
chaty na Ďumbieri – v roku 1935 to bolo 2605 návštevníkov, z toho bolo 1730 členov KČST.
Chodník na Ďumbier z Demänovské doliny. -In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu československých turistů. – Roč.47, č.7(1935),s.167. – Od
Demänovských jaskýň pod sedlom Krupovej hole až k Štefánikovej chate -dokončil ho odbor KČST Liptovský Mikuláš.
Pri cestách v našich krásnych horách poslúžia Vám dobre chaty a útulne : Všimnite si ich soznamu, iste niektorú z nich budete
potrebovať. - In: Krásy Slovenska. – Roč. 14, č. 2 (1935).- Inzertná stránka s kontaktnými adresami na chaty v rôznych pohoriach Slovenska.
Údaj aj v tomto znení : „ Štefánikova chata na Ďumb., pošta Lipt. Sv. Ján. Náj.R. Petrla. - Izby, nocľah., jedlá, nápoje.“
Turistický chodník na Ďumbier vybudoval KČST v Lipt.Sv.Mikuláši.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 14, č. 7 (1935), s.167. – (Turistika : Šport :
Rôzne zvesti)-Chodník od Demänovských jaskýň pod sedlo Krupovej hole dolinou Širokej, vedie k Štefánikovej chate KCST (4 hod.).
a vybudoval ho Klub československých turistov Liptovský Mikuláš.
Partia po Nízkych Tatrách. Východisko Banská Bystrica. – In: Krásy Slovenska.-Roč.14, č.5(1935), s.118. – Program Stredoslovenskej župy
KČST pre záujemcov o putovanie po Nízkych Tatrách – aj kontakt na Štefánikovu chatu a jej nájomcu Petrlu
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Štefánikova chata na Ďumbieru. – In: Časopis turistů. – Roč. 47 , č.1 (1935), s.23. – Chata sa rozširuje prístavbou, stavia sa z kameňa za
priaznivého počasia. Prízemie je už hotové, dokončí sa budúce leto.

Zpráva o činnosti ústředního výboru KČST za období od 19.října 1935. -In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu československých turistů. –
Roč.47, č.10 (1935), s.219 a 237. – uvádza sa aj „zjednané boli zásadné podmienky ďalšieho nájmu chaty na Ďumbieri, ktorá bola rozšírená
dvoma prístavbami.“

Archívny dokument :30.9.1935-Štefánikova chata – List vlastníctva z roku 1935 – Klub československých turistov v Prahe
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Archívny dokument : Pohľadnica Štefánikovej chaty KČST pod Ďumbierom asi leto v roku 1935 – ešte nedokončená prístavba

Archívny dokument : Fotografie z roku 1935-budovanie prístavby chaty

1936
BROŽ, Josef : Činnost Klubu československých turistů v roce 1935. - In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu československých turistů.- Roč.48,
č.4(1936),s.76 a 95. –Uvádza sa aj : Stavby dokončené a odovzdané verejnosti –...aj chata na Trangoške... začalo sa s prístavbou chaty na
Ďumbieri, dokončený bol gravitačný vodovod v chate na Chabenci.
Štatistika návštevy na Ďumbieri. - In: Krásy Slovenska. – Roč. 15, č. 4 (1936) – Príloha Turistika-Šport-Jaskyne, s.55.- Údaje o návštevnosti
chaty pod Ďumbierom v roku 1935. Za rok 1935 navštívilo Chatu KČST na Ďumbieri 1050 členov KČST, 282 nečlenov a 290 študentov.
Prenocovalo 1710 osôb ( z toho 1647 z Československa, ostatní boli z Nemecka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Juhoslávie, Anglie a Rumunska.
Návšteva chat KČST. - In: Časopis turistů. – Roč.48, č.1(1936), s.3. – Počet nocľažníkov v roku 1935 – na Ďumbieri 2605 (z toho 1730 členov
KČST).
Slovenskí chatári sa uplatňujú v Bezkydách. - In: Krásy Slovenska.-Roč.15(1936) : Vysoké Tatry : Príloha Krás Slovenska.-Roč.6, č.10
(1936),s.148. – Ján Záhon z chaty pod Ďumbierom prenajal od odboru KČST Třinec chatu na Javorovom. Leopold Kamerer z Votrubovej
chaty najal Masarykovu chatu na Bezkyde. Alojz Krupicer z chaty pod Rysmi je v zime lyžiarskym inštruktorom na Pustevniach.
Cesta Demänová-Krupova hola směrem k Štefánikově chatě na Ďumbieru vybudována byla dosud jen ve dvou třetinách celé délky.
Letošního jara přistoupí se k jejímu dokončení v dolním úseku. - In: Časopis turistů. – Roč.48, č.1(1936), s.2.
Činnost Klubu čs.turistů 1935. – In: Časopis turistů. – č.4 (1936), s.76 a 95.- Uvádza sa aj informácia -Dokončené stavby – chata na Rači,
bratislavská lodenica na Dunaji, chata na Trangoške, útulňa pri Skalnatom plese, útulňa na Čiernej hore vo Východoslovenských Beskydoch,
útulňa pod Vojšínom. Prístavbou rozšírené chaty – chata pod Fatranským Kriváňom, začalo sa s prístavbou chaty na Ďumbieri, dokončený
gravitačný vodovod v chate na Chabenci. Zaviedlo sa ústredné kúrenie v Téryho chate.
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Nízke Tatry : Štefánikova chata KČST pod Ďumbierom / Fotografia.. – In: VI.Lyžiarsky prebor KČST. 1-2.februára 1936 v Banskej Bystrici. –
Krásy Slovenska zvláštne číslo január 1936. – Banská Bystrica: Odbor Klubu čs.turistov, 1936. – Fotografia chaty na str.33.
KOUDELKA, J.: Zakončenie závodnej lyžiarskej sezóny v Nízkych Tatrách. – In: Krásy Slovenska.-Roč.15, č.4(1936)-prílohaTuristika-ŠportJaskyne.-s.54-55. – Náčelník župy informuje - Západoslovenská župa Sväzu lyžiarov RČS ukončila sezónu tretím ročníkom verejných závodov
v zjazde a slalome 1.-3.5.1936 na Ďumbieri. Ceny daroval R.Petrla, nájomca Štefánikovej chaty KČST.

Z Archívu Zdena Zibrína

Navštevujte Stredné Slovensko!- Nákladom Obchodnej a priemyslenej komory v Banskej Bystrici, b.r.v. (asi rok 1936)

1937
Chata na Trangoške a Štefánikova chata. – In: Pohronský hlásnik. – (3.8.1937). – Článok a fotografia chaty.
ONDRUŠKA : Stredoslovenská župa KČST.- In: Krásy Slovenska.- Roč.16, č.6 (1937), s.142-143. - Valné zhromaždenie 25.4.1937. Odbory.
Podrobný prehľad činnosti za rok 1936. Chaty- odbor BB(Suchý vrch, Kráľova studňa),odbor ZV( Detvianska Poľana),Rim.Sobota a Tisovec(
chata na Tŕstí),Ban.Štiavnica(chata na Sitne),Kremnica(chata na Piargoch),Ľubietová(chata na Hrbe),Lučenec( chata na Javore),odbor
Podbrezová(chata na Trangoške). Chaty ústredia KČST – na Chabenci, pod Ďumbierom, na Veľkom Boku. Podrobné údaje o značkovaní.
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ŠTEFKO, Adolf: Šport v Banskej Bystrici. – In:Sprievodca Banskou Bystricou / zost.Ľudovít Lupták. – Banská Bystrica : Nákladom časopisu
„Kúpele a letoviská na Slovensku“, tlač.Slovan Banská Bystrica, 1937. – s.54-56. – O lyžiaroch uvádza „...sú združení hlavne v Skiklube,
v lyžiarkom odbore Sokola, Makabi a Karpathenvereinu. Banská bystrica je sídlom Západoslovenskej župy lyžiarskej, Stredoslovenskej
tennisovej župy, Sokolskej župy Detvan a Stredoslovenskej župy KČST.“
„...V okolí sa nachádzajú tieto chaty : chata KČST na Suchom vrchu, chata Makkabi nad Králikami, chata KČST pod Križnou na Kráľovej
Studni, chata KČST na Chabenci, chata KČST pod Ďumbierom, chata na Hrbe nad Ľubietovou... Všetky informácie žiadajte ohľadom každého
druhu športu u mestskej cudzineckej kancelárii, mestský úrad, Masarykovo nám.č.1, kde je i nočná služba.“
Viliam Pauliny 60 ročný /M.K.. – In: Časopis turistů. – Roč. 49, č. 10 (1937), s.119.-Uvádza sa zásluha V.P. „o zvelebenie Nízkych Tatier
a výstavbu potrebných chát.“
Při schůzi ústř.zastupitelstva KČST v Praze 18.XII.1937...-In: Časopis turistů. – Roč. 49, č.10 (1937), s.119. - Uvádza sa : „Štefánikova chata
na Ďumbieru, chata na Chabenci mohou děkovati za vybudování zejména iniciativě jubilantově“ (t.j.V.Paulínymu).
Štefánikova chata na Ďumbieri. - In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu Československých turistů. Příloha Turistické zpravodajství. - Roč.49,
č.1 (1937), s.3. – Chata se rozšiřuje nástavbou prvního patra, jež se dokončí letošního roku.,do celé chaty se zavede ústřední topení.
Ďumbier 2045 m, Štefánikova chata KČST. - In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu Československých turistů.Příloha Turistické zpravodajství. Roč.49, č.1 (1937), s.2.

Nová cesta v Nízkych Tatrách. - In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu Československých turistů. Příloha Turistické zpravodajství. - Roč.49,
č.1 (1937), s.3.

Turistické magistrály na Slovensku. - In: Časopis turistů. – Roč.49, č.7(1937),s.74. – Na Slovensku sa plánovite značkuje od r.1918. Jedna
z ciest, červeno značená, začína prii ústí Moravy do Dunaja pod Devínom – je to cesta generála M.R.Štefánika, ktorá končí v Nízkych
Tatrách pri chate na Ďumbieri, nazvanej jeho menom.

Průvodce po Československé republice. Slovensko. Podkarpatská Rus / Bohuslav Lázňovský, Stanislav Klíma, František Gabriel. – Praha :
Orbis, 1937. -755 s. – informácia o Štefáničke na str.284-...tato chata která byla zřízena nákladem 600.000 Kč po 4 leté práci, je stavěna po
vzoru alpském, je po celý rok otevřena. Má přirozený vodovod (pramen ve výši 2000 m) a ovládá hřeben Nízkých Tater. Poblíže chaty jsou
rovněž jeskyně doposud neprobádané a nepřístupné. Od chaty 45 min na Ďumbier.
+informácia o Štefáničke na str.404 (prevzatá z časopisu Krásy Slovenska) :

Krásne jubileum práce. – In: Krásy Slovenska. - č.10 (1937), s.234. - Prehľad o činnosti, funkciách a zásluhách o turistiku Viliama Paulinyho,
ktorý mal 20.12.1937 60-rokov. Narodil sa v Slovenskom Pravne. Študoval v Kremnici a Prahe. Hlavný riaditeľ Národnej banky,úč.spol. v BB,
predseda správnej komisie obchodnej a priemyslovej komory v BB, od 1919 starosta Pohronskej sokolskej župy Detvan, 1924-1925 predseda
odboru Klubu československých turistov BB, od 1926 „do dnešného dne je předsedou“ Stredoslovenskej župy Klubu československých
turistov v BB.Ako zástupca Stredoslovenskej župy sa zúčastnil v roku 1926 na reorganizácii KČST a bol aj miestopredsedom ústredného
výboru KČST. Po zriadení Slovenskej komisie KČST bol v rokoch 1929-1931 jej predsedom. Ako člen krajinského zastupiteľstva spolupôsobil
pri utvorení Slovenskej rady pre cestovný ruch a r.1935 zriadil odbočku Cudzineckého zväzu pri obchodnej komore v Banskej Bystrici. Jeho
zásluhou sa postavila Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom(1928), chata pod Chabencom (1932), zaslúžil sa
o rozvoj turistiky v Nízkych Tatrách.
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Čo je potrebné na zvýšenie turistického ruchu v Nízkych Tatrách. - In: Krásy Slovenska. - Roč.16, č.9 (1937), s.214. -Viliam Pauliny,
význačný turistický pracovník, ktorý sa pred nedávnom dožil 60 rokov, vypracoval memorandum ako zvýšiť turistický ruch na strednom
Slovensku. Návrhy V.Paulínyho na výstavbu hrebeňovej cesty v Nízkych Tatrách, chát, lanovky na Majerovu skalu vo Veľkej Fatre.

Archívny dokument : Pohľadnica Štefánikovej chaty KČST pod Ďumbierom- ktorú v roku 1937 vydal nájomca-chatár Robert Petrla

1938
Archívny dokument : Pohľadnica Štefánikovej chaty KČST pod Ďumbierom asi zima 1937 / 1938
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ONDRUŠKOVÁ, Vlasta : Nízke Tatry. – Praha :Knihkupectví Klubu českoslov.turistů, 1938. - 87 s. – mp.príl. – Knižnice KČST: svazek třináctý.informácia o Štefáničke na str.66 :

50 let Klubu československých turistů 1888-1938. – Praha : KČST, 1938.- 250 s.-Praha : KČST, 1938. - obr. pril.

Přehled činnosti KČST v roce 1937. – In: Časopis turistů. – Roč.50, č.4-5 (1938) - časť o chatách na Slovensku patriacich Odboru KČST
Banská Bystrica - Text : Odbor Banská Bystrica u chaty na Královej studni ve Velké Fatře dokončil výstavbu dependance, vykonal různé
adaptace dosavadní budovy, vše nákladem 85.000 Kč, čím rozšířil podnik na 9 místností se 47 lůžky a 2 noclehárny se 40 lůžky. K chatě na
Chabenci 1734 m v Nízkých Tatrách připojena byla samostatná dependance. Zřizovací náklady s vybavením přesáhly značně 200.000 Kč,
současně vykonané adaptace staré budovy stály přes 14.000 Kč. Nyní má však celý objekt 16 pokojů s 56 l., 3 noclehárny se 44 l., vedle
ostatních příslušných místností provozních. Přístavba Štefánikovy chaty na Ďumbieri 1740 m n.m. zahájena již r.1935, dokončena byla
v hrubém zdivu, nad používanou již přízemní restaurací vzniká v prvním patře 5 pokojů a koupelna, náklady přesáhly již značně 100.000
Kč. ...

1939
Z prehľadu o činnosti KČST v roku 1938 – in:Časopis turistů.-Roč.51, č.9-10 (1939).- o.i. aj informácia : ústredie KČST dokončilo prístavbu
piatich izieb v chate na Ďumbieri.
Vlastníctvo turistických chát na Slovensku. - In: VYSOKÉ TATRY : Zvesti Klubu slovenských turistov a lyžiarov. – Roč.9, č.1(13.1.1939), s.1. –
„Klub slovenských turistov a lyžiarov nastupuje do vlastníckeho práva tých chát, ktoré boly doteraz vo vlastníctve či už pozemnoknižnom
alebo v správe Klubu československých turistov v Prahe. Ide výslovne o objekty na Slovensku. Ústredie KČST v Prahe hneď po 6.októbri, keď
bola v Žiline vyhlásená autonomia Slovenska, sišlo sa v stredu 12.októbra na schôdzi ústredného výboru a tam rozhodlo : Na Slovensku bude
utvorený samostatný turistický klub. Bude to úplne samostatná organizácia, ktorá svoje meno i pôsobnosť si určí sama. KČST po schválení
stanov tomuto novému klubu odovzdá dobrovoľne do vlastníctva celý majetok, ktorý Klub vlastní na Slovensku. Podrobnosti odovzdania
majetku prejedná zvláštna komisia, ktorá bude složená z rovnakého počtu zástupcov KČST a nového Klubu na Slovensku.

1940
Výročná zpráva Klubu slovenských turistov a lyžiarov 1940. – Liptovský Sv.Mikuláš : Ústredie KSTL-Kníhtlačiareň Július Štepita, b.r.v. – 44 s.
– V časti „Rôzne podniky KSTL“ sa uvádza – KSTL vlastní a spravuje na Slovensku 69 chát a útulní. .. Pri chate na Trangoške zriadil
podbrezovský odbor kúpalište a tenisový dvorec... V časti „Majetok KSTL“ sa uvádza – V roku 1940 bol pozemkoknižne ako vlastníctvo
KSTL prevedený pozemok vo výmere 4340m2 – Štefánikova chata KSTL na Ďumbieri (Brezno n.Hronom kn.vl.94). Z majetku KSTL sa
vyškrtla chata na Chabenci, ktorá minulého roku zhorela. Majetková podstata tejto chaty reprezentovala 650.000 Ks, ktoré boli kryté
poistením. V časti „Investície KSTL“ sa uvádza -...najnákladnejšia bola oprava vodovodu chaty KSTL na Veľkom Boku, ktorá vyžadovala
nákladu 6.000.-Ks, ďalšie tisíce sa investovali na opravu chát...Štefánikova chata na Ďumbieri...Obnovili sme zmluvu o prenájmu chaty
v Smrečinách pod Kráľovou hoľou, ktorú sme so správou cirkevných majetkov spišského biskupstva veľmi výhodne uzavreli.

1941
Z Liptova na Hron / (icht). - Hosť a turista : Časopis pre otázky turistiky, cestovného ruchu, hostinskej a hotelovej živnosti : Orgán
Riaditeľstva pre cestovný ruch pri ministerstve hospodárstva, Klubu slovenských turistov a lyžiarov a Sväzu odborných spoločenstiev
hostinských. – (Liptovský Sv.Mikuláš). Roč.2, č.13(3.8.1941), s.5. –Z iniciatívy pokladníka ústredného výboru Petra Benku, prezrelo si
predsedníctvo KSTL pod vedením ústredného predsedu KSTL JUDr.Andreja Pitoňáka chaty v Nízkych Tatrách, aby sa všetci členovia
presvedčili o ich stave a investičných potrebách, ktoré sú vľmi nutné, keď chceme uchovať ten náš verejný národný majetok aj budúcim
generáciám….túra viedla z Vyšnej Boce k Štefánikovej chate KSTL pod Ďumbierom..len tu na samotnom tvári miesta sme ocenili, čo
znamená postavenie chaty v tak ideálnom teréne…chatár sa svedomite stará o majetok…jej uchovanie si však vyžaduje generálnu opravu
s investíciou vyše 75.000 Ks…ďalej pokračovali k chate Trangoške, kde ich očakával tajomník odboru KSTL“ v Podbrezovej Hollmann. Táto
chata je dielom agilného odboru KSTL v Podbrezovej, členovia výboru dali k dispozícii svoje úspory a osobne ručili za stavebné pôžičky…Na
Trangoške sa tento prieskum chát skončil.

1944
CIBULA,Miroslav: Bojová cesta výsadkovej skupiny Jánošík a jej velitela Ernesta Bielika.-In: Horehronie.-(21.9.2009)- o.i.uvádza :
...Prechod štábu a časti brigády Jánošík z Jasenskej doliny po hrebeňoch Nízkych Tatier cez Prašivú, Chabenec a dalej cez hory do Liptova
patri k najdramatickejším presunom vojsk v SNP. V mrazivom počasi a snehu trval prechod po hrebeňoch dva dni a jednu noc. Brigáda pri
tomto prechode prišla o prevažnú časť zásob. Zo sedemnástich koní, ktoré niesli zásoby, zostal živý len jeden a mulica. Pri chate pod
Ďumbierom došlo k boju užšej skupiny štábu s nemeckou jednotkou, ktorá sa pokúšala štáb zajať. V ťažkom boji padli štyria partizáni,
Nemci mali dvadsatosem mrtvych. Štáb zmenil trasu prechodu do Liptovskej Tepličky a postupoval ďalej južnými svahmi Nízkych Tatier
ponad Lom, Bystrú, Mýto pod Ďumbierom, Bacúch a Pohorelú do Liptova...
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Archívny dokument : BIELIK, Ernest : Prepis magnetofónového záznamu z pracovnej porady veliteľov partizánskej brigády Jánošík
v Brezne v októbri 1967.- Banská Bystrica : Archív Múzea SNP – Fond IV, prír.č.13/70. - Rozhovor R. Kaliského s E. Bielikom, v ktorom
E.Bielik opisuje prestrelku pri Štefánikovej chate pod Ďumbierom 1.novembra 1944

Archívny dokument : BIELIK, Ernest : Zápis rozhovoru s E. Bielikom 7. 8. 1962.-Banská Bystrica : Archív Múzea SNP – Fond IV, prír. č. 187 /
62. - Spomienka na partizánsku činnosť a činnosť v II.paradesantnej brigáde. Zápis je podpísaný E.Bielikom s datovaním 7.8.1962. Na
strane 17 hovorí nasledovné : „...do vybratého priestoru som so štábom došiel po stretnutí sa s nemeckou jednotkou u bývalej
Štefánikovej chaty, ktorú Nemci vypálili...“ a ďalej podrobne popisuje zrážku s Nemcami pri Štefánikovej chate 1.11.1944, keď zahynul aj
radista Babkin a 3 slovenskí chlapci.
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PREČAN, Vilém : Slovenské národné povstanie. Dokumenty. – Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965.- Zborník prináša
súhrn prekladov autentických večerných situačných hlásení nemeckého veliteľa na Slovensku z novembra 1944, z ktorých uvádzam časti,
v ktorých sa zmieňuje o situácii oblasti Ďumbiera (nikde sa však neuvádzajú informácie priamo o chate pod Ďumbierom):
Dokument 518- večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 31.10.1944 o.i.uvádza : „...Na hrebeňoch Nízkych Tatier pri Ďumbieri
severne od Brezna sa nachádza nepriateľská skupina v počte asi 3000-4000 mužov. Údajne tam má byť aj jedna časť doterajšieho
vojenského velenia...“
Dokument 520- večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 1.11.1944 o.i.uvádza :“... Skupina nepriateľských síl pri Ďumbieri sa
pokúsila dosiahnuť spojenie s ruským frontom, ale stratila už najväčšiu časť svojich ťažkých zbraní. Zajatci vypovedajú, že židov,ktorí boli pri
tejto skupine, zanechali kvôli nedostatku potravín. Sily, ktoré t.č. ešte nie sú zničené, pozostávajú z fanatických bojovníkov, ktorí sú na
všetko pripravení. Urobené opatrenia znemožnili protivníkovi ďalší únik smerom na východ. Vybudovali sme zátarasy smerom na západ
v línii Kráľova Lehota-Brezno. Zajtra má dôjsť k boju s protivníkom...“
Dokument 522- večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 2.11.1944 o.i.uvádza : „...Skupina nepriateľských síl v priestore
Ďumbier v Nízkych Tatrách sa naďalej prenasleduje. Vedieme proti nej sústredený útok zo západu, severu, juhu a východu. Porážka, zlé
poveternostné podmienky a nedostatok potravín vyvoláva u tejto skupiny príznaky rozkladu...“
Dokument 532- večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 5.11.1944 o.i.uvádza :“... Bandy v oblasti Ďumbiera a rozptýlené
skupiny banditov, ktoré unikli cez Vysoké Tatry smerom na Zakopané, sa napriek hmle neúnavne prenasledujú“
Dokument 534- večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 6.11.1944 o.i.uvádza :“... Akcia v oblasti Ďumbiera sa v podstate
skončila. Zvyšok bánd sa pokúša v malých skupinkách utiecť do neschodných vrchov....“

1945
Škody na chatách, útulniach a nocľahárniach. - In: Hosť-Turista : Časopis pre otázky turistiky a cestovného ruchu. – Roč.4, č.1(1.9.1945),
s.3. -Podrobný súpis stavu chát a útulní. V zozname sú jednotlivé chaty označené značkou pre – *objekt značne poškodený, a značkou† pre
objekt vypálený, prípadne výbušninami zdemolovaný. - Chaty v oblasti Nízkych Tatier : Ďumbierska chata †, Chata pod Veľkým Bokom †,
Chata pod Panským dielom *, Chata na Trangoške†, Chata pri Vrbickom plese*,Útulňa pod Chabencom Jasenie†.
Štefánikova chata na Ďumbieri...-In: Krásy Slovenska. – Roč. 23, č. 9-10 (1945-1946), s.235. -Text uvádza, že počas vojny ustupujúci Nemci
náložami v komínoch zdemolovali celú novú časť chaty. V roku 1946 sa provizórne opravuje iba stará časť chaty. Chatár poskytuje
núdzové ubytovanie a v skromnej miere i jedlo pre návštevníkov.

1946
Klub slovenských turistov a lyžiarov v roku 1945. Výročná zpráva za rok 1945. – Liptovský Sv.Mikuláš : Klub slovenských turistov
a lyžiarov, 1946. -55 s. - Zoznam zničených a poškodených chát uvedený v Zpráve za rok 1945- uvádza sa aj informácia o chatách
v oblasti Nízkych Tatier : ...Štefánikova chata pod Ďumbierom-poškodená /Chata na Veľkom Boku-zničená/Chata na Trangoške-zničená /
Chata pod Panským dielom –zničená
Záchranný sbor KSTL ... – In: Krásy Slovenska.-Roč.24, č.6 (1946-47), s.174.-Vybavenie chát záchranným materiálom a pomôckami(chata
pri Vrbickom plese, chata pod Chlebom, chata na Magure, útulňa pod Roháčom a Štefánikova chata na Ďumbieri).
Helikoptéra zlacnie prevádzku našich horských chát ? –In: Krásy Slovenska.-Roč.24, č.6(1946-47), s.174. – Československý národný letecký
priemysel ponúkol na žiadosť ústredia KSTL vlastný výrobok helikoptéry, ktorou i za najťažších podmienok možno v horách dopravovať
zásoby alebo materiál bez pristávania.

Štefánikova chata na Ďumbieri…- In : Krásy Slovenska.-Roč.24,č.2-3(1946-47),s.78. –Chata bude v najkratšom čase zrekonštruovaná
a turistická verejnosť iste ocení prácu ktorú ústredie KSTL na túto chatu vynaložilo.
Štefánikova chata na Ďumbieri. - In: Časopis turistů.-Roč.58,č.9(1946),s.133.- chata sa opravuje, možno v nej núdzovo prenocovať, je v nej
22 lôžok. Nemci náložami v komínoch zničili celú novú časť chaty
Štefánikova chata na Ďumbieri dostala nové vnútorné zariadenie. Miesta je už pre 50 návštevníkov.-In: Krásy Slovenska. – Roč.24, č.4
(1946-1947), s.108.

1947
Archívny dokument : P r o g r a m schôdze ústredného výboru KSTL, ktorá bude v sobotu 18.januára 1947 o 15.30 hod. v Turistickom
dome v Lipt.Sv.Mikuláši. Podpísaný : Gustáv Nedobrý, predseda. Originálna okrúhla fialová pečiatka KSTL . - Príloha : Poznámky
k programu schôdze :
Ad 23/ Štefánikova chata na Ďumbieri. Býv.nájomca R.Petrla si nárokuje finančnú náhradu za investície, ktoré do objektu urobil pred
zničením. V podrobnom referáte predsedníctvo navrhuje, aby záležitosť bola zlikvidovaná podľa zistených písomných záznamov. Štefánikova
chata rekonštrukciami v minulom roku bola zaistená a je uchránená od ďalších škôd. Vyžaduje však vnútorných adaptácií, aby boly
odstránené závady, na ktoré sa návštevníci v minulosti ponosovali.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : Zápisnica o 2.schôdzi Ústredného výboru KSTL, ktorá bola v sobotu 18.januára 1947 o 15,30 hod. v Turistickom
dome KSTL v Lipt.Sv.Mikuláši, Stalinova ul.č.1. Zapísala M.Domiterová .- o.i.sa uvádza:
23/ Štefánikova chata na Ďumbieri ( ref.Al.Lutonský)a/ zlikvidovanie a odkúpa investícií od býv.nájomcu Petrlu, b/ vnútorná adaptácia. Po
vypočutí referátu usnesené znova preskúmať nároky, ktoré uplatňuje býv.nájomca R.Petrla a vypracovať návrh na základe dokladov, ktoré
sa dodatočne zistia. Usnesené prevádzať vnútornú adaptáciu chaty v rámci povolených finančných prostriedkov podľa možnosti tak, aby sa
odstránili všetky známe nedostatky chaty.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
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Klub slovenských turistov a lyžiarov v r.1946 : Výročná zpráva za rok 1946.- Liptovský Sv.Mikuláš : Kníhtlačiareň Tempo, Bőhmer a Štepita,
1947.-70 s. - V časti „Rekonštrukcia a výstavba vojnou zničených chát“ sa o Štefánikovej chate na Ďumbieri uvádza nasledovné : „ Bola
vojnovými udalosťami zničená. Roku 1946 boly opravené múry, stolárska práca, zasklenie, zabetónované stropy nad prízemím
a I.poschodím v novej časti. Stavebný náklad bol 431.902,20 Kčs, z čoho vynášanie a dovoz materiálu je cca 120.000.-Kčs. Pred zimnou
sezónou bol doplnený inventár na ubytovanie 40 osôb. V rekonštrukcii sa bude r.1947 pokračovať. Prevedie sa zakrytie plechom
a vnútorná adaptácia. Chata je v dvojročnici. Predpokladaný stavebný náklad na ukončenie rekonštrukcie je asi 1,500.000 Kčs.“

Archívny dokument : Pohľadnica asi z roku 1947 : Zasnežená zvonica pri chate

Soznam chát, útulní a nocľahární KSTL podľa stavu 1.apríla 1947. - In: Krásy Slovenska. – Roč. 24, č. 9-10 (1947), s.277. - V oblasti Nízkych
Tatier boli k danému dátumu v majetku Klubu slovenských turistov a lyžiarov Chata pri Vrbickom plese, útulňa na Brtkovici, Štefánikova
chata pod Ďumbierom-uvádza sa, že správcom chaty je I.Kopták, pošta Mýto pod Ďumbierom.

1948
Archívny dokument : List od: A.Lutonský. – V Prahe, Slovakotour, 13.januára 1948. – Komu: Krásna zem, redakcia, Ostrava. – Pripojene
posielam prisľúbený príspevok o slovenských chatách....Ďalšie žiadané dáta Vám tiež dodám včetne žiadaných snímkov. S pozdravom
Al.Lutonský – časť z textu uvedeného príspevku „Ztráty turistiky na Slovensku za války“, v ktorom sa zmieňuje o nízkotatranských
chatách : ... O turistice na Slovensku v roce 1945 za těchto okolností bylo možno mluviti pouze jako o turistice v troskách. Pokud šlo o chaty
ze dřeva, byly vypáleny, kde byl stavební materiál tvrdý, tam použili Němci třaskavin. Tak byla demolována Štefánikova chata na
Ďumbieru.... O některé objekty se tvrdě bojovalo již za povstání ( Trangoška), ... zničená byla Chata na Veľkom Boku .... - In: Archív KST
LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : Stavby KSTL dané do prevádzky od skončenia vojny do konca dvojročnice 1948. (Spis číslo 6265/48 - nemá hlavičku
(zrejme je to Ústredie KSTL ?) – Vec: Splnenie 2RP. – 20.októbra 1948. – na 3 strojopisných stranách sa uvádzajú názvy objektov, meno
odboru KSTL a investovaná suma na jednotlivé chaty, nocľahárne a lyžiarske mostíky. Súpis je bez razítka a bez podpisu. Odpisujem len
údaje o odbore KSTL Banská Bystrica : Chata na Suchom Vrchu (210.000) / Chata nad Králikami (250.000) / Chata nad Tajovom (260.000) /
Nocľaháreň v Banskej Bystrici(350.000) / Lyž.mostík Laskomer (165.000) / Lyž.mostík Štefánikov BB(155.000) / Štefánikova chata
p.Ďumbierom (ústredie KSTL – 589.751.70). In: Archív KST LOKO : Súbor AL
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Archívny dokument : Zápisnica KSTL ( asi november 1948) – zachovala sa len 1 obojstranne popísaná strana na ktorej je uvedený bod 3. :
3./ Zpráva ústredného predsedníctva. a/administratívna /ref.Al.Lutonský, gen.tajomník/
Na Ďumbieri vykonalo predsedníctvo za účasti revízora Dr.Chaternucha revíznu návštevu, v dôsledku toho zistené závady sa postupne
odstraňujú.......Pre výnos materiálu na chatu KSTL na Ďumbieri, na Chabenci a na Magurke, zakúpili sme dovedna 4 mulice, ktoré sme dali
chatám na užívanie.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Klub slovenských turistov a lyžiarov v r.1947 : Výročná zpráva za rok 1947.-Liptovský Sv.Mikuláš : Kníhtlačiareň Tempo, Bőhmer a Štepita,
1948. – 59 s.- V časti „Prehľad otvorených a rozpracovaných chát KSTL v roku 1947“sa o chate pod Ďumbierom uvádza nasledovné :
„Štefánikova chata na Ďumbieri, Ústredný výbor. Pre prechod a rušenie práce benderovcami nebolo možné v roku 1947 získať žiadneho
robotníka ani remeselníka na dokončenie prác. Stavba bola zakrytá a strecha pokrytá plechom a preto nehrozilo, žiadne nebezpečie
poškodenia stavby poveternostnými vlivmi. Stavba bude dokončená v roku 1948.“

Archívny dokument : Pohľadnica asi z roku 1948

Archívny dokument : Pohľadnica asi z roku 1948
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Archívny dokument : Pohľadnica asi z roku 1948 – Štefánikova chata KSTL pod Ďumbierom

Slovenskí horolezci v Juhoslávii.- In:Krásy Slovenska.-Roč.26, č.1-2(1948),s.31. – V lete 1948 sa konali tri zájazdy slovenských horolezcov do
„juhoslávskych hôr“(neuvedené kam). Prvá skupina odišla 27.6.1948 a boli v nej aj obidve dcéry ďumbierskeho chatára Petrlu – Hana
a Jola Petrlové.
Lyžiarsky sjazd s Chopka. - In: Krásy Slovenska. - Roč.25, č.7-8(1947-48), s.198. - Pretek o putovnú cenu Demänovských jaskýň 21.3.1948
usporiadal odbor KSTL Liptovský Mikuláš. Zo žien bola najlepšia Jolka Petrlová z KSTL Tatranská Lomnica (dcéra pôvodného chatára
z chaty pod Ďumbierom).

1949
Štefánikova chata na Ďumbieri... In: Krásy Slovenska.- Roč. 26, č. 5-6 (1949), s.144.-Opravená strecha, elektrické osvetlenie, vodovod, nové
postele a prikrývky.

Archívny dokument : UNRRA – uvoľnenie prostriedkov pre účely cestovného ruchu. - Kópia odpisu spisu č.3005/1-49 zo dňa :v Bratislave 2.
júla 1949. - Spis je adresovaný Povereníctvu financií, do rúk ministerského radcu Dr.Hromadu, odosielajúca organizácia nie je uvedená, ale
je na ňom podpis : za povereníka Dr.Truska,v.r. - Spis pozostáva zo súpisu 18 chát, na ktoré sa žiadajú finančné prostriedky a uvádza ho
nasledovný text, ktorý v celosti opisujem : „Odvolávajúc sa na rozhovor ministerského radcu Dr.Hromadu s prednostom VI.odboru
Povereníctva priemyslu a obchodu Dr.Truskom a nadväzujúc na všetky predošlé žiadosti dovoľujem si požiadať o láskavé ďalšie uvoľnenie
prostriedkov UNRRA pre ďalšiu výstavbu týchto turistických chát.“ Z oblasti Nízkych Tatier sa uvádzajú chaty – Lipt.Sv.Mikuláš pri Vrbickom
plese 1,500.000.- / Podbrezová na Trangoške 1,500.000.- / Ústredie KSTL, na Ďumbieri 1,500.000.-Uvádza sa, že k spisu je 1 príloha
„soznam chát KSTL na Slovensku s podotknutím, že všetky chaty označené písmenom N, teda nové chaty, boli vystavené výlučne
z prostriedkov UNRRA, ostatné prevažnou mierou z týchto prostriedkov. „- táto príloha však pri popisovanom spise priložená nie je.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : List od: Klub slovenských turistov a lyžiarov Lipt.Sv.Mikuláš .-Číslo : 5046/L–49.-V Lipt.Sv.Mikuláši 15.sept.1949.
Vec: Začlenenie KSTL do JTO Sokol- Obežník č. 15.-Komu: Odborom KSTL, spolupracovníkom a chatárom KSTL.
Obežníkom číslo 12/49 z 8.8.1949, čís.4595 oznámili sme Vám usnesenie ÚV SNF zo 6.8.1949 o začlenení KSTL do JTO Sokol. Bod štvrtý
tohoto usnesenia je :„Majetková podstata KSTL prechádza ako celok do JTO Sokol. O prípadnom vyňatí niektorého objektu KSTL zo Sokola
rozhodne osobitne.“
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : List od : Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo turistiky, hospod.odd.- Čís.530/L-49 –Dátum: 13.12.1949. - Vec:
Návrh na pridelenie dotácií. – Komu: Povereníctvo priemyslu a obchodu, VI.odbor Bratislava. - Odvolávajúc sa na osobnú návštevu
našich zástupcov u Vášho p.prednostu dovoľujeme si po preskúmaní všetkých okolností predložiť pripojene návrh na rozdelenie dotácií pre
jednotlivé stavby KSTL. Návrh sme sostavili podľa súrnosti a dôležitosti jednotlivých objektov, aby mohly uhradiť splatné účty.
3/ V.Fatra – Kráľova studňa 1,000.000./4/ Nízke Tatry -Štefánikova chata 500.000.-/Chabenec 1,000.000.-. - Prosíme, aby ste tento
náš návrh láskave preskúmali, benevolentne posúdili a prajne vybavili.Ďakujeme za spoluprácu a značíme Hore zdar ! (Pozn. – na našej
kópii mená ani podpisy nie sú uvedené). –
In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
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Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu v Bratislave. – Čís. 341-3005/3-49. – Bratislava dňa 22.decembra 1949. –
Predmet : Návrh na pridelenie dotácií-schválenie. K číslu 530/L-49.- Referent: Kročková. – Komu: Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo
turistiky, hospodárske oddelenie, Lip.Sv.Mikuláš.–Súhlasím s predloženým návrhom na rozdelenie dotácií pre jednotlivé stavby KSTL zo
zbývajúcich prostriedkov UNRRA u Vás sa nachádzajúcich : 3. Kráľova studňa 1,000.000 / 4. Štefánikova chata 500.000 / 5. Chabenec
1,000.000
Za správnosť vyhotovenia:Pažitná, v.r.
Za povereníka : Dr.Riedler, v.r.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : Návrh na pridelenie dotácií.- Kópia spisu č.530/L-49 zo dňa 13. decembra 1949
Odosielateľ spisu : Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo turistiky, hospod.odd.
Adresát spisu : Povereníctvo priemyslu a obchodu, VI.odbor, Bratislava. Podpis : nečitateľný
Text v uvodzovkách je odpísaný vcelku : „ Odvolávajúc sa na osobnú návštevu našich zástupcov u Vášho p.prednostu dovoľujeme si po
preskúmaní všetkých okolností predložiť pripojene návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé stavby KSTL. Návrh sme sostavili podľa súrnosti
a dôležitosti jednotlivých objektov, aby mohly uhradiť splatné účty.“
Nasleduje zoznam 11 chát, 2 lodeníc a 3 konfiškátov získaných pre KSTL (Biely Kríž, Hvezdoň, Bílikova chata), z ktorých vyberám nasledovné :
Nízke Tatry – Štefánikova chata 500.000.-/ - Chabenec 1,000.000.List sa končí slovami : „Prosíme, aby ste tento náš návrh láskave preskúmali, benevolentne posúdili a prajne vybavili. Ďakujeme za
spoluprácu a značíme Hore zdar !“
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : Návrh na pridelenie dotácií – schválenie. (K číslu 530/L-49)
Kópia odpisu spisu č.341-3005/3-49 zo dňa 22. decembra 1949 v Bratislave. Odosielateľ spisu : Povereníctvo priemyslu a obchodu
v Bratislave. Adresát spisu : Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo turistiky, hospod.odd. Lipt.Sv.Mikuláš
Vybavuje referent : Kročková Podpisy : Za správnosť vyhotovenia : Pažitná,v.r., Za povereníka : Dr.Riedler,v.r.. - Text : „Súhlasím
s predloženým mi návrhom na rozdelenie dotácií pre jednotlivé stavby KSTL zo zbývajúcich prostriedkov UNRRA u Vás sa
nachádzajúcich“.Nasleduje zoznam 11 chát, 2 lodeníc a 3 konfiškátov získaných pre KSTL, spolu pridelená suma 9,000.000.-. Zo zoznamu
vyberám : Kráľova studňa 1,000.000.-, Štefánikova chata 500.000.-, Chabenec 1,000.000.-.
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
LUTONSKÝ, Alojz: Chaty, útulne, nocľahárne a podniky Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1949.-Liptovský Mikuláš: Klub
slovenských turistov a lyžiarov, 1949. -29 s. – Uvádza sa : Štefánikova chata KSTL(1740m n.m.) Otvorená celoročne. Pošta Liptovský Sv.Ján.
Doteraz je upravených 5 miestností spolu pre 60 osôb.
Archívny dokument : Zoznam chát a útulní, ktoré boli majetkom KSTL do roku 1949. – In: Archív KST LOKO : Súbor AL

1951- Štefánikova chata premenovaná na Chatu hrdinov SNP
1952
Vytřísalová : (Chatu na Ďumbieri opravili obetaví brigádnici.):Drobničky.- In: Krásy Slovenska. - Roč. 29, č. 1-2 (1952), s.47-48. - Členovia
Sokola z Mostárne Brezno pomáhali pri oprave chaty. Pri príležitosti odhalenia pomníka partizánom, bola chata „ na návrh SĽUBU“
premenovaná na Chatu Hrdinov SNP.
http://www.nchkamenica.wbl.sk/ZO-SZPB-Stara-Kremnicka.html uvádza sa :Stará Kremnička -Prvá organizácia zameraná na šírenie
protifašistických myšlienok SVOJPOV vznikla v obci pred 15. 10. 1945, v roku 1948 sa premenovala na SĽUB – Sväz ľudových
protifašistických bojovníkov.

1953
HOUDEK, Ivan : Nízke Tatry včera a dnes.–Bratislava :Nakladateľstvo Cestovného ruchu,1953.- 224 s. – Informácia o Štefáničke na str.184 :
...Koncom augusta 1951 odhalili na Ďumbieri pomník hrdinov, padlých za Slovenského národného povstania v Nízkych Tatrách, a pri tej
príležitosti premenovali Štefánikovu chatu na Chatu hrdinov SNP.
Chaty voľného cestovného ruchu v r.1953 v Banskobystrickom kraji. – In: Krásy Slovenska.-Roč.30, č.6(1953) – Príloha 3, s.6. – okrem
iných sa uvádza aj (i=izby, n=spoločná nocľaháreň) : chata na Trangoške(n), chata na Chabenci(n), chata Hrdinov SNP(n)....

1954
Archívny dokument : Zriaďovacia listina národného podniku Turista s pôsobnosťou pre Slovensko : Odpis (Čd 412/54) - Praha : Státní
výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, 4. 2. 1954. - (Z fondu Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici)
Archívny dokument : Štefánikova chata – Pôvodný List vlastníctva z roku 1935 doplnený údajmi o novom vlastníkovi z roku 1954:
List vlastníctva zo Správy katastra Brezno . - Kópia zhotovená 20.10.1995 – opatrená kolkovými známkami v hodnote 100.-Sk, overená
okrúhlou pečiatkou s nápisom Katastrálny úrad v Banskej Bystrici – Správa katastra Brezno.
A. Majetková podstata
Bežné číslo 1. Miestne číslo 9498 / 16 Štefánikova chata
Výmera 2 áre 03 m²
Bežné číslo 2. Miestne číslo 9498 / 17 Hospodárska budova Výmera 1 ár 37 m²
Bežné číslo 3. Miestne číslo 9498 / 18 Pastva
Výmera 40 árov
Došlo 30.septembra 1935. Čd.3539. Na nemovitosti A, č.1 – 3 sa poznamenáva, že k týmto nemovitostiam patrí slúžobnosť zachytávania
a vedenia vody z m.č. 9471/1/a na m.č.9498/16.
B. Vlastníctvo
Radové číslo 1. Došlo 30.septembra 1935. Č.d.3539.
Na nemovitosti A + radové číslo 1-3. sem z radového čísla 9593 prenesené : Podľa kúpnopredajnej smluvy zo dňa 11. A 15.júna 1934,
okresným výborom v Brezne n/Hr. pod čís.8035/34 schválenej a k tejto pripojeného výťahu zo zápisnice zo zasadnutia mestského
zastupiteľského sboru v Brezne n/Hr. vkladá sa vlastnícke práva pre Klub československých turistov v Prahe.
Radové číslo 2. Došlo 8.septembra 1954, čís.412.
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Podľa rozhodnutia Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport pri Sbore povereníkov v Bratislave, z poverenia Štátneho výboru pre
telesnú výchovu a šport pri vláde Republiky Československej, po dohode s SÚV-Sokola, podľa § 13 zákona čís. 71/1952 Zb, vkladá sa
vlastnícke právo pre : Československý štát – „Turista“ národný podnik v Bratislave... v celosti.“

In: ARCHÍV KST-kópia LV
JANOŠKA,Miloš : Nízke Tatry. Liptovská časť / Miloš Janoška, Zdenko Hochmuth. –2.vyd.- Bratislava : Štátne telovýchovné nakladateľstvo,
1954. – 220 s. + mp.príl.- informácie o Chate Hrdinov SNP na str.113-114 :...Ešte aninie v tak dávnej minulosti bol Ďumbier pomerne veľmi
málo navštevovaný, hoci na jeho vrchole stála zo skál postavená koliba, ktorá však nebola vystrojená, a preto nelákala. Od objavenia Jaskýň
slobody a od postavenia chaty Hrdinov Slovenského národného povstania pod vrcholom Ďumbiera návšteva Ďumbiera a jeho okolia
neobyčajne vzrástla. Spomenutú chatu otvorili r.1928. Postavil ju Klub turistov. Od tých čias ju zväčšili prístavbou, voviedli do nej vodovod
a zariadili vlastné elektrické osvetlenie. Na ujmu jej je, že je z kameňa, preto je chladná a trocha vlhká. Má izby s lôžkami a jedálne.
Vojnovými udalosťami r.1944/45 bola veľmi poškodená.
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1954-...založenie HS NT-juh 4.4.1954 v Brezne (1 profesionál + 20 dobrovoľných členov)
Jedna zo staníc HS bola zriadená aj na ďumbierskej chate

1955
KUBÍNY, Dušan : Jarná túra z doliny na hoľu . – Fotogr.+ schem.mapa na 3.str.obálky.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 32, č. 3 (1955), s.83-86. Popis túry z Brezna na Diel, Veľký Gápeľ a na Chatu hrdinov SNP pod Ďumbierom.
TICHÁNEK, Jaroslav : Na lyžích.-Fotogr.-In: Krásy Slovenska.-Roč.32, č.3 (1955), s.99-101. -Túra z Čertovice na chatu pod Ďumbierom, so
zjazdom do Svätojánskej doliny. Uvádza, že do chaty vchádzali snehovým tunelom a chatár ich uviedol do“nově a krásně vybudované
jídelny“.
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Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku :1955-... započali s inštaláciou provizórneho telefónneho vedenia z Chaty Trangoška na Chatu SNP. Túto telefónnu linku si vyžadovala
zvyšujúca návštevnosť Chaty Hrdinov SNP a s tým súvisiaca zvyšujúca sa úrazovosť. Telefónne káble a prístroje zdarma dodala organizácia
Zväzarmu v Brezne.

1956
ADAMEC, Vladimír : Lyžiarske terény na Slovensku. – Martin : Osveta, 1956. -428 s. - informácie o Chate Hrdinov SNP na str.327 :

Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku :1956- ... Oblastná komisia HS v Brezne – jedna zo záchranných staníc aj na Chate Hrdinov SNP
Koncom roka 1956 odišiel zo služieb HS pracovník z povolania Jindřich Kapusta a nastúpil na uvoľnené miesto chatára na Chate HSNP pod
Ďumbierom. V spolupráci s vojenským veliteľstvom v Brezne členovia oblasti vybudovali nové telefónne spojenie z Chaty na Trangoške, kde
bol sklad záchranného materiálu HS, s Chatou hrdinov SNP pod Ďumbierom.

1958
FERENČÍK, Pavol : Záchrana, ktorá nemusela byť . - In: Krásy Slovenska. - Roč.35, č.11(1958), s.432-435. - Pátranie HS v oblasti Chopku
komplikuje nejestvujúce telefónne spojenie s Chatou SNP pod Ďumbierom.
Tradičná púť na Ďumbier.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 35, č. 9 (1958), s.358.-Informácia o turistickom výstupe k pomníku partizánov pri
Chate SNP pod Ďumbierom, ktorý sa konal 24.8.1958.
LUTONSKÝ, Alojz : 30 rokov Chaty SNP pod Ďumbierom.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 35, č. 10 (1958), s.366-368. - Spomienka na prvých
iniciátorov (memorandum podbrezovského odboru KČST Ďumbier z roku 1923 o potrebe vybudovania útulne na Ďumbieri), na začiatok
stavby (položenie základného kameňa 20.7.1924) a jej slávnostné sprístupnenie (9.9.1928). Vedúcim stavby chaty a jej prvým chatárom
bol Róbert Petrla. V dobe publikovania tohoto článku odovzdával sa do prevádzky nový horský hotel Srdiečko pod Chopkom, čo bola aj
motivácia pre A.Lutonského, aby si zaspomínal na počiatky budovania chát v tejto oblasti Nízkych Tatier.
Súčasťou článku je fotografia Jána Krákoru z otvorenia Chaty pod Ďumbierom v roku 1928.
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku :1958-... od 17.do27.3.1958 bola pre akútne lavínové nebezpečenstvo uzavretá dolina Trangoška smerom na Chatu HSNP. Toto
opatrenie bolo na základe návrhu Meteorologickej stanice Chopok a náčelníka HS v Jasnej Michala Kráľa. Týmto opatrením sa HS dostala do
konfliktu s chatárom Chaty HSNP Jindřichom Kapustom, ktorý toto nariadenie nerešpektoval.

1959
Chata hrdinov SNP na Ďumbieri : Nízke Tatry.- Bratislava : Turista, 1959. – 1 zložka.
Cesty ke kráse/publikované asi v roku 1959...aj o chate na Trangoške a o Chate pod Ďumbierom

ŽALČÍK, Ján : Turistické ubytovanie na Slovensku : Horské hotely. Chaty a útulne. Stanové tábory. Turistické nocľahárne. Zotavovne ROH.
Rekreačné strediská školskej mládeže. – Bratislava : Šport, 1959. - Z toho Chaty v okolí BB (uvádza sa poloha, vzhľad-kresba chaty,
vybavenie, prístup, túry v okolí, všetky chaty spravoval TURISTA - podnik cestovného ruchu):
Z toho v pohorí Nízke Tatry – Chata pod Chabencom(prízemná drevená provizórna stavba s verandou, má iba spoločné ubytovanie, v troch
nocľahárňach spolu 50 lôžok, kachle, osvetlenie plynovými lampami, jedáleň, celoročná prevádzka). Pozn.– tento údaj sa však už
nezakladal v tom roku na pravde !
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Chata Kosodrevina (jednoposchodová,základ murovaný, poschodie drevené, 9 miestností s 31 lôžkami, akumul.kachle, osvetlenie
elektrické).
Chata Hrdinov SNP pod Ďumbierom (60 lôžok v 4 spoločných nocľahárňach,kachle, vlastné el.osvetlenie, jedáleň a spoločenská miestnosť,
celoročná prevádzka.)
STYK, Pavol : Pomník hrdinov SNP pri chate Hrdinov SNP pod Ďumbierom. – In: Krásy Slovenska.-Roč.36, č.6(1959), s.203.pôvodný stav Pamätníka SNP pod Ďumbierom, ešte s drevenou ohradou

1960
SOUČEK, Zdeněk : Pamätník partizánov pod Ďumbierom . - In: Krásy Slovenska. – Roč.37,č.8(1960),2.strana obálky pôvodný stav
Pamätníka SNP pod Ďumbierom, ešte s drevenou ohradou

Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku :1960-...28.6.1960 tragédia žiakov a učiteľa z Čáslavi na trase Jánska dolina – Chata HSNP (zahynul učiteľ a 3 žiaci-popis nešťastia
zavineného nezodpovednosťou učiteľa. Žiak, ktorý prišiel na Chatu HSNP oznámiť problémy, zomrel priamo na chate).

1962
Archívny dokument : BIELIK, Ernest : Zápis rozhovoru s E. Bielikom 7. 8. 1962.-Banská Bystrica : Archív Múzea SNP – Fond IV, prír. č. 187 /
62. - Spomienka na partizánsku činnosť a činnosť v II.paradesantnej brigáde. Zápis je podpísaný E.Bielikom s datovaním 7.8.1962. Na strane
17 hovorí nasledovné : „...do vybratého priestoru som so štábom došiel po stretnutí sa s nemeckou jednotkou u bývalej Štefánikovej chaty,
ktorú Nemci vypálili...“ a ďalej podrobne popisuje zrážku s Nemcami pri Štefánikovej chate 1.11.1944, keď zahynul aj radista Babkin a 3
slovenskí chlapci. Spomienka na partizánsku činnosť a činnosť v II.paradesantnej brigáde. Zápis je podpísaný E.Bielikom s datovaním
7.8.1962. –kópia záznamu je v tomto súpise zaradená pod rokom 1944

1965
HOCHMUTH, Zdenko: Nízke Tatry-západ. – Bratislava: Šport, 1965. – (Turistický sprievodca ČSSR 48a.) –na str.239 je informácia :
...3.novembra 1944 Nemci zaútočili na býv.Štefánikovu chatu na Ďumbieri, partizáni však útok odrazili. V decembri prešla cez Ďumbier za
neuveriteľne ťažkých poveternostných podmienok časť francúzskeho partizánskeho oddielu. ... Chata Hrdinov SNP na Ďumbieri v sedle medzi
Ďumbierom a Králičkou vo výške 1740 m, pošta Podbrezová, tel.iba poľná linka z domu HS na Trangoške (III.cen.skup., 50 lôžok v nocľahárni,
kúrenie v kachliach).

1966
PREČAN, Vilém : SNP. Dokumenty. – Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966.- 1218 s. – Medzi dokumentami sa o.i.uvádzajú
aj texty hlásení nemeckého vojenského veliteľa na Slovensku z novembra 1944, v ktorých sa zmieňuje aj o situácii v oblasti Ďumbiera ( nie
sú tam však informácie vyslovene o chate pod Ďumbierom). Podrobnejší záznam o obsahu uvedených hlásení – uvádzam v tomto súpise pod
rokom 1944.

1967
Archívny dokument : BIELIK, Ernest : Prepis magnetofónového záznamu z pracovnej porady veliteľov partizánskej brigády Jánošík
v Brezne v októbri 1967.- Banská Bystrica : Archív Múzea SNP – Fond IV, prír.č.13/70. - Rozhovor R. Kaliského s E. Bielikom, v ktorom
E.Bielik opisuje prestrelku pri Štefánikovej chate pod Ďumbierom 1.novembra 1944.
–kópia záznamu je v tomto súpise zaradená pod rokom 1944

1968
PUKOVÁ, Elena: Zoznam chát a útulní, ktoré boli majetkom KSTL do r.1949.- In: Krásy Slovenska. - Roč.45, č.8 (1968), s.289.- Z oblasti
Nízkych Tatier je uvedené –chata KSTL Srdiečko, Štefánikova chata KSTL na Ďumbieri, chata KSTL na Chabenci,Chata Koliesko v Jasnej,
Chata pri Vrbickom plese, Nová chata pri Vrbickom plese, Bjornsonova chata KSTL v Demänovskej doline, útulňa KSTL Skaličná, útulňa KSTL
Brtkovica, Lodenica KSTL v Liptovskom Hrádku. Z okolia BB je uvedené : chata na Suchom vrchu, chata nad Tajovom, chata KSTL nad
Králikmi, chata KSTL pri Kráľovej studni, chata na Hrbe
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku 1968-... Koncom roka 1968 boli do oblasti HS pridelené rádiostanice. Jedna z nich bola umiestnená aj do Chaty HSNP.Tým sa vyriešil
aj roky trvajúci problém spojenia s ďumbierskou chatou, ktorý bol dovtedy riešený stále poruchovým poľným vojenským telefónom...
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1969
KYTNAR, Jaroslav : Chata hrdinov SNP pod Ďumbierom.-In: Krásy Slovenska. - Roč. 46, č. 6 (1969), s. 205.-Fotografia - Pohľad na zadnú
stenu a strechu chaty.

1971
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1971-...7.3.1971 sa zosunula lavína obrovských rozmerov spod Chaty HSNP pod Ďumbierom do Mlynnej doliny. Lavína neohrozila
ľudské životy, ale narobila veľké škody na lesnom poraste. V ten istý deň sa zosunula lavína zo severných svahov Veľkého Gápľa do
Trangošskej doliny. Taktiež zanechala za sebou v lesnom poraste spúšť.
... Že si lavíny, ktoré padali v našej oblasti, nevyžiadali žiadne obete na životoch, má zásluhu hlavne uzavieranie mnohých terénov nami,
teda Horskou službou. Takto bol dlhý čas uzavretý výstup z Trangošky na Chatu HSNP pod Ďumbierom, hrebeňové túry z Chopku na Ďumbier
a o mimoriadnosti situácie svedčia aj niekoľkokrát uzavreté lyžiarske zjazdové trate v Prednej a Zadnej Derešskej mulde, ktoré boli doslova
napechované snehom. Tieto opatrenia nevyvolávali našu popularitu u návštevníkov Nízkych Tatier, ale mnohí pochopili, že je to vlastne na
ochranu ich životov. Na Chate HSNP a na Chopku sme mali prvý raz umiestnené pohotovostné lavínové vaky s kompletným záchranným
materiálom na pátranie v lavínach ako aj so zdravotníckym materiálom pre ošetrenie postihnutých.

Archívne dokumenty o Rekonštrukcii chaty v rokoch 1971 – 1976
SÚBOR PôVODNÝCH DOKUMENTOV - AKCIA REKONŠTRUKCIA 1971 – 1976. Technické údaje o objekte Chata hrdinov SNP pod
Ďumbierom zo dňa 12. 7. 1971.- Kapacita : 31 lôžok, predpokladaný stav po rekonštrukcii 55 lôžok. Zastavaná plocha : 365,8 m².
Obostavaný priestor : 1.888,6 m³. Pôvodný majiteľ : Stredoslovenské hotely Ružomberok. Nový majiteľ : Oblastný útvar ÚSÚZ ÚV STO
Nový Smokovec. Dokumenty podrobne popisujú stav a zameranie starého stavu objektu, hlavné požiadavky na jeho opravu. Projektovú
úlohu spracoval Jozef Jahn, v Banskej Bystrici november 1973. Ústredný investor : Správa účelových zariadení STO Nový Smokovec.
Generálny projektant : Stavoinvesta Banská Bystrica. Generálny dodávateľ : Slovšport Trnava.
Registračný list dokončenej stavby Chata hrdinov SNP pod Ďumbierom- Tlačivo s údajmi o stavbe a jej rozpočtových nákladoch. Uvádza
sa začiatok stavby 12.1973, ukončenie stavby 08.1974 , registrácia dokončenej stavby bola prevedená 16. 3. 1976
In: ARCHÍV KST

1972
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1972-... Vzhľadom k tomu, že tohoročná zimná sezóna bola na sneh veľmi nepriaznivá, neboli v oblasti zaznamenané žiadne veľké
lavíny a samozrejme ani lavínové nešťastia. Svedčí o tom aj skutočnosť, že výstupová cesta na Chatu HSNP pod Ďumbierom z Trangošky bola
uzavretá len dvakrát.

1973
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry–juh (1954 – 1978). –Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále). –
Záznam v roku 1973 uvádza aj nasledovnú informáciu :
„Taktiež sme pomáhali pri prestavbe Chaty HSNP pod Ďumbierom, keď sme pomocou rádiostaníc zabezpečovali spojenie s vrtuľníkom
vyvážajúcim na chatu stavebný materiál. V rámci prestavby Chaty HSNP pod Ďumbierom bol v nej inštalovaný rádiotelefón, ktorý, dúfajme
už konečne zabezpečí stále a spoľahlivé spojenie s chatou.“
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1974
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry–juh (1954 – 1978). –Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále). –
Záznam v roku 1974 uvádza aj nasledovnú informáciu :
Rekonštrukcia Chaty HSNP pod Ďumbierom bola započatá vlani na jar. Členovia HS oblasti, vidiac potrebu generálnej opravy tohto
turistického zariadenia, prijali socialistický záväzok, že pri opravách odpracujú 500 brigádnických hodín. V priebehu rokov 1973-1974
odpracovali 728 hodín, čím splnili a prekročili svoj záväzok o 228 hodín. Chata bola 1.septembra 1974 slávnostne otvorená a od toho dňa
mala slúžiť turistickej verejnosti.Terajší stav je taký, že nie je dokončené ústredné kúrenie a chata nemôže slúžiť svojmu účelu.
KUČERA, Martin : Oázy pomoci : O jednej málo známej stránke histórie SNP.- In: Smena. – Roč.27, č.166 (16.7.1974), s.4. – O chatároch
a chatách, ktoré boli počas SNP základňou partizánov v horách – spomína sa aj chata pod Ďumbierom.
DRAHOŠ, Vladislav : Chata hrdinů SNP pod Ďumbierem.. – Foto. - In: Turista. – Roč. 13, č. 3 (1974), s.90. - Informácia o rekonštrukcii
chaty, doložená fotografiou.Celý text: Chata Hrdinů SNP pod Ďumbierem v Nízkých Tatrách nyní přezimuje, protože na její rekonstrukci se
přes zimu pracovat nedá. Jak to na přístavbě a přestavbě vypadalo, než trnavský Slovšport ze staveniště odešel, ukazuje fotografie
z 27.10.1973. Všechen stavební materiál a stroje vynosila v létě helikoptéra z NDR, protože jinak se chata zásobuje jenom nosičskou
krosnou. Obnovenou chatu mají odevzdat veřejnosti letos k 30.výročí SNP.

1975
SÁSIK, Tibor : Stretneme sa na Ďumbieri 14.september 1975.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 52, č. 8 ( 1975), s.348. - Tradičné stretnutie
čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
SÁSIK, Tibor : Ďumbier patril krásistom.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 52, č. 12 ( 1975), s.560-561.- Informácia o stretnutí čitateľov
a priaznivcov časopisu Krásy Slovenska na Ďumbieri.
Z listov : Spomienka A.Lutonského na históriu chaty pod Ďumbierom. – In: Krásy Slovenska. – Roč. 52, č. 12 ( 1975), s.574. -Text:
K stretnutiu krásistov na Ďumbieri nám poprial krásne jesenné počasie a zaspomínal si na históriu chaty Hrdinov SNP aj náš dlhoročný
spolupracovník a niekdajší redaktor Krás Slovenska Alojz Lutonský : Spomínam na rok 1924, keď sme slávnostne položili základný kameň
budúcej chaty. To sme z Krás Slovenska vtedy aj značkovali hore Demänovskou dolinou cez Ďumbier až k budúcej chate. V septembri 1928
sme slávnostne odovzdali novú chatu. Bolo nás tam neúrekom, teraz by vás mohlo byť na Ďumbieri viac.

1977
HUDEC, Ľuboslav: Chata Hrdinov SNP renovovaná.- In:Krásy Slovenska.-Roč.54,č.9(1977),s.395.-

Archívne dokumenty o stavebnej akcii elektrifikácie chaty - vybudovania el.káblového vedenia z Trangošky na Chatu SNP pod ĎumbieromSÚBOR DOKUMENTOV 1977-1981( Schvaľovacie protokoly akcie Elektrifikácia chaty SNP pod Ďumbierom. Vyjadrenie Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody BB k PD. Výnimka zo stavebného uzáveru vyhláseného pre krajinnú oblasť Nízke Tatry.
Stavebné povolenie pre 22 kV káblové vedenie Trangoška-Chata SNP Ďumbier. Zmluva na prepravu kábla helikoptérou...)-In: ARCHÍV KST
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1978
Archívny dokument : 34.výročie SNP - Pamätná tabuľa padlým príslušníkom partizánskej brigády Jánošík na Ďumbieri.
Fotografia E.Bielik –In: Archív Múzea SNP Ban.Bystrica Prír.č.negatívu 30973 Prír.č.fotografie 746 -Na tabuli sú mená partizánov
ktorí padli 1.11.1944 – npor.Vasil Ivanovič Babkin (radista), J.Perichta, J.Alakša, Š.Pečeňák, Š.Semega. (Pozri aj – Dejiny SNP, zv.5)

1980
Archívne dokumenty o stavebnej akcii - Zásobovanie pitnou vodou a odvedenie splaškových vôd z chaty SNP pod Ďumbierom (1980-1982).
In: ARCHÍV KST

1981
KHANDL, Ladislav :Prehľad turistického ubytovania na Slovensku/ Ladislav Khandl, Tomáš Kubica, Ladislav Szerencsés. – Bratislava: Šport
pre SÚV ČSZTV, 1981.-146 s.-Chata Hrdinov SNP pod Ďumbierom- Stredoslovenská správa ÚZ SO ČSZTV v Liptovskom Mikuláši. Turistická
ubytovňa A, B., celoročne, 46 lôžok, stravovanie

1982
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1982-...21.februára 1982 o 19,00 chatár z Chaty HSNP pod Ďumbierom Ľuboslav Hudec-Fajka oznámil vysielačkou, že
z horolezeckej túry sa nevrátili dvaja ľudia, ktorí boli ubytovaní na chate. Súčasne oznámil, že vykonal obhliadku vrcholu Ďumbiera i časti
severnej steny, ale na volanie mu nikto neodpovedal. Po zvážení situácie bola v nočných hodinách vyslaná hliadka HS, aby v prvých hodinách
ďalšieho dňa obhliadla celú severnú stenu Ďumbiera a Dumbiersky kotol. Pri obhliadke terénu boli pod severnou stenou objavené telá
nezvestných...
HOCHMUTH, Zdenko : Nízke Tatry - západ / Zdenko Hochmuth, Kamil Linhart. - Bratislava : Šport, 1982. - 392 s. - + mp. (Turistický
sprievodca ČSSR 10).- na str.87 informácia :...Chata Hrdinov SNP-jediná horská chata priamo na hrebeni, v sedle medzi Ďumbierom
a Králičkou. + na str.270 informácie o Chate Hrdinov SNP :...Za SNP, počas ústupových bojov koncom októbra a začiatkom novembra 1944
prebehli v sedle medzi Ďumbierom a Králičkou boje medzi partizánmi a nemeckou fašist.jednotkou. Priestorom Ďumbiera v ťažkých
poveternostných podmienkach v dec.1944 prechádzala jednotka francúzskych partizánov. Chatu na Ďumbieri, za bojov čiast.poškodenú, po
vojne premenovali na chatu Hrdinov SNP. Neďaleko nej je pamätné miesto označené kovovou tabuľou a pomník venovaný padnému
sov.partizánovi Vasiľovi I.Babkinovi, príslušníkovi brigády Jánošík a ďalším. V 70-tych rokoch chatu zrekonštruovali.
Stredoslovenská správa účelových zariadení SO ČSZTV. –Bratislava : Šport pre Ústrednú správu účelových zariadení SO ČSZTV, 1982. –
Prehľad ubytovacích zariadení ČSZTV na strednom Slovensku (mapka, fotografie chát s uvedením piktogramov poskytovaných služieb)

1984
Dejiny Slovenského národného povstania 1944. Encyklopédia odboja a SNP. 5.zväzok.- Bratislava : Nakladateľstvo Pravda,1984. –na
str.117 pod heslom Ďumbier sa uvádza :...Po prechode SNP do hôr tu povstalci 30.10.1944 zviedli ťažký boj s oddielmi nem.okupačnej
armády, 30.11.1944 odrazili ďalší útok na Štefánikovu chatu na Ďumbieri. ...

1985
Archívny dokument : MORAVEC, Václav : Štefánikova chata Ďumbier. -Rukopisný dokument zo dňa 22.10.1985.- (Pozn. : Nasledovný text
je písaný rukou na 3 stranách linajkového papiera A4. V pravom hornom rohu je však fixkou napísané stránkovanie 50./51./52.):
„Václav Moravec : Štefánikova chata Ďumbier. (Moravec Václav, 22.X.1915 Praha, Bydlisko L.Mikuláš.)
Stal som sa nezamestnaným v Prahe. Psal se rok 1935 mal som 20 rokov. Moju nabídku na zamestnanie prijal Robert Petrla, nájomca
Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. Tak jsem sa dostal na Slovensko a do krásných Nízkých Tatier. Začal som pracovat vo februári 1935 ako
čiašnik. Práca bola trocha odlišná od reštauračnej či kaviarenskej činnosti i tak mi vyhovovala. Lyžiarske terény nádherné a já na mojich
„jasankách“ som sa len zaúčal. Blížila sa zimná sezóna a chata bola plne obsadená. Pán Petrla tam gazdoval s celou rodinou, teda
s manželkou, dve dcery Hanka a Jolka. Zásobovanie sa prevádzalo z Lipt.Jána a podla okolností z Vyšnej Boci alebo s Mýta p.Ď.
s Podbrezovej. V zimnom období pracovalo až 6 nosičov. Cesta jednoho nosiča s chaty do Jána (do Brtánov kde bol sklad) a nazad so
zatažením 20-25 kg trvala cca 5-6 hodín, za nepriaznivých podmienok aj 10 hodín. Zamestnanci spávali v spoločnej noclahárni a ked chata
bola preplnená tak aj v práčovni na pričnách. U Petrlov sa velmi dobre varilo, preto bola aj velmi dobrá návštevnost. Špecielne zamestnanci
mali hodnotnú stravu ! Môj prvý krst so záchrannou službou sa uskutočnil v doline Trangoška, kde bloková snehová lavina zasypala 4
lyžiarov (Stein, Herout, Ritter, Kohlíček), ktorých sa nepodarilo zachránit. Po dlhém hladaní bol vyprostený jeden lyžiar. Ostatných som
objavil až o tri mesiace t.j. v máji.
Koncom februára sa strácala pitná voda zavedená v chate a potom to začalo. Topiť sneh do sudov na umývanie riadov a na splachovaní WC
za rána. Hostia zobrali každý svoj džbán, naplnili vodou a v rade (fronte) čakali až na ně príde „volno“. Voda na varení sa vynášala
v demijonoch z Jánskej doliny, kde bol upravený prameň pitnej vody v sňahovom tuneli. Zábavné bolo pranie ložného prádla v tú dobu.
Pláchat ložné prádlo sa tiež konalo v studničke v Jánskej doline. Dolu sa spúšťalo prádlo v batohoch a vyplákané vynášali nosiči na chrbte.
Problém bol aj s osvetlením. Používali sa vtedy tlakové, punčoškové petrolejové lampy. Niekedy za nepriaznivého počasí sa svítilo celý den,
nestačili sme sňah odhadzovať od oblokov. Preto také sme postavili sněhový tunel ku vchodu do chaty v dĺžne 6 metrov. Vyprané prádlo sa
sušilo pri chate na horolezeckom lane. Velmi často sme však prádlo po silnom vetru hladali po dolinách. Podobné tažkosti boli aj s výrobou
elektriny do baterií. Veterné koleso nám vždy víchrica dolámala. V roku 1934 dodal Klub turistu ČSR pre záchrannú službu čistokrvného
bernardýna priamo zo Švajčiarska. Mal výborný čich, volal sa Barry, ale nemal ho kto odborne cvičit. Po zimnej sezóne bolo vždy velké
„gruntování“ prevádzala sa dezinfekcia, prameň vody už zase tiekol pravidelne. Najväčšia námaha bolo zásobování chaty drevem. Používala
sa vo veľkej miere kosodrevina. Rúbala sa na všetkých dostupných svahoch. Vynášanie bolo velmi namáhavé, chrbát si prišiel na svoje
i s modrinami. Na vtedajšie pomery bola Štefánikova chata velmi dobre zásobovaná. Potraviny nám dodávala firma Čavernoch, víno
pezinské pivnice a pivo sa objednávalo v Budejovicích a dodávali nám exportné sudové zvané „štěnata“ (25 litrov), kým sa tieto sudy dostali
na chatu, proklínali sme celý svet ! Sirup malinový sa robil len prírodný. Maliny nám dodávali občania z Vyšnej Boci.
V lete sa dalo k večeru zistiť „kukrom“ kolko turistov budeme mať na noc. 80% týchto občanov sa hnalo od Chabenca k nám a na kopanom
traverze sa to dalo početne presne zistiť. Treba pripomnúť, že správca Petrla privítal pri vchode do chaty každého hosťa zo slovy :“Pekně vás
vítám na Štefánikovej chate, já su Petrla nájomca chaty“ a okamžite ponúknul hosťa kalíškom vizovickej slivovice. Pri tomto akte si pochutili
na kalíšk aj abstinenti.
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Škoda že sa nezachovali pamätné zápisy v knihách kožou vázaných. Bola by to nádherná proza z celoročně prevádzkovanej Štefánikovej
chaty. Na jeseň roku 1937 nastúpil Vašek ( ako ho všetci volali) vojenskou prezenční službu. V roku 1938 musel odísť do „HISTORICKÝCH
ZEMÍ“ s tým aby ho útvary v jeho ceste podporili. Prišla doba „temna“ Vašek vystoupil z rychlíku v Prahe a prvé co zbadal bol „hakenkreutz“
na rukávoch poriadkovej polície SS. V roku 1945 na Vianoce docestoval Moravec na Slovensko do Tatranské Polianky, kde v penzionu
Tatranský Domov sa privítal s celou rodinou Petrlovcov! Ale to už by bol zasa nový román ! –
L.Mikuláš 22.10.1985.-Lojzkovi Lutonskému : Moravec “
-In: Archív KST LOKO : Súbor AL

1986
Archívne dokumenty o stavebnej akcii - výmena všetkých striech a nadstavba hlavnej časti objektu o využiteľné podkrovie (1986-1987) –
In: ARCHÍV KST

1988
Archívny dokument : KALINA, Ladislav : Bojové spomienky Ing.Ladislava Kalinu, veliteľa part.brigády Za oslobodenie Slovanov, na
činnosť brigády. - Archív Múzea SNP Ban.Bystrica
Fond XII. Č.krabice 12, Prír.č. S 101/88 a Prír.č.5/61
Okrem iného uvádza – s komunistickou bunkou zo železiarní úzko spolupracoval chatár z Trangošky Robert Petrla a polesný z Bystrej Ján
Hríbik. U chatára Petrlu na Trangoške našli partizánske skupiny vždy plnú podporu, bol tam aj štáb jednotky Za slobodu Slovanov.

1989
Archívny dokument : Hospodárska zmluva o odovzdaní národného majetku do trvalého užívania, podľa § 10 vyhlášky FMP č.119/1988
Zb. – Zmluva podpísaná v Brezne 15. 5. 1989 – za odovzdávajúcu stranu - podpredseda MNV Brezno, za preberajúcu stranu - riaditeľ SS
ÚZ SO ČSZTV Liptovský Mikuláš – zmluva o pozemku na ktorom je postavená Chata SNP pod Ďumbierom, ktorá je vo vlastníctve
preberajúcej organizácie, pozemok doteraz nebol majetkoprávne usporiadaný.
In: ARCHÍV KST
KUČERA, Martin : V partizánskej vojne v slovenských horách. - In: Pažur, Štefan : Pamäť ľudu 2 : Spomienky účastníkov partizánskeho
hnutia na Slovensku.- Bratislava : Pravda , 1989. – s.82-95. - Spomienky veliteľa partizánskej jednotky aj na boje v blízkosti chaty pod
Ďumbierom a v doline Trangoška.

od 21.7.1990 pôvodný názov Chata gen.Milana Rastislava Štefánika
1990
Archívny dokument :List ONV-Odbor vnútorných vecí, Banská Bystrica. –č.Vnútr.71/1990.-V Banskej Bystrici 29.1.1990.adresovaný: Chata gen.M.R.Štefánika pod Ďumbierom, Trangoška-Brezno.- Stanovisko k názvu chaty gen.M.R.Štefánika. – Text :
Odborná názvoslovná komisia rady ONV v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 25.1.1990 zobrala na vedomie zmenu názvu chaty –
Chata gen.Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Pre ľahšiu manipuláciu s názvom sa môže použiť i skrátený názov
Štefánikova chata pod Ďumbierom. Obidva názvy sú po jazykovej stránke správne.
Oznámenie zmeny názvu chaty príslušným orgánom a inštitúciám je v kompetencii vedúceho chaty.
ONV odb.vnútorných vecí nezabezpečuje oznámenie zmien názvov budov a objektov.
Vedúci odboru : JUDr.Stanislav Hlinka (rkp.podpis.)

(archív vtedajšieho chatára Štefánikovej chaty)
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Archívny dokument : List od: Vzorná Telovýchovná jednota Švermove železiarne Podbrezová. -dňa 3.11.1990. – Komu: Majetková
komisia pri SZTK, Junácka 6, Bratislava.-Vec: Žiadosť o odsúhlasenie prevodu majetku do TJ ŠŽ Podbrezová.
Bývalý Klub turistov a lyžiarov v Podbrezovej bol organizátorom a realizátorom výstavby chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom. TJ ŠŽ
Podbrezová žiada o prevedenie do vlastníctva bývalý majetok účelových zariadení ČSZTV : Štefánikova chata, Hospodárska budova
Štefánikovej chaty, Pastva pri Štefánikovej chate ,Chata na Trangoške včetne dvoch chatiek Horskej služby - In: ARCHÍV KST
So Štefánikom na Ďumbier / (red). -In: Slovenské národné noviny. - Č. 6 (1990), s. 2.-Štefánik, Milan Rastislav, 1880-1919 - tabule pamätné
Archívny dokument : Pozvánka : Matica slovenská v Martine, Klub priateľov M.R.Štefánika v Brezne a Lipt.Mikuláši v súčinnosti
s Literárnohistorickým múzeom J.Kráľa v Lipt.Mikuláši, Klubom T.G.Masaryka a M.R.Štefánika v Martine a MO MS v Lipt. Mikuláši
usporiadajú celonárodné stretnutie prívržencov odkazu M.R.Štefánika z príležitosti 110.výročia jeho narodenín a 85.výročia výstupu
M.R.Štefánika na najvyšší štít Európy, dňa 21.7.1990 o 10,30 h. na Štefánikovej chate pod Ďumbierom (1740 m n.m.) v Národnom parku
Nízke Tatry. V nadväznosti na obnovenú tradíciu Cyrilo-Metodejských dní bude cez poludnie na vrchole Ďumbiera (2043 m n.m.) vztýčený
dvojramenný kríž-odveký symbol Slovákov. ...na Štefánikovej chate pod Ďumbierom bude inštalovaná výstava z histórie výstavby a činnosti
tohoto turistického zariadenia. – Podpísaní : M.Krivánek, M.Marenčák, Dr.Hanakovič a chatár S.Poliak. -In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
Symbol Slovanstva na Ďumbieri. – In: Národná obroda.- 3.8.1990, s.3. – Fotogr. – Dňa 21.7.1990 bol na vrchole Ďumbiera osadený
dvojramenný kríž a na chate pod Ďumbierom pamätná tabuľa s nasledovným textom : „ Na pamäť minulých i budúcich rokov prinavraciame
tejto chate jej pôvodný názov Chata generála Milana Rastislava Štefánika 9.9.1928-21.7.1990.“

ŠPÁNIK, Karol : Čo je nové na Ďumbieri ? - In: Krásy Slovenska. – Roč. 67, č. 10 ( 1990), s.34-35. -Dňa 21.júla 1990 bol na vrchole Ďumbiera
osadený dvojramenný kríž a na Chatu pod Ďumbierom bola upevnená pamätná doska, ktorou sa obnovil pôvodný názov Chata generála
Milana Rastislava Štefánika. Chata bola verejnosti sprístupnená 9.septembra 1928.

KRČMÁRIKOVÁ, Jana : Z histórie Štefanikovej chaty : Fakty, ktoré možno nepoznáte . - In: Smer. - Roč. 42, č. 210 (7. 9. 1990), s. 12.

48

Archívny dokument : Kronika Horskej služby Nízke Tatry–juh. Rukopisná kronika za roky 1979-2001 spracovaná kronikárom HS Pavlom
Wengerom . -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu : 12. mája 1990 sa
uskutočnilo premenovanie Chaty Hrdinov SNP pod Ďumbierom, na pôvodný názov Chata generála Milana Rastislava Štefánika pod
Ďumbierom a 17. júla sme sa veľkou mierou podieľali na organizovaní a na vynesení dubového slovenského dvojkríža na Chatu
M.R.Štefánika. 21.júla sme sa zúčastnili aj druhej etapy vynesenia a osadenia kríža na vrchole Ďumbiera. Týchto akcií sa zúčastnilo 60 členov
z našej oblasti.
Archívny dokument : LUTONSKÝ, A.: Chata pod Ďumbierom. – Rukopisný dokument z roku 1990. - Na rube rkp.záznamu V.Moravca
(MORAVEC, Václav : Štefánikova chata Ďumbier. -Rukopisný dokument zo dňa 22.10.1985.), sú nasledovné rukopisné poznámky Alojza
Lutonského :
„ 12.mája 1990 bola na Chate hrdinov SNP na Ďumbieri odhalená pamätná tabuľa s názvom Štefánikova chata, tak ako bola pôvodne pri jej
vzniku v roku 1928. Na slávnosti spolupracovalo aj Literárno-historické múzeum Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši, ktoré sa súčasne podujalo
zachovať históriu vzniku chaty na zvukovej nahrávke. Požiadalo medzi iným aj pána Alojza Lutonského, teraz už 85 ročného nestora
slovenskej turistiky a bývalého riaditeľa múzea, zaznamenať svoje rozpomienky. Pri viacerých stretnutiach sme zaznamenali nasledovné :
Je záslužné že práve pracovníci lit.múzea ( Pozn.: ďalej text už pokračuje iným rukopisom) sa podujali tejto význačnej spolupráce a doplnia
biele miesta Nízkych Tatier práve v oblasti Ďumbiera práve o turistike, lebo v minulosti sú iba čiastočne zaznačené v maďarskej a nemeckej
literatúre. Zmena nastala iba v tomto storočí, keď v Liptovskom Mikuláši začali v r.1921 vychádzať Krásy Slovenska. Práve z nich som si
doplnil svoje pamäti o vzniku Ďumbierskej Śtefánikovej chaty.
Prvýkrát som videl Ďumbier v rku 1921 za návštevy Demänovskej ľadovej jaskyne, keď som v spoločnosti rovesníkov Miloša Dunaja a Miloša
Hubku bol na salaši na Lúčkach. V roku 1923 už som bol v Mikuláši trvale.
V spoločnosti Vladka Droppu a ...Miloška Kemku boli v jednej júlovej soboty na salaši v Šulkove a v nedeľu včas ráno sme sa vydali cez
Vrbické pleso a Lukovú na Chopok a končiar Ďumbiera, cesta bola pomalá, poradcu sme nemali a tak na končiari sme boli až o 7 hodín (o 7
hodine ?) a čo ešte hore sme sa nechali zlákať severnou stranou cez kosodrevie k horárni Pred Biely ? do Jánskej doliny a do Mikuláša sme sa
dotrepali s biedou až pred polnocou.
Ďalšie roky ako činovník KČST som začal čítať turistickú literatúru, zúčastňoval som sa na značkovaní Demänovskej doliny a tak som sa
dočítal, že na Ďumbieri v prvých rokoch nášho storočia bola Krlova útulňa. Zbudovala ju sekcia Uhorského karpatského spolku v Banskej
Bystrici. Za prvej svetovej vojny schátrala a tak r.1923 boli z nej iba rozvaliny. V Krásach Slovenska v r.1922 uverejnil fotografiu Ing.Robert
Vosyka.
Myšlienka postaviť novú chatu na Ďumbieri vznikla v hlave Antona Kováčika, spoluzakladateľa odboru KČST v Podbrezovej. Prvé
memorandum s návrhom na stavbu napísali 17.Februára 1923 spolu s Ladislavom Winklerom.
(Pozn. – uvedené rkp.poznámky boli zrejme prípravou na spomínanú zvukovú nahrávku. Na ne nadväzuje už nasledovný strojom písaný
text, ktorý bol podkladom pre samotné nahrávanie):
Vážení prítomní, dnes je sobota 15.septembra 1990, nevľúdne počasie, chladno, teplomer málo nad nulou, Vysoké i Nízke Tatry od 1500
metrov vyššie majú snehovú prikrývku, a tak na želanie Literárnohistorického múzae Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nahrávame záznam
k histórii vzniku Štefánikovej chaty na Ďumbieri. Ide o históriu, ktorá sa tu odohrávala pred vyše šesťdesiatymi rokmi a rozpomienky pripravil
pán Alojz Lutonský, toho roku 85 ročný jubilant.
Pán Lutonský ani nie dvadsaťročný začínal svoju históriu v Demänovských jaskyniach pri objavovaní najmä s Alojzom Králom a ďalšími
jaskyniarmi, neskoršie i v doline Svätojánskej a tak nečudo, že do cesty sa mu postavil aj Ďumbier, na ktorý vodil v lete výpravy turistické,
v zime lyžiarske. Najbližším bol výstup od Demänovských jaskýň cez Krupovu hoľu a hrebeňom na vrchol, ale po vzniku Štefánikovej chaty
bolo treba ešte asi hodinu do sedla nad Štiavničkou.
Dlhšia, ale zaujímavejšia bola cesta cez Liptovský Ján, ktorý mal železničnú stanicu Podtureň. Málo kedy sa používala, cestu bolo možné
krátiť cez Závažnú Porubu, ale lákadlom boli Svätojánske kaštiele a ich minulosť. Zakladateľom tohto bývalého zemianskeho rodu bol Hauk
Polk. Prisťahoval sa sem z Čiech a r.1230 dostal od kráľa Ondreja II. donáciu v Uhorskej Vsi. Jeo vnuk Bogomir dosiahnul zemianstva.
Stáročia tu rod „Svätojánskych“ žil, mnohí z nich vynikali na poli politickom, iní vynikli v banskom a hutníckom remesle. Posledný z nich Jozef
práve v kúrii s hospodárskym dvorom využil termálne pramene, vybudoval liečebný bazén s dostatočným ubytovaním a tak sme čítali
inzeráty :
Svätojánske teplice v Nízkych Tatrách 676 m nad hladinou mora. Prírodné teplé liečivé pramene. Teplé kúpele. Klimatické liečebné miesto.
Teplý štrand, plávanie, tenis, turistika. Zimné športy, polovanie a rybolov. Svätojánske Teplice mali v lete pravidelnú autobusovú linku do
Liptovského Mikuláša a Demänovských jaskýň. Svätojánci, niekdajší bezzemkovia, vynikali a dodnes vynikajú v stavebníctve, boli medzi tými
Liptákmi, ktorí kedysi budovali Budapešť a nečudo, že to boli oni, ktorí prevažne vybudovali aj Ďumbiersku chatu, ktorá už pri otvorení sa
nazývala Štefánikova chata.
Rozloha Nízkych Tatier sa udáva na 2500 km, stáročia ich vnútro vynikalo rudným bohatstvom, nechybovalo ano zlato a striebro, rozľahlé
lesy mali dostatok dreva pre banské podnikanie, bol tu aj rozľahlý priestor pre pastvinárstvo.
Uhorský erár z južnej strany Chopka i Chabenca pri prameňoch dobrej vody postavil stajne pre jalovinu. Na prelome storočia
banskobystrický oddiel Uhorského karpatského spolku na samom končiari Ďumbiera vybudoval kamennú Karlovu útulňu, z ktorej ešte
v r.1922 ostali ruiny. Podľa záznamu už v zime 1912 mikulášsky lyžiar Ondrej Žuffa úspešne cez Demänovskú dolinu a Ďumbier prešiel do
Pohronia. Z minulosti ostali síce znaky banských cestičiek v okolí Magurky i pod Ďumbierom, ale ináč návštevník dvadsiateho storočia musel
sa spoliehať iba sám na seba.
(Pozn.:– ďalej A.L. v troch strojopisných predlohách, z toho každá je trochu inak pozmenená, opisuje ako sa chata stavala, aká bola
slávnosť otvorenia chaty, parafrázuje články ktoré boli o tejto udalosti napísané v Krásach Slovenska. Ako uvádza, bol osobne účastný na
tejto slávnosti na základe pozvania Miloša Janošku...)
In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
Archívny dokument : Zoznam ubytovacích zariadení, ktoré boli v majetku KSTL do r.1949.- (Pozn.-Tento súpis tvorí 8 strojopisných strán,
objekty sú členené podľa okresov, uvádza sa vlastník do roku 1949, ako aj súčasný vlastník/užívateľ. Zoznam nie je opatrený dátumom, ani
označením zostavovateľa - zrejme je to pracovná verzia k žiadostiam o navrátenie majetku, pravdepodobne z roku 1990 ?)-uvádza sa aj :
Štefánikova chata pod Ďumbierom-vlastník do r.1949 ÚV KSTL. Dnešný vlastník(užívateľ) SZTK-KST -In: ARCHÍV RR KST BB
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1991
KHANDL, Ladislav: Komu chaty ? : Zo života Klubu slovenských turistov / LK.-In: KS.-Roč.68, č.5 (1991), s.15.- VV SZTK rozhodol o majetku,
ktorý bol v užívaní likvidovaných správ účelových zariadení SO ČSZTV.10.10.1990 schválil prevod Štefánikovej chaty pre KST, Chaty na
Trangoške pre KST-do užívania TJ Valaská, Žiarskej chaty pre KST-do užívania TJ Smrečany Žiar.29.11.90 schválil užívanie Májekovej chaty a
Športkempu T.Lomnica pre Dom športu SZTK a Chatu poniklec na Remate pre OKST TJ Baník Handlová. 12.12.90 rozhodol o užívaní od 1.1.91
pre KST – Brnčalovu chatu, Téryho chatu, Chatu pod Rysmi, Zbojnícku chatu, Zamkovského chatu. Po proteste lyžiarov a horolezcov sa
17.1.91 dohodlo o spoločnom užívaní tatranských zariadení - SZTK to 23.1.1991 schválil a do spol.užív.uvedeným trom zložkám dal aj
Májekovu ch. a Športkemp, ktoré pôvodne určil Domu športu SZTK. Predpokladá sa, že KST na základe zákona 173/90 získa i viacero ďalších
chát patriacich TJ.
Archívny dokument : Hospodárska zmluva o trvalom užívaní majetku Slovenského združenia telesnej kultúry - Odovzdávajúci : Slovenské
združenie telesnej kultúry Bratislava, Ing.Štefan Gašparík predseda SZTK a Stredoslovenská správa účelových zariadení Liptovský Mikuláš
podnik v likvidácii, Štefan Jardanházy, likvidátor SS ÚZ SZTK. Preberajúci Klub slovenských turistov Bratislava, Dr.Dalibor Kubala predseda
KST. I. Predmet zmluvy : 1/ Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do bezplatného trvalého užívania Štefánikovu chatu pod
Ďumbierom, v zostatkovej hodnote 4 132.413.- Právo trvalého užívania vzniká dňom 1. 6. 1991“. In: ARCHÍV KST
Archívny dokument : Pamätný list Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom. – Autor L.Petera (1991)

Archívny dokument : List od: Alojz Lutonský, Jilemnického 4, Liptovský Mikuláš. – Dátum :11.1.1991–(časť textu) : ... Minulý rok v máji
chatár Polák na Štefánikovej chate a ďalší zorganizovali slávnosť prinavrátenia pôvodného mena, ktoré bolo desaťročia zaznávané. V roku
1968 som sa snažil, aby chata dostala názov Štefánikova chata hrdinov SNP, nepodarilo sa to, teraz pri zmene vynechali dodatok „hrdinov
SNP“, hoci to boli stovky ozajstných hrdinov, včetne hrdinských Angličanov, ktorí boli práve na Štedrý deň 1944 po zrade zavraždení.
Dokument o tom som venoval do múzea v Brezne. Toto odmietnutie hrdinov SNP nepokladám za dobré. Dnes sa dozvedám, že Štefánikovu
chatu mieni spravovať ústredie KST v Bratislave, ďalej že chatu Trangošku má prevziať nový odbor vo Valaskej.Chatu Trangošku vybudovali
pracovníci v Podbrezovej, morálna povinnosť káže vrátiť ju – ak existuje – odboru KST v Podbrezovej. Možno že máte v ústredí Krásy
Slovenska ročník 1925 a 1928. Práve pre Literárnohistorické múzeum v Lipt.Mikuláši dokončujem kazetovú nahrávku o histórii vzniku
Štefánikovej chaty, jej priekopníckej zásluhe v Nízkych Tatrách, aj o vzniku červene značenej Štefánikovej turistickej ceste od Devínskeho
hradu cez Biele Karpaty atď. Ďumbier, Slovenský Raj aj do Košíc....

In:Archív KST LOKO:Súbor AL
Štefánikova chata na Ďumbieri / Fotografia. - In: Krásy Slovenska. –Roč.68, č.4(1991), s.40.
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1992
Rozdelenie prostriedkov z výnosov stieracích žrebov SASKA „Spartakiádna hra“ a „Šport pre všetkých“ v roku 1991 na rekonštrukciu,
modernizáciu a výstavbu turistických objektov.- In: Slovenský turista : Spravodajca Klubu slovenských turistov. – Č.2 (1992), s.15. – O.i. sa
uvádza : 600 tis. OR KST Banská Bystrica ( útulňa na Chabenci) / 600 tis. KST Valaská (oprava vodovodu a kanalizácie na Trangoške) / 140
tis. KST (el.prípojka a oprava zatekania na Štefánikovej chate) / - najvyššia suma 3 500 tis. bola pre KST Turiec Martin na odkúpenie chaty
býv.KSTL na Martinských holiach…

1993
Archívny dokument : Chata GMRŠ pod Ďumbierom. – List z 30. 3. 1993. –Odoslaný z KSTL-Klub slovenských turistov a lyžiarov Piesok,
adresovaný Klubu slovenských turistov, Bratislava.- V liste sa uvádza prehľad tržieb a výdavkov za prevádzku chaty za január a február
1993 a výsledok hospodárenia za rok 1992. Žiadosť o zvýšenie dotácií na prevádzku chaty. „ V lete by sme podľa návrhu chatára radi
zrealizovali zateplenie horného poschodia chaty, k čomu by sme využili čiastočne drevo, ktoré zostalo v chate po minulej rekonštrukcii .“
Pozn.: KST Piesok mal Chatu gen.M.R.Štefánika pod Ďumbierom vo výpožičke od KST v rokoch 1991 – 1995. Chatárom v zamestnaneckom
pomere bol Ing.I.Fabricius.
HLAVIENKA, Ján : Jubilantka spod Ďumbiera : Štefánikova chata v Nízkych Tatrách oslávila 65 rokov od svojho otvorenia. - Fotogr. 5. -In:
Slovensko: Kultúrno-spoločenský časopis Matice slovenskej(Martin). - Roč. 17, č. 6 (1993), s. 48-51.

1994
KURIL, Jaroslav : Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom vás pozýva.- In: Krásy Slovenska. – Roč. 71, č. 5-6 (1994), s.34.- Chata Klubu
slovenských turistov je jedinou vysokohorskou chatou v Nízkych Tatrách, vo výške 1740 m.n.m., na juhovýchodnom svahu Ďumbierskeho
masívu. Popis prístupu, kapacity a služieb chaty. Prehľad turistických možností v jej okolí. Kontaktné údaje o chate a chatárovi.
Chata M.R.Štefánika pozýva /JKL.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 71, č. 9-10 (1994), s.34.-Klub slovenských turistov informuje o službách chaty
pod Ďumbierom. Kontaktné údaje o chate a chatárovi.
DZÚR, Ján : Štyri letá pod Ďumbierom : Základný kameň Chaty M.R.Štefánika položili v roku 1924. - In: Smena na nedeľu. – 7. 7.1994.
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Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1994-... Za stopercentne úspešnú môžeme považovať pátraciu akciu z 30. decembra 1994, kedy o 19,45 oznámil chatár z Chaty pod
Ďumbierom, že dvaja mladí turisti, u nich ubytovaní, sa nevrátili z túry na Chopok. Okamžite sme začali pátranie v troch skupinách Trangošskou dolinou, Magistrálou a hrebeňom z Chopku na Ďumbier. Až hodinu po polnoci, keď prvé dve skupiny skončili v Chate pod
Ďumbierom, pátrací pes v okolí Ďumbiera naznačil zachytenie ľudského hlasu. Až po chvíli zachytil volanie aj psovod s ostatnými
záchranármi. Postihnutých objavili v severných zrázoch Štiavnice, odkiaľ ich nezranených vytiahli lanom na hrebeň a dopravili do Chaty pod
Ďumbierom, kde po skontrolovaní ich stavu ukončili akciu o 03,00 na Silvestra.

1995
Archívny dokument : Investičný majetok Klubu slovenských turistov Bratislava – stav k 1.januáru 1995.
Vlastný majetok: Dom KST, Záborského 33, Bratislava/Sekreteriát KST, Junácka 6, Bratislava/Redakcia Krásy Slovenska
Majetok vo výpožičke a vo vlastnej správe :Chata M.R.Štefánika/Rekreačné stredisko Kokava Háj/Športcamp Tatranská Lomnica
Majetok vo výpožičke a v správe spol. Slovenské Karpaty:
Chata Zelené pleso/ Téryho chata / Zbojnícka chata / Chata pod Rysmi / Zamkovského chata – len vodná el.
In: ARCHÍV KST

1996
Majetkové práva k chate prevedené na KST – ako právneho nástupcu pôvodného majiteľa KČST
Archívny dokument : 20.3.1996-Dohoda medzi SZTK Bratislava a KST Bratislava o navrátení majetkových práv k turistickej chate
M.R.Štefánika pod Ďumbierom s príslušenstvom v kat.úz.Brezno, podľa nar.vl.SR č.321/91 Zb. o podmienkach a spôsobe navrátenia
majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám.
Predmet dohody : turistická chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom s príslušenstvom a pozemkom...Predmetné nehnuteľnosti boli
nadobudnuté v celosti pôvodným právnym predchodcom oprávnenej organizácie KST - Klubom československých turistov v Prahe tak, že
tento vlastným nákladom postavil samotnú chatu a kúpou na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 11. a 15.6.1934 kúpil od
predávajúceho mesta Brezno n/Hr. aj príslúchajúce pozemky - podľa zápisu v označenej PK záp.č.18390-pod B r.č.1-z 30.9.1935 č.d.3539.
-In: ARCHÍV KST

1997
HLAVIENKA, Ján : Naše prvé horské chaty. –In: Nedeľná Pravda. – č. 25 (1997), s.29.- Uvádza inf. aj o Chate M.R.Štefánika pod Ďumbierom
: ( nie celkom presné inf.-v dvadsiatych rokoch staval chatu KČST a nie KSTL)
„Dejiny chaty pod Ďumbierom sa začali písať už na začiatku nášho storočia. Postavil ju turistický klub Zvolenskej župy. Po prvej svetovej
vojne ju však zbúrali a na svoje znovuvskriesenie si musela počkať až do roku 1924, keď bol položený základný kameň. Chata mala pôvodne
stáť na liptovskej strane Nízkych Tatier, ale toto miesto pre neutíchajúci vietor a víchrice nevyhovovalo. Najvhodnejšia sa ukázala záveterná
strana smerom od Brezna.Výstavba chaty trvala 4 ťažké roky. Stavbári z Uherského Brodu, ktorých priviedol hlavný staviteľ Jirásek,
postupne odchádzali. Okrem ťažkej roboty ich dennodenne čakala vyše 4kilometrová cesta zo salaša kde spávali a nazad. Napokon sa prác
ujala stavebná firma Šašinka z Popradu za pomoci vojenského pluku podliehajúceho generálovi Gajdovi z košíc. Práce nádejne pokračovali,
ale generál Gajda sa nepohodol s KSTL, ktorý nesúhlasil s jeho úmyslom využívať chatu na vojenské účely a turistom prenechať len časť.
Gajda teda vojakov odvolal. Namiesto vojakov s mulicami začali náklad vynášať miestni obyvatelia. Za vynesenie 50 kg cementu dostali 50
Kčs, za 4 metre dlhú dosku 8 Kčs a ostatný materiál asi 1 Kčs za kilogram. 9.septembra 1928 chatu slávnostne otvorili.“
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Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1997-... Veľmi náročná pátracia a záchranná akcia so šťastným koncom začala 17.januára 1997 o pol ôsmej večer, keď chatár
z chaty pod Ďumbierom oznámil, že po horolezeckej túre v severnej stene Ďumbiera, je nezvestný návštevník z Bratislavy, ktorý do steny
nastúpil 16. januára. Po výstupe mal ísť na Kamennú chatu pod Chopkom, odkiaľ jeho príchod a prítomnosť nepotvrdili. Po rozsiahlom
nočnom pátraní pozdĺž hlavného hrebeňa, od Chopku cez Ďumbier a v Ďumbierskom kotli, na ktorom sa zúčastnili pracovníci našej oblasti
a z Jasnej a tiež aj zamestnanci Kamennej chaty pod Chopkom, bol pátracou hliadkou nezvestný objavený v stene pod vrcholom Ďumbiera,
odkiaľ bol vyprostený na vrchol Ďumbiera a transportovaný na Chatu M.R.Štefánika. Pri šetrení prípadu bolo zistené, že nastúpil do severnej
steny Ďumbiera vo štvrtok 16.januára, asi 80 metrov pod vrcholom uviazol v stene, pretože nemal pri sebe potrebnú horolezeckú výstroj.
V stene zostal celú noc zo štvrtku na piatok, celý piatok a noc, v ktorej bol v sobotu ráno objavený a vyprostený. To, že tak dlhú dobu bez
potrebného bivakového výstroja prežil, treba pripísať relatívne teplému počasiu, ktoré ho neohrozilo podchladením. Bolo jeho šťastím, že aj
keď sa vydal do náročného horolezeckého terénu bez potrebnej horolezeckej výstroje, nestálo ho to poškodenie zdravia, alebo dokonca
život.

1999
ŠTEFÁNIK, Branislav : Ďumbierske Tatry - Ďumbier. – Fotogr., schem.mapa.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 76, č. 5-6 (1999), s.21.Geomorfologický a turistický popis lokality a výhľadov z vrcholu Ďumbiera.
Archívny dokument : WENGER, Pavol : Kronika Horskej služby ČSZTV Nízke Tatry - juh ( 1954 – 1978). – Manuskript.- Nízke Tatry :
Trangoška – Tále , 1982 – 1978. – Nestr. -(Originál je uložený v Archíve Domu Horskej služby Nízke Tatry-juh : Tále).- výpis časti záznamu
z roku : 1997-... 10. apríla 1999, keď o 9,35 hod. náš dobrovoľný člen Ing.Jozef Pupák cez mobil ohlásil, že v skupine vystupujúcej
z Trangošky na Ďumbier, upadol do bezvedomia 54-ročný Ing.Petr Hipman....Výstup na Štefánikovu chatu, ktorý v minulosti tento skúsený
jaskyniar absolvoval veľa razy, bol jeho posledným. Ostala po ňom aj ním objavená a sprístupnená Jaskyňa mŕtvych netopierov.

2002
Archívny dokument : Správy o činnosti spoločnosti TURSERVIS s.r.o. za rok 2001 a 2002

2003
KALISKÁ, Oľga : K dejinám Štefánikovej chaty pod Ďumbierom : Databáza článkov a archívnych dokumentov 1923-2003. – Banská Bystrica
: Dom turistiky- Archív KST Lokomotíva, 2003. – Prílohy : Spomienky chatára Ing. Jozefa Pupáka. - Banská Bystrica, 16.9.2003. /
Spomienky Ing. Zdena Zibrína. - Králiky, 15.9.2003. / Spomienky Jolky Pospíšilovej - Petrlovej. - Kysucké Nové Mesto, 17.9.2003.
Archívny dokument : Dokumenty o oslavách 75.výročia chaty pod Ďumbierom – súbor uložený v Archíve Domu turistiky KST Lokomotíva
Banská Bystrica.
Archívny dokument : Fotografia z otvorenia chaty v roku 1928 – s venovaním, ktoré pri oslavách 75.jubilea chaty napísal vnuk Viliama
Paulinyho – MVDr. Vladimír Pauliny :

53

Klub seniorov ďakuje. – In: Podbrezovan. – Roč.59, č.20(9.10.2003), s.7. – Fotogr.-Klub seniorov Horskej služby oblasti Nízke Tatry sa
zúčastnil na oslavách 75.jubilea Štefánikovej chaty pod Ďumbierom.
SLIACKY, Jozef : Oslavy pod Ďumbierom : Pred 75 rokmi začala slúžiť turistom Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom / Jozef Sliacky. –
Fotogr.- In: Liptov : Regionálny týždenník okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.-Roč.54, č.39 (30.9.-6.10.2003), s.5.- Informácia
o oslavách 75.jubilea Štefánikovej chaty, ktoré organizoval KST 20.9.2003 pod Ďumbierom. Uvádza že najmladšou chatárkou bola od r.1959
vo veku 19 rokov Hana Uhliarová. Na fotografii je Hana Uhliarová a Pavol Ferenčík. Spomienky bývalej chatárky Hany Uhliarovej (na chate
pod Ďumbierom bola v rokoch 1959-1962).
SLIACKY, Jozef : Bura na svadbe opili. Čo s takým somárom ? Opili ho ešte raz. – In: Nový Vpred Žurnál. – Roč.12, č.47(25.11.2003), s.7. –
Rozprávanie Hany Uhliarovej, ktorá pôsobila ako chatárka v chate pod Ďumbierom.
JURŠA, Anton: Chata M.R.Štefánika 75-ročná. – In: Horehronie. – Roč.11, č.38(23.9.2003), s.2 a 13. – Na oslave bol aj vnuk predsedu
Pohronskej župy KČST MVDr.Viliam Paulíny. Tiež Doc.Milan Pivovarči,CSc. Ktorý daroval chate dobové fotografie – fotil ich jeho otec, ktorý
od roku 1928 pracoval na výstavbe chaty.

PREPLETANÁ, A.: Sedemdesiatpäťročná Štefánikova chata.–In: Horehronie:Regionálne noviny občanov Brezna, Horehronia a Stredného
rudohoria.- Roč.11, č.36(9.9.2003), s.8.
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KALISKÝ, Dušan : Jubileum chaty pod Ďumbierom / -dk.- In: Horehronie : Regionálne noviny občanov Brezna, Horehronia a Stredného
rudohoria. – Roč.11, č.37 (17. 9. 2003), s.2.-Informácia o oslavách 75.výročia chaty M.R.Štefánika, ktoré sa budú konať 20.septembra 2003.
KALISKÝ, Dušan : Pozvánka na oslavy jubilea Ďumbierskej chaty. -In: Informácie KST : Vydáva ústredie Klubu slovenských turistov pre
vnútornú potrebu odborov a regionálnych rád KST. – č.26 (august 2003), s.8. – 75. Rokov chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom – oslavy
20.9.2003.
KALISKÝ, Dušan : Príďte húfne na Ďumbier...-In: Krásy Slovenska. – Roč. 80, č. 9-10 ( 2003 ), s.10-11.-Pozvanie na oslavy 75.jubilea Chaty
M.R.Štefánika pod Ďumbierom. Prehľad dejín chaty.
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KALISKÁ, Oľga : Ako bolo pod Ďumbierom . -In: Krásy Slovenska. – Roč.80, č.11-12 (2003), s.5.-Informácia o priebehu osláv 75.jubilea
Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom dňa 20.9.2003.
Text, ktorý bol v skrátenej podobe uverejnený v Krásach Slovenska, č.11-12/2003 : Ako bolo pod Ďumbierom :
V posledný deň odchádzajúceho leta, 20.septembra 2003, sme si pripomenuli 75. jubileum Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. Chata bola
v tento deň obkolesená snáď ešte väčším počtom svojich priaznivcom, než tomu bolo pri jej otvorení 9.septembra roku 1928.
Tak ako vtedy, aj teraz na strechu nad vchodom vyliezli cez okno tí, čo sa prihovorili prítomným–terajší zástupcovia Klubu slovenských
turistov – predseda KST Ing.Miroslav Herchl, predseda OKST Banská Bystrica Dušan Kaliský, predseda OKST Brezno Ing.Anton Jurša,
bývalá chatárka zo šesťdesiatych rokov Hana Uhliarová, vnuk vtedajšieho predsedu Stredoslovenskej župy KČST MVDr.V. Paulíny,
doc.Milan Pivovarči,CSc, ktorého otec pracoval na chate v roku 1928 a MUDr.Matej Tesák, ktorý na fujare a gajdách zanôtil slávnostné
fanfáry...
Už niekoľko turistických generácií spolu s touto chatou prežíva dni slnečné, i také, keď ňou lomcujú prírodné živly, ako aj doby, keď história
píše svoje temné stránky nielen do ľudských osudov, ale aj do osudov hôr a horských chát. Chata pod Ďumbierom, čo aj doráňaná vo
vojnových časoch, našťastie prežila.
Klub slovenských turistov, i turistické spolky na ktoré nadväzuje , sa zaslúžili o to, aby pre svojich členov i priaznivcov turistiky vybudovali
a v stálej prevádzke udržovali chatu na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier.
Chata tu mohla vyrásť len vďaka láske k horám a pevnej vôli neúnavného predsedu Stredoslovenskej turistickej župy KČST JUDr.Viliama
Paulínyho, turistických nadšencov z Podbrezovej i jedného z jej staviteľov a prvého chatára Róberta Petrlu.
Svedectvo o tom, za akých ťažkostí prostí ľudia dreli na tvrdých ďumbierskych skalách, za víchric, hmly a dažďov, než vybudovali túto
kamennú útulňu, prinášajú aj spomienky vtedajšieho predseduSlovenskej komisie KČST Jaroslava Műhlmanna, ktorý výrazne podporoval
tento projekt a priam vizionársky konštatoval, že horské útulne sa budujú pre budúce generácie a majú vyššie poslanie –nemožno ich
posudzovať len cez ich finančnú rentabilitu.Dúfajme, že toto krédo prežije s chatou i naše storočie...
Organizátorom osláv sa listom ozvali aj obe dcéry prvého chatára Róberta Petrlu ( dnes už 76 ročná pani Jolka a 80 ročná pani Hana), ktoré
na chate prežili svoju mladosť. Tak veľmi túžili ešte raz uvidieť Ďumbiersku chatu, že svojho času sa pokúšali prihlásiť do súťažnej relácie
Slovenskej televízie, ktorá výhercom uskutočňovala aj rôzne nákladné túžby a sny. Márne však dúfali. Ich snom bolo, že ak vyhrajú, tak by
si priali helikoptérou sa vyviezť na Ďumbiersku chatu, lebo peší výstup bol už pri ich zdravotnom stave nereálny. Tak aspoň v duchu
boli s účastníkmi týchto spomienkových osláv. Odozvou na ich pozdravný list bol spontánny potlesk prítomných, vedeli sa vcítiť do pocitov
tých, čo si už len v spomienkach môžu premietať ťažký, ale krásny život v kamennej chate pod Ďumbierom.
Účastníkom osláv bol adresovaný aj list horolezeckej legendy Ing.Zdena Zibrina, ktorého časť života je tiež spätá so Štefánikovou chatou.
Jeho pozdrav končil prianím, aby si chata pod Ďumbierom aj naďalej zachovala charakter vysokohorskej chaty ( na rozdiel od
skomercionalizovaného Chopku ), a aby tak ako doteraz mala to šťastie, že ju vždy budú spravovať milovníci vysokohorskej prírody.
Po slávnostných príhovoroch sa posedávalo na terase i na skalkách okolo chaty, vyhrávali a vyspevovali ľudoví muzikanti z Brezna, fujarista
z Pohronskej Polhory a podaktorí návštevníci si i zakrepčili.
V spoločenskej miestnosti sa stretli a na dávne časy na chate spomínali bývalí chatári, ich potomkovia, nosiči, i početná skupina seniorov
z Horskej služby, ktorí si pamätajú mnohé o tých, čo v nečase blúdili vo vysokohorskom teréne v okolí chaty, alebo pri výstupe či zostupe
z nej, žiaľ zahynuli...
Vo vstupnej hale spravil terajší chatár Igor Fabricius galériu fotografií z histórie chaty. Sú tam aj zarámované zväčšeniny unikátnych
fotografií z predvojnových rokov, pochádzajúce zo zbierkových fondov Horehronského múzea v Brezne.
Väčšina návštevníkov osláv prišla na Štefánikovu chatu Trangošskou muldou (mnohí z nich vyvliekli z Trangošky hore na chatu aj
pripravené klady dreva do krbu ), mnohí prišli z Čertovice cez Lajštroch a Králičku, iní sa trúsili zo svahov Ďumbiera alebo Modrým
traverzom z Kosodreviny.
Bola to pekná slávnosť na počesť peknej chaty a dobrých ľudí, čo sa o ňu zaslúžili. Možno ich mali na mysli autori jedného zo zápisov
v pamätnej listine účastníkov osláv, keď ( parafrázujúc slogan nemenovanej banky) konštatovali – najlepší prišli už pred nami...
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Archívny dokument : HLAVIENKA, J.: Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom. – (2003) Uvádza nie celkom presné inf.-v dvadsiatych rokoch
staval chatu KČST a nie KSTL.:
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Archívny dokument : Vyhodnotenie slávnostného podujatia 75.výročia Chaty generály Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom,
ktoré sa konalo dňa 20.septembra 2003 pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách. - Text:
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KHANDL, Ladislav : Jubilujúca chata gen.M.R.Štefánika. - In: Krásy Slovenska. – Roč.85, č.9-10(2008), s.76-77
KHANDL, Ladislav : Jubilujúca Štefánikova chata. - In: Informácie KST. Vydáva ústredie KST pre vnútornú potrebu odborov a RR KST. –
Roč.12, č.2(2008), s.9.

2009

Štefánikova chata pod Ďumbierom. – In: KARÁCSONY, Viliam : S batohom cez hory : Z histórie turistických chát
a útulní na Slovensku do roku 1949. –Bratislava : Slovenské združenie telesnej kultúry-Múzeum telesnej kultúry v SR, 2009. – s.24.- Text:
Chatu postavil KČST na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, medzi Králičkou a Ďumbierom, vo výške 1740 m. Základný kameň chaty položili
20.júla 1924. Neprístupnosť miesta a veľké vzdialenosti od najbližšej dediny stavbu sťažovali, a preto bola slávnostne otvorená až
9.septembra 1928. Celkové náklady na jej výstavbu boli 475 tisíc Kč. Pozostávala z prízemia, kde bola hostinská miestnosť a z podkrovia
s tromi izbami a dvomi nocľahárňami s kapacitou 35 osôb. Nájomcom bol R.Petrla. Postupne ju rozširovali a zvyšovali jej kapacitu. Počas
2.svetovej vojny ju Nemci náložami umiestnenými v kominoch vyhodili do vzduchu. Opravu dokončili v roku 1948.“
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CIBULA, Miroslav: Bojová cesta výsadkovej skupiny Jánošík a jej velitela Ernesta Bielika.- In: Horehronie.-(21.9.2009)- časť textu o boji pri
chate pod Ďumbierom je v tomto súpise zaradená pod rokom 1944...

2010
BRZIAK, Jozef : Liptovský Ján počas druhej svetovej vojny (1939-1945).- Liptovský Ján : Obecný úrad, 2010. – 22 s. https://eknizky.sk/wp-content/uploads/2019/03/liptovsky-jan-pocas-2-sv-vojny_www.eKnizky.sk_.pdf - autor na strane 20 uvádza – ťažko
poškodená bola Štefánikova chata na Ďumbieri.

2012
KALISKÝ, Dušan : Chata pod Ďumbierom. – In: Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného
ruchu. - Roč.10, č.1( marec 2012), s.11-12. – Obr.
Chata pod Ďumbierom
Banskobystrickí turisti prejavovali mimoriadny záujem o centrálnu časť Nízkych Tatier v ktorej dominuje najvyšší vrch Nízkych
Tatier Ďumbier (2045 m). Už v roku 1902 na vrchole Ďumbiera vo výške 2040 m , Zvolenská pobočka Karpatského spolku z Banskej Bystrice
postavila kamennú chatu (útulňu) alpského typu a nazvali ju „Karlovou chatou“ na počesť predsedu sekcie a podžupana Karola Csipkaya.
Umiestnenie neobhospodarovanej útulne na vrchole Ďumbiera však nebolo veľmi vhodné, poškodzovali ju nielen silné búrky, ale aj
vandalizmus. Napriek tomu vydržala až do roku 1920.
Zvyšujúci záujem turistov o túto atraktívnu oblasť centrálnej časti Nízkych Tatier podnietil potrebu vybudovať tu stabilné
turistické ubytovacie zariadenie. S návrhom na vybudovanie útulne prišli členovia KČST Ďumbier z Podbrezovej. Návrh výstavby podporila aj
Stredoslovenská župa KČST a najmä zástupcovia banskobystrického odboru KČST, ktorí zohrali aktívnu úlohu aj pri presadzovaní návrhu
výstavby útulne na Ďumbieri v ústrednom výbore KČST.
Na podnet Ústredia KČST zišla sa dňa 1.6.1923 na Ďumbieri komisia , ktorá definitívne ustálila miesto kde má stáť útulňa. Vybrali
sedlo pod Gápľom smerom k Mlynskej doline vo výške 1745 m. Delegát z Brezna oznámil, že mesto Brezno darovalo pozemok 300
štvorcových siah a daruje aj potrebné drevo ku stavbe. Odbor KČST Ďumbier v Podbrezovej zo svojich členov ustanovil osobitnú stavebnú
komisiu, ktorá sa podujala zabezpečiť všetky potrebné veci týkajúce sa stavby. Ústredné zastupiteľstvo KČST v Prahe 19.10.1923 súhlasilo so
stavbou útulne pod Ďumbierom a schválilo 400 000,- Kčs na jej výstavbu.
Na slávnostnom položení základného kameňa dňa 20.07.1924 zúčastnilo sa nečakané množstvo hostí zo všetkých častí republiky
(asi 500 osôb). Väčšina výletníkov z Banskej Bystrice, Zvolena, Podbrezovej a Brezna sa vybrala už 19. júla na Trangošku, kde na nich čakal
bohatý kultúrnospoločenský program. Na druhý deň na poludnie sa konalo slávnostné položenie základného kameňa chaty. Bola to okázalá
demonštrácia vzmáhajúceho sa turistického hnutia na strednom Slovensku.
Projekt útulne vypracovaný architektom Machoňom z Prahy, musel byť z dôvodov finančných i účelových niekoľkokrát menený.
Stavbu sa podujal realizovať staviteľ Jozef Jirásek z Uherského Brodu, ktorý však po počiatočných prácach r. 1925 zomrel. Stavbu potom
prevzal skúsený staviteľ Jozef Šašinka z Popradu, ktorý stavebné práce zveril moravskému rodákovi Robertovi Petrlovi. Ohromné ťažkosti
boli s dopravou materiálu a s vybudovaním úkrytu pre robotníkov, ktorý im búrky , prívaly, fujavice neraz strhávali až sa stával
neobývateľným. Zdokonalený úkryt slúžil po tri roky nielen pre robotníkov, ale poskytoval útulok aj pre turistov, dokonca s možnosťou
jednoduchého stravovania. Živelná katastrofa strhla však aj túto skrýšu a zdalo sa, že s jej udržaním bude viac práce než so samou stavbou
útulne, na ktorú často ani času neostávalo. Robotníci na mieste lámali stavebný kameň, vodu najprv donášali z doliny Štiavnice, až neskôr ju
zviedli jarčekom z ďumbierskych prameňov, z výšky asi 200 m nad útulňou. Po prehĺbení jarčeka však nastal problém, lebo voda sa strácala
v piesočnom dne. Dosť bolo ťažkostí aj so stravovaním robotníkov, ktorí neraz strádali, ale napriek tomu vytrvali na stavenisku. V roku 1925
výdatnou pomocou prispela armáda dopravovaním dreva a iného materiálu z Vyšnej Boce. Aby sa práca uľahčila, v roku 1926 postavili
kamennú pec na pálenie vápna. Počas zimných mesiacov prikryl sneh všetko tak dokonale že nebolo ani poznať, že je tam nejaká stavba.
Keď v roku 1927 prišli na stavenisko zistili, že mnohé potrebné veci zmizli bez stopy. Pre stavbu a jej dokončenie najpriaznivejším bol rok
1928. Pretrvávajúce pekné počasie umožnilo vykonať dokončovacie práce na útulni, ktorá okrem jedálne, kuchyne a bytu pre správcu, mala
4 izby a 2 spoločné nocľahárne, v ktorých mohlo prenocovať 40 osôb. Stavebné náklady dosiahli takmer 650 000,- Kčs.
Slávnostné odovzdanie chaty do prevádzky sa uskutočnilo 8. – 9. septembra 1928 v rámci osláv 40. výročia jestvovania Klubu
československých (českých) turistov a 10. výročia existencie Československej republiky. Na oslavách sa zúčastnilo okolo 1 500 osôb. Pri
príležitosti vyššie spomenutých jubileí pomenovali turisti vyznačenú turistickú cestu od Krížnej až po Kráľovu hoľu ako aj novopostavenú
chatu, po jednom zo zakladateľov československej štátnosti, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Táto slávnosť sa zároveň stala aj
manifestáciou za vybudovanie automobilovej cesty v Nízkych Tatrách. Riaditeľ Štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici Ing. Vojtech
Kelemen pri tejto príležitosti oboznámil prítomných so zámerom vybudovať cestu od Čertovice po Korytnicu. Tento zámer bol však
podmienený príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 5 miliónov korún.
Už počas stavby sa Petrla stával viac chatárom, ako staviteľom . A tak po dokončení výstavby a sprístupnení chaty , ostal tam
ako chatár, spolu so svojou manželkou Ruženkou (vynikajúcou kuchárkou, rodáčkou z Liptovského Jána), pôsobili na chate až do 1945 roku.
Traduje sa, že každého návštevníka vítal štamperlíkom pálenky so slovami „zaslúžili ste si, keď ste sem vyšli“.
V roku 1929 pristavili k chate hospodársky objekt (stajne a práčovňu) v nákladoch 27 000,- Kčs a priviedli vodu gravitačným
vodovodom od 200 m vzdialeného prameňa za 100 000,- Kčs. V roku 1932 sa uskutočnila adaptácia časti stajne na spoločenskú nocľaháreň
a stále sa zvyšujúci záujem o pobyt si vyžiadal aj ďalšie rozšírenie chaty, k čomu bolo potrebné aj rozšírenie samotného pozemku.
V kúpnopredajnej zmluve medzi KČST Praha a mestom Breznom dňa 22.04.1935 sa píše: „Poneváč ale behom času sa dokázala byť táto
plocha nedostatočná, nakoľko turistická návšteva Ďumbiera je tak čulá, že tam stáleho dozorcu je treba držať, pre ktorého je aj držanie
dobytka a tak aj pastva potrebná – bolo treba na miesto darovanej 300 m² plochy odpredať žiadanú plochu vo výmere 43 á 40 m² a to tým
viacej, lebo stanovená kúpna cena (50 halierov za m2) vzhľadom, že jedná sa o úbočnú hôľnu pastvinu je pre mesto priaznivá“. V roku 1935
prišlo na chatu 2 605 osôb z ktorých 1710 tu aj prenocovalo. Preto bola potrebná ďalšia prístavba. Nad prízemnou reštauráciou sa
vybudovalo 5 izieb a kúpeľňa v nákladoch viac ako 100 000,-Kč.
Počas vojnových udalostí sa chata stala útočišťom a záchranou mnohých, fašistami prenasledovaných osôb. Uchýlili sa tam aj
príslušníci partizánskej brigády Jánošík, ktorí 1.11.1944 zviedli tvrdý boj s Nemcami, zahynuli vtedy aj štyria slovenskí partizáni
a nadporučík-radista Babkin. O tom, ako bola chata zničená sa tradujú dve verzie – jednou z nich je, že Nemci položili do komína nálož a časť
chaty zdemolovali, druhá verzia uvádza, že chatu poškodil náboj vystrelený z protitankového dela z Breznianského Dielu.
S opravou chaty začal KSTL v roku 1946. Opravil múry, zasklil okná, zabetónoval stropy a realizoval aj iné, hlavne stolárske práce
v celkovej hodnote 431 902,- Kčs, z čoho vynášanie a dovoz materiálu stálo 120 000,- Kčs. V chate mohlo byť núdzovo ubytovaných 40 osôb
a chatár poskytoval v skromnej miere i jedlo pre návštevníkov. Opravy mali byť dokončené v dvojročnici v hodnote 1 500 000,- Kčs. Práce sa
však v roku 1947 zastavili, lebo žiaden robotník zo strachu pred Benderovcami nechcel vyjsť na chatu. Pokračovanie na opravách sa začalo
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až v nasledujúcom roku a postupne bola opravená strecha, vodovod, rozvod elektrického osvetlenia a upravených 5 miestností pre 60
návštevníkov. V roku 1952 bol vedľa chaty odhalený pamätník partizánom a pri tejto príležitosti bola chata (na „návrh SĽUBU“)
premenovaná na Chatu hrdinov Slovenského národného povstania.
Politické zmeny v roku 1948 mali dopad aj na majetkovo-právne vzťahy. V roku 1949 prešla chata do vlastníctva JTO Sokol,
potom na národný podnik Turista Bratislava, neskôr na Stredoslovenské hotely Ružomberok a v roku 1971 na Československý zväz telesnej
výchovy, ktorý zabezpečil prestavbu chaty. Nadstavbou sa chata zvýšila o 1 podlažie, zmenila sa dispozícia vnútorných priestorov, ako aj
vstupu do chaty, ktorý bol v pôvodnom riešení nevýhodný, lebo v zimných mesiacoch býval vchod natoľko zafúkaný snehom, že sa musel
prekopávať vstupný tunel. Pre zabezpečenie ekologickejšieho elektrického vykurovania chaty, bol v rokoch 1977 -1981 v dĺžke 7 km
položený do zeme el. kábel z Trangošky hore na chatu. V rokoch 1986 – 1987 bola kompletne rekonštruovaná strecha, pod ktorou sa
vytvorili ďalšie priestory pre skladovanie a pre núdzové ubytovanie. Chata má 48 stálych postelí v 6-tich izbách. Od jej otvorenia sa na chate
vystriedalo celkom 21 chatárov. K chate nevedie žiadna vozová cesta, ani lanová doprava, zásobovaná je vynáškou a ročne nosiči vynesú cca
40 000 kg tovaru.
Matica slovenská a Klub priateľov M. R. Štefánika usporiadal dňa 21.07.1990 na chate pod Ďumbierom celonárodné stretnutie
prívržencov odkazu M. R. Štefánika a pri tejto príležitosti umiestnili na chatu pamätnú tabuľu s nasledovným textom : „Na pamäť minulých
i budúcich rokov prinavraciame tejto chate jej pôvodný názov Chata generála Milana Rastislava Štefánika 9.9.1923 - 21.7.1990.“
V rámci reštitúcií v roku 1995 bola chata prinavrátená majiteľovi Klubu slovenských turistov.
Dušan Kaliský

KALISKÝ, Dušan : Aj nad Ďumbierom sa zablýskalo.-In: Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre históriu, literatúru a popularizovanie
vedy – Roč.10, č.3(september 2012), s.16. http://www.permon.eu/resources/BP3-2012.pdf
Aj nad Ďumbierom sa zablýskalo...
So slávnostným otvorením Štefánikovej chaty pod Ďumbierom 9. septembra 1928 je spojená i príhoda, ktorá sa na dlhší čas stala
predmetom záujmu tlače, a to nielen regionálnej, ale aj celoštátnej. Spojená je s menom známeho hudobného skladateľa z Banskej Bystrice,
člena banskobystrického, neskôr radvanského odboru KČST i banskobystrického Karpathenvereinu, Viliama Figuša – Bystrého.
Tento „Figušov prípad“ má svoje pozadie v probléme neriešenia slovenskej otázky počas existencie prvej Československej republiky. Jadrom
Čechoslovakistickej ideológie bola teória jednotného, hoci aj dvojjediného národa. Základným nositeľom československej štátnosti sa stal,
dobovo povedané, „jednotný a nedeliteľný národ československý“ a celý slovenský národný život degradoval na regionálnu úroveň. Tzv.
jazykový zákon legalizoval čechoslovakizmus v podobe akéhosi svojrázneho dvojjazyčného národa. V českých kruhoch naďalej prevládal
názor, že slovenčina nie je samostatným jazykom, ale len jedným z dialektov češtiny. Práve skutočnosť používania češtiny na Slovensku
vyprovokovala V. Figuša, keď si prečítal text uvedený v pamätnej knihe chaty pod Ďumbierom. Pri príležitosti slávnostného odovzdania
chaty do prevádzky, priniesli zástupcovia ústredného výboru KČST z Prahy pamätnú knihu. Nápisy v knihe boli v češtine, čo sa V. Figušovi –
Bystrému nepozdávalo a preškrtal ich a do knihy napísal „po slovensky“ a „veď sme na Slovensku“.
Podľa vyšetrovacieho spisu polície, sa V. Figuš – Bystrý dopustil 9. septembra 1928 „rušenia všeobecného pokoja tým, že počas slávnostného
odovzdania Štefánikovej chaty verejne pred zástupom vykrikoval, že češtinu na Slovensku neuznáva.“ Ďalej sa v zápisnici uvádza, že kniha
kolovala medzi účastníkmi slávnosti, aby sa do nej každý podpísal a tak sa dostala do rúk Viliama Daniela Figuša, ktorý urobil zmienené
škrty a poznámky. Potom knihu odhodil na stôl v kuchyni chaty a vyšiel pred budovu a zúrivo kričal: „Ja češtinu na Slovensku neuznávam!“.
Keď potom Alojz Lutonský (tajomník tatranskej komisie KČST) podišiel k V. Figušovi a ukazoval mu poškodenú knihu, vytrhol mu ju V. Figuš
z ruky, údajne ju hodil o zem a odišiel. Po tomto čine došlo k slovným potýčkam medzi prítomnými „a niektorí Slováci sa nechali strhnúť
k nemiestnej kritike pomerov Čechov a Slovákov...,takže počiatočná radostná slávnostná nálada zúčastnených sa zmenila v nechutnú
národnostnú štvanicu“.
Veliteteľ četníckej stanice v Malužinej vo svedeckej výpovedi uviedol, že videl neznámeho muža, oblečeného v šedom športovom úbore,
menšej zavalitej postavy, so šedivými vlasmi a fúzmi a okuliarami, ktorý držal v rukách knihu z turistickej chaty, rýchlo v nej listoval a hlasno
hovoril: „To je pre Slovákov na Slovensku veľká urážka, že tam nie sú knihy písané v slovenskom jazyku, keďže Ďumbier nie je nikde
v Čechách pri Prahe, ani v Paríži, ale v strede Slovenska. O to sa ja postarám, aby tu boli knihy slovenské, ako je nariadené vládou“.
Podobne sa o tejto udalosti vyjadrovali i ďalší očití svedkovia.
Podľa správy četníckej stanice v Banskej Bystrici zo dňa 26. októbra 1928 V. Figuš – Bystrý vypovedal, že sa osláv zúčastnil ako člen výboru
odboru KČST v Radvani nad Hronom. Asi o 14. hodine, keď sa zhromaždení rozchádzali, sadlo si asi 1 000 účastníkov na trávnik pri útulni. V.
Figuš sedel neďaleko chaty a obedoval, keď mu niektorý z prítomných podal pamätnú knihu, v ktorej bola i ceruza. V. Figuš otvoril knihu
a zapísal do nej svoje meno, začal v knihe listovať a zistil, že nápis na prednej doske bol český – Pamětní kniha československých turistů.
Nápis prepísal do slovenského znenia a pod titul atramentovou ceruzou dopísal: „Prečo nie po slovensky, sme predsa na Slovensku“.
Potom nahliadol do knihy a našiel český text, pravidlá a poučenie vytlačené na celej strane. Tento text preškrtol ceruzkou a podal knihu ďalej
na podpis. O čosi neskôr spozoroval obďaleč asi päť mužov o niečom sa rozprávať. Tušil, že hovoria asi o jeho škrtaní v knihe, preto podišiel
ku nim a povedal, že knihu poškrtal on, Figuš. Jeden z prítomných, pravdepodobne Čech, podal knihu V. Figušovi do rúk a povedal mu, aby si
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takto poškrtanú knihu zaniesol do chaty sám. V. Figuš mu na to odvetil, že ju neodnesie, lebo ju nepriniesol. Keďže knihu nechcel do útulne
zaniesť nik, spustil ju na zem, pritom však V. Figuš poprel, že by ju bol hodil o zem, len ju voľne pustil.
Neskôr sa V. Figuš stretol s verejným notárom dr. Jurajom Janoškom z Trnavy (organizátor turistiky, brat M.Janošku zakladateľa časopisu
Krásy Slovenska) , ktorý mu dohováral a povedal mu, že ak bol nespokojný s českým textom, mal prípad oznámiť písomne v tlači. V. Figuš mu
nato odpovedal, že tak robí už 10 rokov, ale bez úspechu a na záver dodal: „Preto, keď sa Vy, veľkí Slováci nepostaráte o to, aby bola
slovenčina rešpektovaná, tak sa postaráme my malí“. V. Figuš prehlásil, že ho k tomuto počínaniu neviedla nenávisť voči českému národu
a českému jazyku, ale, aby sa slovenčina ako úradný jazyk rešpektovala na Slovensku samotnom. Svoje konanie odôvodňoval tým, že keďže
chata bola novopostavená, mala byť aj pamätná kniha v slovenčine, už vzhľadom na cudzinecký ruch, aby sa predovšetkým Maďari
neposmievali Slovákom, že akú to majú na Slovensku slobodu, keď sú verejné nápisy české. Kniha sa podľa neho mala stať svedectvom, že
krajina pod Ďumbierom je slovenská. Na svoju obhajobu V. Figuš dodal, že knihu poškrtal v hneve nad tým, ako sa 10 rokov márne
dožadoval od ústredia KČST o tabuľky turistických ciest a značení v slovenčine.
V. Figuš vo svojom proteste nezostal osamotený. V knihe nocľažníkov na Štefánikovej chate sa našla pripomienka Igora Rupeldta, hoci on
sám bol Čech, z Bratislavy: „Zazlievam ústrediu, že tlač nie je slovenská, ale česká a francúzska, je to netaktnosť voči bratom Slovákom“.
Súd síce Viliama Figuša – Bystrého pozbavil viny a oslobodil ho, ale prípad mal pre jeho osobu nepríjemné dozvuky v tlači, najmä
banskobystrickej. Na incidente pod Ďumbierom treba vidieť, že ako prví urobili chybu českí funkcionári, ktorí dali vyhotoviť pamätnú knihu
v češtine. Ktovie, či by podobný incident nenastal v Čechách, keby podpredseda KČST, Slovák, dal pre niektorú z tamojších chát vyhotoviť
pamätnú knihu chaty v slovenčine.
V tlači ako prvé zareagovali Hronské noviny. Autor článku venovanému V. Figušovi sa vyjadril, že jeho čin hrubým spôsobom urazil český
národ, upozornil V. Figuša na to, aké postavenie získal za republiky a vyčítal mu jeho predprevratovú činnosť – bitie žiačok za používanie
slovenčiny, vedenie domácnosti v maďarskom duchu, štúdium syna na nemeckom ústave už po prevrate.
V. Figuš odpovedal dlhým článkom v Národných novinách, v ktorom svoje konanie zdôvodňoval obranou slovenských záujmov a popieral
v Hronských novinách uvedené skutočnosti. Tlačový orgán HSĽS „Slovák“, jednanie V. Figuša schvaľoval.
Keď vášne trochu opadli, Pohronský Hlásnik túto „aféru“ trochu sofistikovane uzavrel: „Desať rokov my Česi a Slováci chodíme denne okolo
maďarskej dosky zasadenej na kláštore (na Dolnej ulici) na pamäť slovenského spisovateľa M. Bela a to nám nikomu doposiaľ nezavadzalo.
Veď sa nepretvarujme, v skutočnosti nám na týchto veciach príliš nezáleží. To len tak robíme, aby sa nepovedalo. Ani ďumbierska kniha, ani
Belova doska nám nekazí spánok“.
Z jednotlivých článkov a reakcií v tlači vidno, ktoré zo spomenutých novín patrili do toho-ktorého politického tábora. Rozhodujúce politické
strany pôsobiace na Slovensku sa snažili z tejto kauzy vytĺcť vo svoj prospech politický kapitál. Čechoslovakisticky orientované periodiká
videli vo Figušovej osobe štvavého nacionalistu, ba až šovinistu, kým periodiká autonomistického tábora vyzdvihovali jeho konanie pozitívne
v národnom duchu, ako obhajcu slovenských záujmov. Možno len trpko skonštatovať, že otvorenie prvej vysokohorskej chaty na strednom
Slovensku zatienilo politikárčenie a partikulárne záujmy oboch súperiacich politických táborov a tým sa akosi potlačil skutočný
celospoločenský význam tejto udalosti.
Dušan Kaliský

HOBL, Jozef : Hor sa na Ďumbier. - In: Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre históriu, literatúru a popularizovanie vedy – Roč.10,
č.2september 2012), s.12.- Humoristická črta napísaná z príležitosti položenia základného kameňa chaty pod Ďumbierom, ktorá bola
pôvodne uverejnená v Hronských novinách 2.8.1923.
HERCHL, Miroslav : Rokovanie o tatranských chatách. - In: Krásy Slovenska.-Roč.89, č.7-8(2012),s.80-81. – Na Chate MRŠ pod Ďumbierom
sa 25-26.4.2012 stretli zástupcovia vlastníkov piatich tatranských chát KST a SHZ IAMES s nájomcami-chatármi z Chaty MRŠ pod
Ďumbierom, Téryho chaty, Zbojníckej chaty, Chaty pri Zelenom plese a Chaty pod Rysmi. Predmetom rokovania bol stav objektov, posúdenie
potrebných investícií a termínov.
URBAN, Peter : Ďumbier - najvyšší z Nízkych. – Martin : Matica slovenská, 2012. – 156 s. - inf.o publikácii : ŠIPOŠOVÁ, Eva : Najvyšší z
Nízkych má svoju knihu. – (19.2.2013). – In: http://bystrica.sme.sk/c/6707588/najvyssi-z-nizkych-ma-svoju-knihu.html
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2013

23.3.2013 Foto: Daniel Manduch

http://horehronie.sk/sk/kalendar/stretnutie-na-chate-gen-m-r-stefanika-pod-dumbierom/

BANKO, Ján: Zibrínovci. – (24.1.2013) – Pri tomto príspevku je aj fotografia z roku 2003, na ktorej je Zdeno Zibrin spolu s dcérami prvého
chatára chaty pod Ďumbierom Róberta Petrlu – Jolky a Hany Petrlovej. - In:

http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=15&id_dependency=7847&akcia=1

Zdeno Zibrin so sestrami Jolou Pospíšilovou a Hanou Roubalovou (rod. Petrlové). Foto: Igor Koller.

2014
VALÚCH, Dušan : Novinka v kalendári podujatí KST 2014. - In: Krásy Slovenska.-Roč.91, č.5-6(2014),s.77. – Stretnutie turistov v Chate
gen.M.R.Štefánika(1740 m), 19.7.2014 organizuje RR KST Banská Bystrica, Sekcia pešej turistiky KST BA spolu s mestom Brezno a
Spoločnosťou M.R.Štefánika z Lipt.Mikuláša.
KHANDL, Ladislav : Chata M.R.Štefánika.- In: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.-Poprad : Vydavateľstvo Region Poprad,
2014. -s.132-134. – História chaty, dobové fotografie.
BARTÁNUS, J.: Turisti si uctili výročie M.R.Štefánika a jeho chaty. - In: Krásy Slovenska.-Roč.91, č.11-12(2014),s.76 + foto.

2015
Výberové konanie na nájomcov tatranských chát sa konalo 16. septembra 2015 . -Chata M. R. Štefánika: Igor Fabrícius
BUBELÍNY, Ivan: Uctili si pamiatku generála Štefánika.- In: Krásy Slovenska. – Roč.92, č.9-10(2015), s.77- stretnutie na chate pod Ďumbierom

2016
BARTÁNUS, Jaroslav : Stretnutie v Štefáničke. – In: Krásy Slovenska. – Roč.93, č.9-10(2016), s.76-77. – Spoločnosť M .R.Štefánika pri Dome
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši – spomienková slávnosť na Chate M.R.Štefánika pod Ďumbierom 16.7.2016.

2017
BUBELÍNY, Ivan : Štefánikovské stretnutie pod Ďumbierom.- In:Krásy Slovenska.- Roč.94, č.9-10(2017),s.78.-obr. –Dňa 15.7.2017
organizovala Spoločnosť M.R.Štefánika v spolupráci s KST Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov.

2018
URBAN, Peter : Dvakrát Štefánička / Peter Urban, Dušan Valúch.- In:Krásy Slovenska.-Roč.95,č.11-12(2018),s.74-75.-Slávnostné odhalenie
pamätnej tabule Zola Palugaya 8.9.2018 a slávnosť 90.výročia chaty 22.9.2018. Pri príležitosti 90.jubilea chaty, odovzdal predseda KST
P.Dragúň Plaketu KST šiestim ľuďom, ktorí sa v posledných rokoch najviac zaslúžili o chatu – staviteľ Pavol Giertl, Miroslav Komzala, Jaroslav
Murín, Igor Fabricius, Anna Krištofová a Miroslav Herchl. Zástupcovia KST sa stretli aj s architektom Karolom Ličkom a prerokovali
plánované ďalšie úpravy chaty.
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DOLŇANOVÁ, Monika : Na Ďumbieri odhalili pamätnú tabuľu maliarovi, ktorý tu tragicky zahynul.-(9.9.2018)- In:
https://mybystrica.sme.sk/c/20909701/na-dumbieri-odhalili-pamatnu-tabulu-maliarovi-ktory-tu-tragickyzahynul.html#storm_gallery_103623 - Maliarovi Zolovi Palugyayovi slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pri Chate M. R. Štefánika.

FAJČÍKOVÁ, Kveta: Pod Ďumbierom nainštalovali nové zábrany. Cieľom je zabrániť ďalšej erózii.- (31.7.2018). – In:
https://mybystrica.sme.sk/c/20882082/pod-dumbierom-nainstalovali-nove-zabrany-cielom-je-zabranit-dalsej-erozii.html
Výrazná erózia a následné deštrukčné procesy na časti turistickej trasy od chaty M.R. Štefánika na Ďumbier viedli už v roku 1993 k tomu,
že ju museli uzavrieť.
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HERCHL, Miroslav : Jubilantka spod Ďumbiera.- In:Krásy Slovenska.-Roč.95,č.9-10(2018),s.46-49.-obr. – 90.výročie chaty.
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2019
URBAN, Peter: Lyžovačka na Ďumbieri pred sto rokmi. - In: Krásy Slovenska.-Roč.96,č.3-4(2019),s.54-56.- O histórii lyžovania na Ďumbieri
a o popise lyžiarskych trás v prvých vydaniach sprievodcovskej literatúry.
Spoločenské stretnutie pri príležitosti 139.výročia narodenia M.R.Štefánika 20.júla 2019 na Chate gen.M.R.Štefánika pod Ďumbierom.
Pozvánka.- In: Krásy Slovenska.-Roč.96,č.7-8(2019),s.7

2020
BUBELÍNY, Ivan: Stretnutie na Štefáničke.- In: Krásy Slovenska.-Roč.97,č.9-10(2020),s.78, foto. – Podujatie k 140.výročiu narodenia
gen.M.R.Štefánika sa konalo 25.júla 2020 na Štefánikovej chate pod Ďumbierom.
ŠÍPOŠOVÁ, Eva : Vianočná pošta. Vianočný telegram dorazil aj na Štefáničku. Spod snehu jej vtedy trčal iba komín.-In:Krásy Slovenska.Roč.97, č.1-2(2020),s.48-49, foto. – Milan Pivovarči z Brezna rozpráva príbeh svojho otca, ktorý v zime roku 1928 doručil chatárovi Robertovi
Petrlovi telegram na Štefánikovu chatu.
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●
V roku 130.jubilea narodenia JUDr.Juraja Slávika
zástupcovia Školy Juraja Slávika Neresnického a jeho rodnej obce Dobrá Niva,
dňa 3.septembra 2020 umiestnili v Chate M.R.Štefánika pod Ďumbierom pamätnú tabuľu
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V roku 30.výročia prinavrátenia pôvodného názvu - Chata generála Milana Rastislava Štefánika –
vyšla prvá monografická publikácia o tejto najstaršej chate na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier

URBAN, Peter : Štefánička. Chata Milana Rastislava Štefánika. Príbehy chaty a ľudí.
/ Peter Urban, Oľga Kaliská, Jozef Pupák a kol.- Bratislava : DAJAMA, 2020. – 157 s.

Publikované informácie o publikácii :
Štefánička. Príbehy chaty a ľudí.- In: Krásy Slovenska.-Roč.97, č.11-12(2020).

Štefanička - Chata Milana Rastislava Štefánika – Príbehy chaty a ľudí. – Informácia o publikácii na webovej stránke Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika : Do pozornosti členov našej Spoločnosti a jej priaznivcov dávame taktiež publikáciu „Štefanička - Chata Milana
Rastislava Štefánika – Príbehy chaty a ľudí“, ktorá už vyšla vo vydavateľstve Dajama. Jej autormi sú Peter Urban, Oľga Kaliská, Jozef
Pupák a kolektív. K jej obsahu povedal chatár Chaty M.R. Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius toto: „Chata, to nie je len skala, drevo a
plech. Chata žije v príbehoch, ktoré sa tu odohrali. Niektoré šťastné, iné smutné. Pre každého znamená niečo iné. Inak ju vníma turista, ktorý
ju navštívi v krásnom slnečnom počasí, inak premrznutý a unavený turista, ktorý zablúdil v snehovej víchrici a na chatu dorazí v noci. A úplne
inak ju vnímame my, ktorí tu žijeme a pracujeme. Postavili sme ju pred mnohými rokmi, aby poskytovala občerstvenie, nocľah a hlavne
pomoc tým, ktorí ju potrebujú, a to chata robí doteraz.“ –
In: https://mrstefanik.sk/od-vzniku-samostatneho-statu-cechov-a-slovakov-uplynulo-102-rokov/

Štefánička.- Čerstvo vydaná publikácia o Chate gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Ide o najstaršiu chatu na nízkotatranskom
hrebeni, bolo teda o čom písať. Autormi sú Peter Urban, Oľga Kaliská, Jozef Pupák a kolektív, v knihe nájdeme mnohých ďalších vrátane
chatára Igora Fabriciusa, ktorý tu chatárči už 29 rokov. Kniha je informačne veľmi hutná, no nie je to telefónny zoznam, obsahuje
množstvo zaujímavých príbehov a spomienok. Nachádza sa tu aj veľa dobových fotografií.
In: https://hiking.sk/hk/ar/6453/tipy_na_zaujimave_knihy_a_mapy.html?ref=tit&rn=1
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Svetlo sveta uzrela nová publikácia o chate Štefánička. - In:BREZŇAN. Dvojtýždenník mesta Brezno.-Roč.6, č.21, 4.novembra 2020
Jej čítanie vás isto chytí za srdce. Štefánička – Chata Milana Rastislava Štefánika– to je názov novej publikácie,ktorú zostavil rodák z
Brezna Peter Urban a kolektív.K vydaniu hodnotnejknihy prispelo aj mesto. Materiál a tovar na prevádzku chaty vynášajú nosiči z
Trangošky, kde aj znášajú odpad, pričom ročne vynesúasi 40 000 kg materiálu.Súčasťou knihy sú aj jedinečné príbehy.Kniha je venovaná
pamiatke všetkých, ktorí sa pričinili o vznik chaty a jej vyše deväťdesiatročnú prevádzku, ako aj všetkým, ktorí ju majú radi... Chata Milana
Rastislava Štefánika, medzi turistami známa aj ako Štefánička či Mrška, je najdlhšie prevádzkovanou a zároveň najvýznamnejšou
vysokohorskou turistickou chatou v Nízkych Tatrách.
Autori v publikácii stručne priblížili najdôležitejšie okamihy chaty, jej históriu, rôzne aktivity. Navštívilo ju aj mnoho umelcov, ich zoznam by
bol dlhý, preto prinášajú spomienky aspoň na niektorých z nich. Zaujímavé pre čitateľa sú tiež príbehy ľudí z chatárskeho prostredia, či už
osobné, alebo sprostredkované, ako napr. Doručený telegram od Milana Pivovarčiho, Zo spomienok Jozefa Strakotu na Chatu M. R.
Štefánika od Ivice Krištofotovej,Nosiči a pomocní robotníci na chate od Ladislava Jorčíka, Ako sme pomáhali opravovať Štefánikovu chatu od
Mateja Chovanca, Od kuchára po chatára od Pavla Rázgu a mnohé iné, ktoré tvoria súčasť jedinečnej a vzácnej knihy.
Covid-19 zasiahol aj prevádzku horských chát. Celosvetová pandémia ochorenia Covid-19 utlmila aj prevádzku horských chát, ktoré
poskytovali turistom len núdzové služby, bez ubytovania a bežného stravovania. Chata M. R. Štefánika bola od 16. marca do 8. apríla
zatvorená a od 9. apríla do 5. júna poskytovala iba občerstvenie cez výdajné okienko. Zatvorenie chaty jej personál využil na realizáciu
niektorých prác, ktoré nebolo možné realizovať pri otvorenej chate. Čítanie príbehov vás isto chytí za srdce. K vydaniu hodnotnej knihy
prispelo aj mesto Brezno.
„Možno práve táto publikácia vo vás prebudí chuť na potulky horami v našom regióne a spomienky na národného hrdinu Slovákov. Prajem
vám príjemné a ničím nerušené čítanie horských príbehov, ktoré vás určite chytia za srdce,“ napísal v úvodnom príhovore knihy brezniansky
primátor Tomáš Abel. Chatár Igor Fabricius prostredníctvom nej zasa pozýva všetkých, ktorí na chate ešte neboli, aby sa na ňu prišli pozrieť
naživo. Knihu od Petra Urbana a kolektívu, ktorá je o každodennom neľahkom živote ľudí rôzneho veku, profesií a pováh, ako aj obyčajných
a neobyčajných príbehoch na chate a v jej okolí, si môžete kúpiť v Turisticko-informačnom centre v Brezne po jeho opätovnom otvorení.
(md) - In:BREZŇAN. Dvojtýždenník mesta Brezno.-Roč.6, č.21, 4.novembra 2020.

https://www.infoglobe.sk/horolezecky-sprievodca/sr-nizke-tatry-chata-milana-rastislava-stefanika/

SR, Nízke Tatry – Chata Milana Rastislava Štefánika

Publikované: 13.12.2020

Štefánička – tak sa familiárne nazýva vysokohorská chata, ktorá sa v priebehu desiatok rokov stala neoddeliteľnou súčasťou nízkotatranskej
krajiny i turistického života. Oficiálne Chata Milana Rastislava Štefánika nachádzajúca sa v sedle pod vrchom Ďumbier sa dočkala nového
knižného spracovania, ktoré vám v nasledujúcich riadkoch radi predstavíme.
Z histórie
Rodinné vydavateľstvo Dajama si pre svojich čitateľov pripravilo v poradí už 333. publikáciu, ktorá vás tentoraz zavedie do Nízkych Tatier.
Ako vieme, Slovensko je zasľúbenou krajinou turistiky. Bolo tomu oddávna, veď už v druhej polovici 19. storočia sa začala postupne vytvárať
základná sieť útulní a chát na území vtedajšieho horného Uhorska.
Zaujímavosťou je, že za ani nie sto rokov pribudlo viac ako dvesto takýchto objektov. Žiaľ, do súčasnosti sa nám ich až tak veľa nezachovalo.
K „horským“ objektom, ktoré dodnes stoja a takmer storočie sú súčasťou Nízkych Tatier, patrí aj vychýrená „Štefánička“.
Len máloktorá z turistických chát na Slovensku má taký príbeh, ako táto chata. Bola doslova „dieťaťom“ novej Československej republiky a
za svoju ju považovali nielen Slováci, ale aj Moravania i Česi. Vtedajším hlavným iniciátorom stavby bol Klub československých turistov
(1924). V priebehu rokov sa z chaty stalo ikonické miesto či komunitné centrum nielen turistov, no aj ľudí hľadajúcich stíšenie, pokoj,
porozumenie a pohodu. Nezabudnuteľnú atmosféru tu vytvárali celé generácie chatárov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do jej dejín.
O chate
Chata Milana Rastislava Štefánika situovaná na križovatke turistických ciest v nadmorskej výške 1740 metrov a zasadená v Ďumbierskom
sedle poskytuje návštevníkom počas celého roka ubytovanie, občerstvenie či príjemné posedenie vo vysokohorskom prostredí. Okrem
výnimočnej atmosféry tu nájdete malú expozíciu približujúcu históriu chaty i jej okolia a popri tom si môžete vychutnať unikátne tzv.
„nosičské“ pivo. Jedná sa o najvyššie čapovaný nápoj na strednom Slovensku. Chata je prístupná len pešo, a to z južnej strany z Trangošky
po zelenej turistickej značke, popod Kozie chrbty (cez Halašovu jamu), z Kosodreviny po modrej značke, z Mýta pod Ďumbierom po žltej
značke cez Mlynnú dolinu alebo hrebeňom Nízkych Tatier z Chopku i Čertovice po červenej magistrále.
O knihe
Nová publikácia Štefánička – Chata Milana Rastislava Štefánika z autorského pera Petra Urbana, Oľgy Kaliskej, Jozefa Pupáka a kolektívu
pútavo zachytáva príbehy chaty a ľudí. Na dovedna 158 stranách sa dozviete o počiatkoch organizovanej turistiky v Nízkych Tatrách,
históriu Ďumbierskych chát a tiež o vzniku a „živote“ Štefáničky. Postupne budete odkrývať dejinné udalosti, pôsobenie jednotlivých
chatárov, premeny chaty či aktivity od lyžiarskych pretekov až po jaskyniarstvo a skialpinizmus. Dočítate sa aj o pôsobení umelcov na chate,
pre ktorých bola obľúbeným miestom ich tvorby a ponoríte sa aj do krásnych spomienok ľudí, ktorí si ju doslova zamilovali.
Súťaž
Unikátnu publikáciu nájdete v kníhkupectvách alebo v e-shopoch. Avšak pokiaľ nám napíšete odpoveď na otázku: „Pod ktorým
nízkotatranským vrchom sa chata Štefánička nachádza?“ na info@infoglobe.sk, tak vás radi zaradíme do žrebovania o túto knižku.
Vyhodnotenie súťaže prebehne na našich sociálnych sieťach, a to v pondelok 11. januára 2021.
Zdroj a foto: PR, vydavateľstvo Dajama

■
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SPOMIENKY NA CHATU POD ĎUMBIEROM – DOKUMENTY Z ARCHÍVU KST LOKOMOTÍVA

Osobné spomienky chatára Ing. Jozefa Pupáka
Zaznamenala a upravila Oľga Kaliská dňa 16. 9. 2003 v Dome turistiky KST LOKOMOTÍVA Banská Bystrica, pri rozhovore z príležitosti
pozvania k účasti na oslavách 75. výročia Štefánikovej chaty pod Ďumbierom.
Chatu na Ďumbieri prevzal Ing.J.Pupák ako chatár po PhDr. Vladimírovi Hlôškovi na jeseň 1975 a pôsobil tam do konca roku 1977. Chatu
vtedy spravovala Tatranská správa účelových zariadení SO ĆSZTV Nový Smokovec, riaditeľom bol Laco Harvan.
Prebral chatu v ktorej sa naplno začali prejavovať kolaudačné závady. Nové agregáty, ktoré sa už počas rekonštrukcie používali, boli tak
zničené že potrebovali generálnu opravu, nebolo nafty, na chate sa dala dosiahnuť teplota maximálne +5°...A to kúrili aj v krbe, pretože
ústredné kúrenie nefungovalo ani rok po kolaudácii...
Naftové hospodárstvo na chate predstavovalo dve 6-tisíc litrové nádrže a tri agregáty, na prevádzkovanie ktorých sa každý rok muselo
vyniesť 12-tisíc litrov nafty, ktorá sa dovážala na Trangošku z Petrochemy v Dubovej. Chatár si súkromne kúpil za 8000.- Kčs horského koňa
Fuksa (pašovaného z Poľska), ktorý potom robil „nosiča“. Keďže však koníka nebolo možné viesť v stave pracovníkov chaty, vynášky sa
rozpisovali na študentov... Koníka bolo treba každé 2-3 týždne podkúvať. Na Štátnych lesoch v Mýte pod Ďumbierom mali porozumenie
pre „konskú prevádzku“ na Ďumbieri, vyčlenili bývalého súkromného kováča, penzistu p.Šomodiho, ktorý každé dva týždne podkúval najprv
koníka a potom to celé ešte s chatárom „podkúvali“ v krčme... všetko sa dalo vtedy za pálenku vybaviť... Dáki turisti-ochrancovia zvierat,
raz napísali sťažnosť, „že na Ďumbíru je kůň i v sněhové bouři venku a není přikryt ani houní, jestli je to státní podnikový kůň , tak žádají
podnikového ředitele Harvana o nápravu a o potrestání chatára“... Koník Fukso prežil bez úhony „sněhové vánice“, ale zlomil si chudák nohu
v rýhe čo ostala po stavbe vodovodu, a museli ho zastreliť... Prvý ratrak s vynáškou nafty sa vyštveral na chatu až v roku 1976. Vozilo sa na
ňom len v noci, pokým bol pevný sneh. Trasa bola pre ratrak ešte neschodnejšia než pre koníka Fuksa. Stávalo sa, že sa sud z neho skotúľal
dolu do Mlynnej doliny...
Nebol to dobrý nápad s tým naftovým hospodárstvom, nadávali všetci čo sa s tým museli pasovať, až sa do toho zaprel Milan Marenčák
a dal písomný podnet na nevyhnutnosť zmeny vykurovacieho systému z naftového na elektrické. Nielen že dotiahol na ďumbiersku chatu
vtedajších šéfov telovýchovy a cestovného ruchu - Černušáka a Sútorisa ( asi v r.1976), ktorí keď na vlastné oči videli neúnosnú situáciu tak
slovne potvrdili že káblové vedenie sa musí postavitˇ, ale Marenčák svoju argumentáciu pritvrdil ešte, v tej dobe priam zaklínadlom, že to
bude strategický kábel, ktorým sa spojí Liptov a Pohronie... (aj keď vedeli, že keď ten kábel vyvlečú na Ďumbier, tak už ho sotva budú ťahať
ďalej...) Stavba káblového vedenia sa naozaj o rok začala. Počas pôsobenia chatára Ing.Pupáka sa zabezpečovali zemné práce.
Boli to silné turistické a cestovnoruchové sezóny, Nízke Tatry sa v tej dobe priam hemžili návštevníkmi z NDR, MĽR a z Čiech. Denne sa na
chate podalo aj tisíc čajov...
Pritrafili sa aj kuriózne historky, ktoré stoja za zaznamenanie.
Ďuro Smrečan s Paľom Faškom sa preslávili zavedením autobusovej zastávky pri chate. Jedného dňa , keď sa to na chate hemžilo
návštevníkmi a všetci mali plné ruky práce v kuchyni, prišli dnu za chatárom dvaja turisti si overiť, kedy odchádza najbližší autobus, lebo že tí
dvaja páni vonku sa dáko nevedia dohodnúť. Tak ich chatár usmernil, nak idú dolu dolinou po zelenej značke a na Trangoške že o tej a tej
hodine chytia autobus. Ale oni že nie, že ich zaujíma ten čo ide tu od chaty...Chatár ich najprv obsmial, ale keď sa naveľa išiel pozrieť von
z chaty tak zdúpnel – skvela sa tam riadne osadená konštrukcia autobusovej zastávky a pri nej sa s plnou vážnosťou nad starým objemným
cesťákom vadili Ďuro s Paľom a presviedčali hrču nádejných cestujúcich, že veru dolu Mlynnou dolinou chodí ten autobus len raz do týždńa...
Trangošská dolina bola aj miestom miestnych rekordov, poriadali sa preteky kto zbehne dolu najrýchlejšie. Čestným členom HS Nízke Tatryjuh a častým návštevníkom ďumbierskej chaty býval aj Jožo Psotka, tradovalo sa, že z Bratislavy do Vysokých Tatier chodieval cez Ďumbier...
Za dôb Zdena Zibrina tam jeden čas aj robil nosiča a jeho rekord v behu dolu dolinou bol 17 minút.
Jeden z chatárov, Jindřich Kapusta, bývalý člen HS NT-juh, sa potom odsťahoval do Brna. V sedemdesiatych rokoch chodieval ešte s rodinou
na ďumbiersku chatu, Ing.Pupák si ho pamätá, bol to taký pomenší chudý pán.
Paľo Ferienčík z Jasnej (bol aj predsedom MNV Demänovská dolina, teraz je predsedom Spolku seniorov HS Nízke Tatry-juh) mohol by si
pamätať kto bol chatárom po Petrlovi...
Za doby chatárčenia Ing.P. bol pri ďumbierskej chate aj prenosný lyžiarsky vlek, fungoval po jeho odchode ešte asi dva roky
V dobrom si spomína aj na Milana Fabíka, veliteľa letky Ministerstva vnútra, ktorý zahynul pri havárii vrtulníka pri Bratislave ( v ktorom
zahynula aj manželka G.Husáka). Vždy keď letel do Popradu a Košíc, či už s futbalistami alebo s vládnymi či straníckymi papalášmi, tak sa
odklonil z trasy a už od Chabenca naletel nad nízkotatranský hrebeň a dovtedy krúžil nad ďumbierskou chatou, pokým mu nezakývali. Raz
keď nebolo nikoho vonku, podarilo sa mu tak vyplašiť koníka, že keď chatár vyšiel von, videl ako chudák Fukso s chvostom vztýčeným ako
anténa trielil hádam stovkou smerom na Králičku, aby im neodcválal dakde het, tak Milan s helikoptérou ho zahnal späť ku chate...“
In: ARCHÍV KST LOKO

■
List od Ing. Zdena Zibrina napísaný v Králikoch 15. 9. 2003
adresovaný DOMU TURISTIKY KST LOKOMOTÍVA Banská Bystrica – ako odpoveď na pozvanie k účasti na oslavách
75. výročia Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. - Celý text :
„ Milí priatelia ! Predovšetkým ďakujem za pozvanie na oslavy 75.výročia sprístupnenia Štefánikovej chaty. Termín osláv koliduje s JAMESom, kde sme pozvaní s p.Radanom Kuchařom a kde máme mať prednášku o čs..horolezectve v 50-tych a 60-tych rokoch. Máte pravdu, že
časť môjho života je spojená so Štefánikovou chatou, veď môj otec JUDr.Ján Zibrin bol dlhoročný predseda KSTL v Brezne, niekoľkokrát bol
riaditeľom najstaršieho závodu v alpskej kombinácii v ČSR „Veľkej ceny Nízkych Tatier“, ktorý sa tradične konal vždy 1.mája, až do roku
1948. Po tomto roku sa musel termín pretekov preložiť, aby lyžiari „mohli ísť do sprievodu“.
Ďalej uvediem niektoré svoje spomienky z obdobia, z ktorého žije už len málo pamätníkov. Nosiča na Štefánikovej chate robil pán Strakota
z Mýta. Vďaka R.Petrlovi bola Štefánikova chata hodne navštevovaná pražanmi. Tak sa stalo, že sa J.Strakota zoznámil s majetnou
pražáčkou s ktorou sa oženil a za peniaze ktorej potom postavili chatu na Čertovici. V tom období zahynuli pod lavínou 4 lyžiari z Prahy, ktorí
sa vracali z pobytu na chate, ďalej zahynul pod lavínou aj nosič Aurel(priezvisko neviem) vo Svätojánskej doline, keď niesol potraviny z Boce.
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R.Petrla mal dve dcéry, Hanku a Jolku (po vojne viacnásobná majsterka ČSR v lyžovaní). Keď dievčatá dorástli do školského veku, prešli
Petrlovci za chatárov na chatu Trangoška ( Nemci ju po potlačení povstania vypálili). R.Petrla sa nejaký čas staral o obidve chaty. Cez vojnu
sa chatárom na Štefánikovej chate stal Ondrej Krasuľa (brat Joža Krasuľu, viacnásobného majstra ČSR v lyžovaní). V úrovni služieb ale
nastala výrazná zmena k horšiemu oproti Petrlovcom. Ako zaujímavosť uvediem, že Petrlovci mali na chate koňa na vynášku, mali kravu,
takže mali čerstvé mlieko, vodnú turbínku s dynamom na svietenie. Pokiaľ sa pamätám, tak nebol v tých rokoch problém s vodou. Seno pre
kravu kosili okolo chaty, drevo na kúrenie zaobstarávali väčšinou rúbaním kosodreviny v okolí.
Po obsadení chaty Nemcami a následným vyhodením nosného múru medzi starou a novou jedálňou, O.Krasuľa s rodinou v snehu musel
chatu opustiť. Šli dolu Mlynnou, jedno malé dieťa niesol na chrbte a druhé ťahali s manželkou v detskej vaničke. Ošípanú hnali pred sebou.
Do oslobodenia bývali v Mýte na začiatku dediny.
V lete 1945 sme chatu viackrát navštívili s MVDr.Jánom Pinkom, Lacom Jorčíkom, Nandorom Jirmerom z Brezna. Ako chlapcov nás ale viacej
ako chata, zaujímala zanechaná munícia zo SNP. Chata bola opustená, zatekalo do nej. V roku 1946 sa začalo s opravou chaty. Pomocníkov
pri murároch sme robili vyššie menovaní. Našim „predákom“ bol najstarší z nás, Matej Chovanec. Chatárom a dozorom na stavbe bol
p.Kopták. Okrem pomocných prác (mali sme 20.-Kčs na hodinu, čo bolo výborné, veď jedna UNRA konzerva stála 10.-Kčs), sme si po šichte
ešte privyrábali vynáškou. Chata sa potravinami zásobovala z Vyšnej Boce, čo bolo bližšie ako Mlynnou z Mýta, alebo z Bystrej Trangoškou.
Na Boci sa v tom čase nakrúcal film VARUJ !.
Po skončení rekonštrukcie sa chatárom stal p.Šuhajda z Predajnej, a keď bývalý režim zrušil KSTL, chatu prevzala telovýchovná organizácia
Mostáreň Brezno, s chatárkou Jarmilou Vytřísalovou. Asi v r.1951 chata prešla pod n.p.Turista a chatárom sa stal Edo Bartek. Nasledoval
Ján Šoltýs ( disident a Jáchymovský väzeň pre písanie protirežimových básní ). Ja som bol v tých rokoch náčelníkom HS Nízke Tatry-juh. Chaty
prešli pod reštaurácie a jedálne. Chatárom sa stal Jindřich Kapusta a po prepustení J.Šoltýsa , ktorý sa vrátil z basy, stal sa opäť chatárom
on. Chatu v tom čase navštevovali aj Bratislavskí intelektuáli, Šoltýsovi priatelia – Ján Smrek, Ľudo Ondrejov a i. Niekedy v tých rokoch sa po
vytrvalých dažďoch zrútila skalná veža z Veľkého Gápľa, zahradila potok a zmenila v tých miestach tvár doliny.
Chata sa rekonštruovala, vynášku materiálu zaisťovali nosiči, profíci zo Zuberca, najmä Železník a Šrouba, a amatéri študenti – najmä Jožo
Psotka, V.Mistrík, Ľubo Ľupták a ja. V lete sme mali 1.80 Kčs za kg, v zime 2.30 Kčs, z Trangošky. Dennú normu sme si dali 3-krát denne cca
70 kg. Ako perličku uvediem, že keď raz došlo víno, Jožo Psotka bežal na Trangošku a vrátil sa s 12 fľašami vína za 48 minút.
Od roku 1957 do 1961 som pracoval ako meteorológ na Chopku. Kolega Lojzo Žák kúpil na Orave 5 mulíc, ktoré tam ostali od fronty,
a vynášku sme zaisťovali na nich. Vynášali sme najmä drevo a koks. Od roku 1961 som sa pohyboval viacej vo Vysokých Tatrách, Alpách
a Kaukaze, takže nemám prehľad o dianí na Štefánikovej chate. Výstavbou lanovky a vlekov na Chopku sa teraz tam sústreďuje
skomercionalizovaná návštevnosť Nízkych Tatier, vďaka čomu si Štefánikova chata zachovala charakter vysokohorskej chaty. Samozrejme,
že zásluhu na tom má aj personál chaty. Do budúcnosti prajem Štefánikovej chate, aby naďalej mala také šťastie ako doteraz – aby ju vždy
spravovali milovníci vysokohorskej prírody.
Podpísaný Zdeno Zibrin, Králiky 15.septembra 2003.“
In: ARCHÍV KST LOKO

■
List od Jolky Pospíšilovej – napísaný v Kysuckom Novom Meste 17. 9. 2003,
adresovaný DOMU TURISTIKY KST LOKOMOTÍVA Banská Bystrica – ako odpoveď na pozvanie k účasti na oslavách 75. výročia
Štefánikovej chaty pod Ďumbierom.- Celý text :
Motto : Švantner : „Veď čo zostane po človeku okrem spomienky ?“
Vážení priatelia ! Obom – sestre i mne je nesmierne ľúto, že Vaše pozvanie na vzácne jubileum našim srdciam tak blízke prišlo – pre nás –
dosť oneskorene. Na uvedený termín osláv a spomienok na 75-te výročie otvorenia Štefánikovej chaty sme sa totiž už pred mesiacom
záväzne prihlásili na 79.ročník IAMESÁKOV-seniorov do Vysokých Tatier, kde chodíme pravidelne už niekoľko rokov.
Azda by bola možnosť odhlásiť sa ešte z účasti na 79.THT, ale po spoločnom zrelom uvážení sme dospeli k záveru, že vzhľadom na náš vek
(80 a 76 r.) a aj zdravotné problémy by bol výstup už dosť problematický – ak nie aj nemožný. Do Vysokých tatier je to ešte prijateľnejšie.
Asi pred 2-3 rokmi sme veľmi túžili ešte raz navštíviť Štefánikovu chatu – miesto našim srdciam blízke. Vzdať hold našim rodičom, ktorí sa
o nezabudnuteľnosť najväčšmi pričinili. Neppodarilo sa...Ja, naivná, v nádeji splnenia som sa obrátila na Slovenskú televíziu v Bratislave do
relácie „Snívajte s nami“ s prosbou, aby nám umožnili uskutočniť naše starecké túžby – sny. Relácia totiž uskutočňuje nemožné a veľmi
nákladné „Sny“. Žiadala som totiž prevoz helikoptérou. Nepodarilo sa. Ostalo len pri snoch. Mrzí ma však, že ani neodpovedali na moju
prosbu. So všetkým sa treba vyrovnať a zmieriť, kým to jednemu ešte ako-tak myslí !!!
Verte, radi by sme oslavovali s Vami. Pospomínali na časy ťažkých začiatkov, neskoršie na rozkvet turistiky v oblasti, na nezabudnuteľných –
neuveriteľne obetavých, vždy pohostinných našich drahých rodičov-chatárov. Všetkým účastníkom spomienkových osláv prajeme pekné
počasie, veľa príjemných zážitkov, veľa dobrého zdravia. V mysliach budeme s Vami.
S úprimným pozdravom všetkým zostáva
Jola Pospíšilová a sestra Hana. Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
P.S. Podarilo sa mi medzi starými papiermi objaviť vekom zožltnutý dokument p.Műhlmanna, ktorý som dala prefotiť a pripojene
s niekoľkými fotografiami posielam v nádeji, že Vám priblížia udalosti spred 75.rokov. Ak náklady na vrátenie nepoužiteľných foto nebudú
privysoké, prosím o ich zaslanie. Ostatné dokumenty, alebo zhorel, alebo sa počas SNP a v ďalších rokoch nenávratne stratili. Za pochopenie
ďakujem. Viac dokumentov totiž nemám.“
In: ARCHÍV KST LOKO

■
REVAJOVÁ, Božena : Ďumbierska história prvého chatára v Štefánikovej chate na Ďumbieri
Roberta Petrlu a jeho rodiny / Božena Revajová, Jolka Pospíšilová-Petrlová, Emília Huťanová-Medveďová. Bratislava, 1996. – Rukopis. – 39 strojopisných strán.
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Na titulnej strane autorka ešte dopĺňa titulok nasledovne : „Vysoko a ďaleko od obvyklého spôsobu života obyčajných ľudí sa tvorila
ďumbierska história tejto rodiny. Biografia vznikla sa spolupráce športovkyne Milky, ktorá nechce byť menovaná a Jolky PospíšilovejPetrlovej s Boženou Revajovou, zo spomienok na extrémne ťažké životné podmienky Petrlovcov na Ďumbieri v rokoch 1924-1945.“

Pozn.: V tejto kópii vypisujem len podstatné dátumy, mená, udalosti týkajúce sa Petrlu a chaty
(lebo samotný rkp.materiál sa venuje aj okrajovým opisom, priamo nesúvisiacim s dejinami chaty pod Ďumbierom) :
Robert Petrla sa nar. 21.7.1897 v obci Štípa u Zlína, po skončení základnej školy vyštudoval stavebnú priemyslovku, zaujímali ho stavby
Dušana Jurkoviča (Pustovňa na Radhošti) a neskôr aj staviteľstvo architekta Milana Harminca. S doporučením architekta Jozefa Šašinka
z Popradu podarilo sa mu získať prácu u architekta Harminca, na stavbe Šrobárovho destského liečebného ústavu v Dolnom Smokovci. Tam
sa zoznámil s vedúcou kuchyne Ruženkou Brtáňovou z Liptovského Jána. Ruženka sa narodila v murárskej rodine a v Tatrách bola len na
letnej sezóne lebo jej rodičov o to požiadal ich rodinný priateľ arch.Harminc. V roku 1922 sa vydala za Roberta Petrlu, a ten sa stal občanom
Liptovského Jána. V roku 1924 dostal od staviteľa Jozefa Šašinku z Popradu ponuku na miesto vedúceho stavby útulne na Ďumbieri. Už
počas stavby sa Petrla stal viac chatárom ako staviteľom a po otvorení chaty 9.9.1928, zostal na Ďumbieri chatárom spolu so svojou ženou
Ruženou, ktorá tam však s ním bola a varila aj počas stavby chaty. V roku...sa im narodila dcéra Hanka, v roku 1927 druhá dcéra Jolka, ktorá
od svojich dvoch rokov až pokým nešla do školy žila s rodičmi a sestrou na ďumbierskej chate. Začiatkom „smutného roku 1939“ Petrlovci
plánovali cestu do Prahy, ale vzhľadom na dramatický vývoj politickej situácie neodcestovali. Chatár Petrla niekedy na požiadanie hostí robil
aj lyžiarske kurzy. 18.1.1941 prišiel pod lavínou o život Petrlovie spolupracovník, nosič a čašník Adam Piatka z Palúdzky, keď išiel spolu s pani
Petrlovou z Lipt.Mikuláša cez Širokú na Štefánikovu chatu. Asi 100-200 m pod sedlom, kde je stúpanie najstrmšie, odrezali sneh, ktorého
napadlo na zľadovatelom podklade asi pol metra. Zosypala sa lavína, ktorá Adama strhla, pani Petrlová ostala na jej okraji. Rýchle došla do
chaty a zorganizovala záchranu. Záchrancovia asi po dvoch hodinách Adama Piatku našli , ale bohužiaľ dolámaného a zaduseného.
Robert Petrla mal troch priateľov, ktorí boli jeho morálnou posilou. Navštevoval ich pri svojich pochôdzkach do Liptovského Mikuláša, kde
všetci traja pôsobili. Boli to František Klimeš, Miloš Janoška a Alojz Lutonský. Petrla bol na chate výborným hostiteľom, vynikajúcou
kuchárkou bola jeho manželka so svojou pomocníčkou tetuškou Stanislavkou, bývalou kuchárkou na katolíckych farách. Hostiny sa tam
nerobili nikdy, chodila ta prevažne naša inteligencia, ktorá v tých časoch musela korunky obracať. Keďže nosiči nie vždy stihli povynášať
dostatok ohrevu, Petrla ponúkol mladým návštevníkom, hlavne študentom spoluprácu – kto vynesie do chaty jedno poleno dreva na
kúrenie, dostane v spoločnej nocľahárni lôžko na jednu noc. Ak prinesie dve-tri polená, dostane zdarma aj dennú stravu. Petrla vítal
návštevníkov hneď pri vchode kalíškom chýrnej Ďumbierskej horkej, ktorú si robil podľa svojho receptu a ktorá nemala páru na Slovensku.
Každoročne l.mája bývali na Ďumbieri lyžiarske preteky, ako posledné preteky sezóny. Prýkrát 1.mája 1934 Západoslovenská župa Zväzu
lyžiarov ČSR usporiadala prvé lyžiarske preteky v zjazde a slalome a tie sa potom opakovali každý rok spolu s Veľkou zjazdovou cenou
Slovenska.
V septembri 1939 sa začala vojna a Moravanovi Petrlovi hrozil nútený odchod zo Slovenska, zostáva však na chate, a už od roku 1940
pracuje v podzemnom protifašistickom hnutí. Chata na Ďumbieri sa stala útočiskom prenasledovaných, hlavne Židov, ale aj tých ktorí
emigrovali z Čiech či Poľska a potom cez Maďarsko na západ. Pomohol takto asi sedemdesiatke ľudí. Medzitým odišli Petrlovci na
požiadanie KSTL na Trangošku, lebo chatár Ján Chudík z Trangošky odišiel. Takto Petrla obhospodaroval obe chaty. Asi roku 1943 odišla
Ruženka z existenčných dôvodov za správkyňu vily Klotilda v Starom Smokovci a vzala so sebou aj staršiu dcéru Haničku. Táto po maturite
v učiteľskom ústave v Martine, bez slovenského štátneho občianstva nedostala nikde umiestnenie. Z tých istých dôvodov nebola prijatá na
Obchodnú akadémiu ani mladšia dcéra Jolka. Ostala pracovať na Trangoške s otcom. V tom čase sa už premiestňovalo do hôr vojsko
Slovenského národného povstania, ktoré volilo taktiku ústupu, ale nekapitulovalo. Od začiatku roku 1944 bol Petrla v spojení s partizánmi
a v priateľskom vzťahu so žandármi z Brezna. V prvom rade vybudoval v lesoch okolo Trangošky sedem bunkrov. Jeden pre svoju rodinu,
ostatné opre tých, čo sa potrebovali ukryť. Štefánikova chata bola oficiálne mimo prevádzky, bola ale otvorená pre potreby podzemného
odboja. Dalo sa tam vyspať a 2-3 krát týždenne sa tam dodávali najnutnejšie potraviny. Toto mala na starosti ani nie 16-ročná Jolka
Petrlová. Behala z Trangošky hore na Štefánikovu chatu minimálne raz do týždňa, no boli aj dni keď ta musela putovať dva razy denne.A
vtedy sa začali vážne vojenské akcie bezprostredne v najbližšom okolí Ďumbiera. V blízkosti Štefánikovej chaty sídlili kratšiu alebo dlhšiu
dobu štáby vojensko-partizánskych jednotiek, prechádzali na pohronskú stranu Nízkych Tatier príslušníci francúzskeho bataliónu maršála
Focha, štáb partizánskej brigády Jánošík, hlavný štáb partizánskeho hnutia, taktické skupiny Fatra a Kosatec a ďalšie, ktorých hlavnou
úlohou bolo vyviesť útvary z obkľúčenia v masíve Nízkych Tatier. Priamo Ďumbiera, jeho Štefánikovej chaty a blízkej chaty na Trangoške sa
týkali tieto vojenské akcie : Dňa 30.10.1944 zviedli povstalci v okruhu Ďumbiera ťažký boj s oddielmi nemeckej okupačnej armády. Vtedy
Štefánikova chata nebola zasiahnutá. Naproti tomu 1.11.1944 bola zničená drevená chata na Trangoške. Bola zasiahnutá zápalnými
mínami a zhorela pred očami Petrlovcov do tla. Na Štefánikovu chatu jej osudný deň čakal do 30.11.1944. Podľa očitých svedkov (Ján
Hlavienka v Národnej obrode z 3.12.1993), povstalci odrazili dňa 30.11.1944 za ťažkých bojov útok nemeckej okupačnej armády na
Štefánikovu chatu, keď ju predtým Nemci trafili z vrchu Diel z ďalekonosného dela. Delostrelecký granát prelomil strop a vybuchol
v jedálni, ktorú spolu s chodbou zdemoloval. Našťastia nikoho nezabilo, ani vážne neporanilo, lebo obyvatelia chaty boli v tom čase
v kuchyni. Nemci ani vtedy ani potom Štefánikovu chatu nedobyli.
Keď prichádzala zima a boje okolo Ďumbiera sa veľmi priostrovali, v Petrlovie bunkri, budovanom pre osem ľudí, ich bolo niekedy aj dvadsať.
Robert rozhodol, aby Ruženka s oboma dcérami sa premiestnili do chaty na Vrbickom plese, kde chatárčila ich príbuzná, Margitka Brtáňová.
Dňa 1.11.1944 v daždi a za občasného strieľania nocou prešli cez Krúpovu hoľu (ale nie chodníkom) na liptovskú stranu. S nimi išli aj nejakí
dôstojníci a päťčlenná židovská rodina z Trenčína. Pred svitaním boli na Vrbickom plese a tam zostali až do Vianoc. Sviatkovali už so starými
rodičmi v Liptovskom Jáne. Po oslobodení Lipt.Hrádku prišli aj ony do Hrádku na partizánsky štáb a potom s otcom Petrlom ich premiestnili
vo vojenskom nákladnom aute za dunenia obrovských bojov do vojenských kasární v Poprade. Odtiaľ potom odišli 15.2.1945, prepustení
z vojenských služieb na vlastnú žiadosť, na nové pôsobisku do Tatranskej Polianky. Tých útrap, ktoré dovtedy Petrlovci počas SNP prežili, už
bolo aj na nich priveľa a trvali už pridlho. Po dohode s p.Uhríkom, vtedajším predsedom ONV vo Vysokých Tatrách, Robert Petrla sa stal
národným správcom Guhrovho sanatória v Tatranskej Polianke. V r.1946 prevzal toto sanatórium Cestovný ruch a Petrlovci sa premiestnili
do Tatranského domova v Tatranskej Polianke. Tu sa stal Petrla opäť národným správcom s prísľubom a perspektívou, že mu Tatranský
domov odovzdajú do vlastníctva ako náhradu za vojnové škody na Ďumbieri a Trangoške, i za zásluhy v boji proti fašizmu. Ale prišiel rok
1948 s fenruárovými udalosťami a ich následkami. Tatranský domov prevzalo socialistické zdravotníctvo a Petrlovci sa museli vysťahovať.
Potom pôsobili krátko u Móryho na Novom Štrbskom plese, potom vo Vrátnej, až nakoniec sa definitívne súkromne ubytovali v Tatranskej
Lomnici. Tu pracoval Róbert Petrla až do svojej smrti roku 1970 v Technických službách. Jeho manželka bola kuchárkou v školskej družine.
Zomrela po ťažkej, dva roky trvajúcej chorobe v roku 1984. Obaja sú pochovaní v Tatranskej Lomnici.
Po oslobodení sa dostalo rodine Róberta Petrlu aspoň morálne ocenenie. Prezident republiky udelil Róbertovi a Ružene Petrlovcom
Československú vojenskú medailu Za zásluhy I.stupňa a obom ich dcéram Haničke a Jolke, Československú vojenskú medailu Za zásluhy
II.stupňa.
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Spomienku si zaslúži najaktívnejší spolutvorca výstavby Štefánikovej chaty na Ďumbieri Viliam Paulíny, ktorý sa neskoršie stal obeťou
nemeckého fašizmu.
Petrlove bunkre sa nachádzajú pri autoceste medzi chatou na Trangoške a hotelom Srdiečko.
Prvé záchranné stavebné práce na Štefánikovej chate na Ďumbieri po II.svetovej vojne viedol architekt Anton Kazda, zamestnanec KSTL.
Po opravách Štefánikovej chaty po vojne, nastúpil v nej ako nový chatár p. Kopták.“
In: ARCHÍV KST LOKO

■
MORAVEC, Václav : Štefánikova chata – spomienky na roky 1935-1937, napísané v roku 1985 pre
Alojza Lutonského. – (Pozn. : text je písaný rukou na 3 stranách linajkového papiera A4. ):
„Václav Moravec : Štefánikova chata Ďumbier. / Moravec Václav, 22.X.1915 Praha. Bydlisko L.Mikuláš.
Stal som sa nezamestnaným v Prahe. Psal se rok 1935 mal som 20 rokov. Moju nabídku na zamestnanie prijal Robert Petrla, nájomca
Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. Tak jsem sa dostal na Slovensko a do krásných Nízkých Tatier. Začal som pracovat vo februári 1935 ako
čiašnik. Práca bola trocha odlišná od reštauračnej či kaviarenskej činnosti i tak mi vyhovovala. Lyžiarske terény nádherné a já na mojich
„jasankách“ som sa len zaúčal. Blížila sa zimná sezóna a chata bola plne obsadená. Pán Petrla tam gazdoval s celou rodinou, teda
s manželkou, dve dcery Hanka a Jolka. Zásobovanie sa prevádzalo z Lipt.Jána a podla okolností z Vyšnej Boci alebo s Mýta p.Ď.
s Podbrezovej. V zimnom období pracovalo až 6 nosičov. Cesta jednoho nosiča s chaty do Jána (do Brtánov kde bol sklad) a nazad so
zatažením 20-25 kg trvala cca 5-6 hodín, za nepriaznivých podmienok aj 10 hodín. Zamestnanci spávali v spoločnej noclahárni a ked chata
bola preplnená tak aj v práčovni na pričnách. U Petrlov sa velmi dobre varilo, preto bola aj velmi dobrá návštevnost. Špecielne zamestnanci
mali hodnotnú stravu ! Môj prvý krst so záchrannou službou sa uskutočnil v doline Trangoška, kde bloková snehová lavina zasypala 4
lyžiarov (Stein, Herout, Ritter, Kohlíček), ktorých sa nepodarilo zachránit. Po dlhém hladaní bol vyprostený jeden lyžiar. Ostatných som
objavil až o tri mesiace t.j. v máji.
Koncom februára sa strácala pitná voda zavedená v chate a potom to začalo. Topiť sneh do sudov na umývanie riadov a na splachovaní WC
za rána. Hostia zobrali každý svoj džbán, naplnili vodou a v rade (fronte) čakali až na ně príde „volno“. Voda na varení sa vynášala
v demijonoch z Jánskej doliny, kde bol upravený prameň pitnej vody v sňahovom tuneli. Zábavné bolo pranie ložného prádla v tú dobu.
Pláchat ložné prádlo sa tiež konalo v studničke v Jánskej doline. Dolu sa spúšťalo prádlo v batohoch a vyplákané vynášali nosiči na chrbte.
Problém bol aj s osvetlením. Používali sa vtedy tlakové, punčoškové petrolejové lampy. Niekedy za nepriaznivého počasí sa svítilo celý den,
nestačili sme sňah odhadzovať od oblokov. Preto také sme postavili sněhový tunel ku vchodu do chaty v dĺžne 6 metrov. Vyprané prádlo sa
sušilo pri chate na horolezeckom lane. Velmi často sme však prádlo po silnom vetru hladali po dolinách. Podobné tažkosti boli aj s výrobou
elektriny do baterií. Veterné koleso nám vždy víchrica dolámala. V roku 1934 dodal Klub turistu ČSR pre záchrannú službu čistokrvného
bernardýna priamo zo Švajčiarska. Mal výborný čich, volal sa Barry, ale nemal ho kto odborne cvičit. Po zimnej sezóne bolo vždy velké
„gruntování“ prevádzala sa dezinfekcia, prameň vody už zase tiekol pravidelne. Najväčšia námaha bolo zásobování chaty drevem. Používala
sa vo veľkej miere kosodrevina. Rúbala sa na všetkých dostupných svahoch. Vynášanie bolo velmi namáhavé, chrbát si prišiel na svoje
i s modrinami. Na vtedajšie pomery bola Štefánikova chata velmi dobre zásobovaná. Potraviny nám dodávala firma Čavernoch, víno
pezinské pivnice a pivo sa objednávalo v Budejovicích a dodávali nám exportné sudové zvané „štěnata“ (25 litrov), kým sa tieto sudy dostali
na chatu, preklínali sme celý svet ! Sirup malinový sa robil len prírodný. Maliny nám dodávali občania z Vyšnej Boci.
V lete sa dalo k večeru zistiť „kukrom“ kolko turistov budeme mať na noc. 80% týchto občanov sa hnalo od Chabenca k nám a na kopanom
traverze sa to dalo početne presne zistiť. Treba pripomenúť, že správca Petrla privítal pri vchode do chaty každého hosťa zo slovy :“Pekně
vás vítám na Štefánikovej chate, já su Petrla nájomca chaty“ a okamžite ponúknul hosťa kalíškom vizovickej slivovice. Pri tomto akte si
pochutili na kalíšku aj abstinenti.
Škoda že sa nezachovali pamätné zápisy v knihách kožou vázaných. Bola by to nádherná proza z celoročně prevádzkovanej Štefánikovej
chaty. Na jeseň roku 1937 nastúpil Vašek ( ako ho všetci volali) vojenskou prezenční službu. V roku 1938 musel odísť do „HISTORICKÝCH
ZEMÍ“ s tým aby ho útvary v jeho ceste podporili. Prišla doba „temna“ Vašek vystoupil z rychlíku v Prahe a prvé co zbadal bol „hakenkreutz“
na rukávoch poriadkovej polície SS.
V roku 1945 na Vianove docestoval Moravec na Slovensko do Tatranské Polianky, kde v penzionu Tatranský Domov sa privítal s celou
rodinou Petrlovcov! Ale to už by bol zasa nový román !
L.Mikuláš 22.10.1985
Lojzkovi Lutonskému : Moravec “
dotazník o Václavovi Moravcovi :
Narodený 22.10.1915 Praha. Absolvoval strednú školu, vyučil sa za čašníka.
Od 1935 do 1937 pôsobil na Ďumbieri s Robertom Petrlom
od 1937-1939 vojenská služba Košice
od 1939 do 1945 totálne nasadenie Praha
od 1945 do 1950 Tatranský Domov s Robertom Petrlom
1950 – 1958 Demänovské jaskyne – vedúci, prevádzkár, chatár, hospodár sedačkového výťahu, vedúci cestovnej kancelárie. Po reorganizácii
cestovného ruchu vedie Cestovnú kanceláriu ČEDOK Lipt,Mikuláš.

Rukopisný záznam V.Moravca datovaný 15.4.1989 a nadpísaný „Pre potrebu s.Lutonského“ – odpisujem časť textu :
„1951- prijal som miesto vedúceho hotela v demänovských jaskyniach. Po reorganizácii pohostinských závodov, nastúpil som v roku 1952
ako hospodár strediska Sedačkové výťahy sever-juh v Jasnej.
1955 – Oženil som sa a prijal som funkciu „vedúci cestovnej kancelárie Čedok“ v Lipt.Mikuláši (zákl.plat 1300.-).Kancelária vtedy bola
umiestnená vedla hotela Kriváň. .....“
Pozn.-ďalej opisuje v ktorých objektoch sídlil Čedok v Mikuláši a aké mal tržby...
(Na rube tohoto rkp.zázn. V.Moravca, sú rkp.poznámky A.Lutonského o odhalení tabule 1990 na Ďumbierskej chate )
In: ARCHÍV KST LOKO : Súbor AL

■
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MŰHLMANN, Jaroslav : Jak se stavěla Štefanikova útulna pod Ďumbierem : Vzpomínka ku slavnosti
otevření útulny dne 9. Září 1928. – Kópia 6-stranového strojopisného textu, bez podpisu, len s uvedením mena autora
v záhlaví. – Kópiu zaslala Jola Pospíšilová (mladšia dcéra prvého chatára R.Petrlu) na adresu
Domu turistiky KST LOKOMOTÍVA Banská Bystrica dňa 17. 9. 2003. – Text :
„ Kdykoliv jsem na svých horských túrách v cizích krajích navštívil chaty ve výši až 3.600 m, v nichž turista byl pohodlně ubytován a levně
stravován, litoval jsem, že nemáme na Slovensku, v zemi tak bohaté na přírodní krásy, ani jediné vlastní útulny a zvláště ne ve vyšších
polohách horských. Proto vítal jsem snahy odboru KCST v Podbrezové, jenž zastoupen několika nadšenými jednotlivci, uplatňoval již v roce
1923 návrh na vybudování první útulny KČST v Nízkých Tatrách pod Ďumbierem. Jako tehdejší předseda slovenské komise KČST přijal jsem
tento návrh za svůj a staral se energicky o jeho provedení. Bylo mi sympatickým, že první slovenská chata, vzniklá z našich myšlenek a tužeb
a vybudovaná z našich prostředků má státi uprostřed Slovenska v horách tak krásných a přece jen opuštěných. Věděl jsem, že útulna tato
přiláká na Nízké Tatry nejen zástupy turistů a lyžařů, ale že i hospodářsky přinese užitek chudému horskému lidu a že bude současně
dokumentovati naší kulturní a technickou vyspělost, porozumění pro horskou turistiku a že budeme moci říci na mezinárodním foru : „co
dovedou Němci, Maďaři, Švýcaři, dovedeme také my“. I když pro první čas nezdála se teto útulna soběstačnou, zastával jsem názor, že
nebudujeme turistické podniky jen pro sebe, nýbrž také pro budoucí generace, že nestavíme chaty jen pod horami, u nádraží a silnic, nýbrž
že horským útulkům přikladáme vyšší ideový význam bez ohledu na jejich rentabilitu.
Nyní, kdy útulna Štefánikova pod Ďumbierem stojí, zdá se býti vše jednoduché a prosté, ale mnoho návštěvníků neví, co přemýšlení,
námahy, finančních obětí, technických a dopravních obtíží bylo třeba překonati, a jak málo tento projekt nalézal podpory a porozumění i na
samém Slovensku. O tom se nechci však zde šířiti, povím Vám raději, jak jsem náš úmysl prováděli a jak se bodří prostí lidé dřeli na tvrdých
ďumbierskych skalách, za vichru, mlhy a deště, než vybudovali kamennou klícku tam hore pod Ďumbierem.
V roce 1923, když byl návrh na stavbu útulny přijat, byl členem dřívějšího ústředního výboru KČST architektem Machněm vypracován první
projekt chaty a současně byl nám zaslán také plán stavby, jak si jí představovali přátelé v podbrezové. Od původních plánů byl projekt 10krát změněn y důvodů finančních i účelových, až koněčně nynějším stavitelem Šašinkou byl upraven tak, jak nyní vypadá.
Nejprve hledali jsme vhodné místo za vedení několika turistických pracovníků z Podbrezové a za účasti členů odboru bratislavského, jenž
projevoval po všechna léta pro stavbu útulny opravdový zájem. Uvažovali jse při tom o místě na sedle demenovském, ale rozhodli jsme se
hned při prvém ohledání pro jiné na jižním svahu Ďumbieru v sedle pod Gápelem. Při další prohlídce terrainu za účasti členů ze Zvoleně
usnesli jsme se stavěti v samém sedle Gápelu ve výši 1.745 m s rozkošnou vyhlídkou do doliny Zelené, Mlynné, Bystré, Svatojánské a na celé
pásmo Nízkých Tater na východě i západě. První obtíž naskytla se při zadávání stavby, neboť na veřejnou soutěž se vůbec žádný stavitel
nepřihlásil a teprve po delším pátrání podařilo se mi získati stavitele Jiráska z Uherského Brodu, jenž úkol tento přijal. Vzpomínám, jak jsem
jej před lety úplně vysíleného dopravil s přispěním jednoho horára na místo stavby. Brzy sa však ukázalo, že i při jeho dobrém úmyslu na
podnik tento nestačil. V roce 1925 zemřel, když byl provedl první přípravné práce, dal vystavěti základy a nalámati zásobu kamene. Jako
jeho nástupce získal jsem výborného stavitele Jozefa Šašinku z Popradu, jenž měl značné zkušenosti z Tater, uplatnil při stavbě mnoho
dobrých myšlenek a získal si jméno nezištného stavebního podnikatele, jenž nesnadný úkol správně provedl.
Stavitel Šašinka svěřil provádění stavby moravskému rodákovi Robertu Petrlovi ze Štípy u Zlína, jemuž třeba v první řadě děkovati za to, že
útulna dnes stojí. Nejen jako odborník, ale také jako milovník přírody a slovenských hor, prováděl po léta stavbu za nejtěžších podmínek.
V roce 1924 položen byl za četné účasti základní kámen k útulně, jež měla původně slouti Hviezdoslavovou , vykopány byly základy,
vystavena podezdívka a počal se lámati kámen a dobývati písek. Hlavní zřetel věnován byl dopravě nejnutnějšího stavebního materiálu, což
bylo spojeno s nesmírnými obtížemi. Petrla ujal se prací 14.července 1925. Prvním útulkem dělníků byla skalní jáma vzniklá lámáním
kamene, v níž spali na kosodrevině. Tato skrýš hodila se však pro nocování nejvýše při teplém a suchém počasí a když je jednou překvapila
bouře a liják, hrozilo jim v jámě utopení. Z tohoto prvního skalního útulku byli zedníci vypuzeni pěti zmijemi, s nimiž podnikli nebezpečný
zápas. Na to zřídili si nové bydliště ze 12 desek ve skalní prohlubni asi pro 14 lidí, avšak bouře s prudkým lijákem donutila je i tento úkryt
opustiti, který se pod vodou úplně potopil. Ve dne pracovali na stavbě, zabývali se lámáním kamene a nošením vody hluboko z údolí
Šťávnice, protože na staveništi vody nebylo. Aby mohli pokračovati v práci, vystavěli si v srpnu roku 1925 chýši v rozměru 4x6 m, v níž byly
umístěny dvě řady pryčen, postavena kamna, zřízena dvě malá okénka a dvěře. Zdi byly obloženy vrstvou mechu, hlíny a kamení 1,5 m
silnou. Plochá střecha byla zatížena kameny. Tato chýše byla pak po tři léta vítaným útulkem turistů, kteří v ní našli prostý nocleh
a občerstvení. Avšak ani toto opatření neuchránilo je proti rozbouřeným živlům, neboť velké vichry provázené strašným lijákem strhly
střechu i část zdi a zedníci po dva dny a dvě noci žili ve strachu, zda-li zachrání holé životy. Střecha a trámy svázány byly provazy, které
nocležníci v rokou drželi, aby celou chatu vichry neroznesli do doliny. Ze stavení mohli vyjíti pouze zatíženi těžkým břemenem, aby nebyli
strženi po příkré stráni do údolí. Potok Šťávnica byl tak rozvodněný, že je nebylo možno přejíti. Po této živelní katastrofě trvající 48 hodin,
pracovali zedníci nejprve na svedení vody z pramene pod temenem Ďumbieru na sedlo tím, že vykopána byla úzká strouha, po níž voda
stékala z výšky 200 m k chatě a nesla sebou současně i písek. V srpnu t.r. zasáhla do stavebních prací vojenská pomoc 40 mužů a 28 koní,
kteří dopravovali dřevo a stavební materiál z Vyšné Bocy na staveniště. Potraviny pro pracující nošeny byly vždy na jeden týden, což bylo
spojeno se značnými obtížemi, zvláště zastihla-li je bouře nebo jiná nepohoda na cestě a ničila všecky zásoby. Dělníci živili se většinou
haluškami, černou kávou, sýrem a chlebem. Když se pro nepohodu nedalo pracovati, bavili se vyprávěním správných zednických anekdot,
hráli karty a někteří vydrželi spáti dva dny a dvě noci bez přetržení. Koncem srpna t.r. napadly spousty sněhu a v polovici září bylo nutno
práci zastaviti pro velké mrazy. Při cestách za trochou paliva, objevili sa tu i medvědi, postrašili osamělé chodce a rychle zmizeli. Decela
blízko přišli jeleni a srnky a svišti rušili ticho samoty svými ostrými hvizdy. Stálými společníky byli jim skalní vrabci, kteří si i hnízdo vystavěli
v nynější jídelně a mladá ptáčata dala se z ruky krmiti. V r.1925 objeveny byly rozlehlé krápnikové jeskyně na úbočí Gápelu panem
Chudíkem, obětavým turistickým pracovníkem s několika druhy z Podbrezové, jež jsem minulého roku zevrubně prohlédl. V Okolí chaty je ve
vzdálenosti jedné hodiny pět salaší a pastevci velmi často putují s ovcemi až na vrchol Ďumbiera. Toho roku zachránil život Petrla peti
turistům, kteří byli překvapeni bouří a vichrem a zabloudili mezi balvany. V roce 1926 počalo pracovati jen 5 lidí, práce z nedostatku
finančních prostředků zvolna pokračovala a velká nepohoda bránila v rychlejším postupu. Vystavěna byla krytá kamenná pec k pálení vápna
z vápence, čímž získán byl cenný stavební materiál na místě. První pec zničili však veliké lijáky a bylo nutno jako všechny práce začínati opět
znovu. Vápna bylo dosaženo rozžhavením pece po 6 dní a nocí na 1400°C, kdy kámen svítil bělostí a vápno otvorem vytékalo. Toho roku
přenocovali v primitivní chýši mimo našich turistů (jednou současně až 33 osob) také Němci, Rakušani, Poláci a Maďaři. Také v tomto roce
přispěl Petrla v noci zbloudilým turistům na pomoc. V polovině září začalo mrznouti a bylo třeba práci skončiti. V zimě napadlo tolik sněhu,
že chata úplně zmizela pod sněhem. V roce 1927 počalo se stavbou až v srpnu. Dělníci nenalezli v chatě ničeho, dřevo, skrovné zásoby byly
úplně vyloupeny a Petrla přišel při tom i o svůj majetek. Těžce dopravené dřevo bylo větry a vodou strženo do doliny a muselo býti znovu
vynášeno, zdi útulny byly vlhkem a mrazem prohnuty. Pozdní započetí práce a nepříznivé počasí minulého roku znemožnilo dokončení stavby
a v září musela býti práce opět přerušena. Návštěva toho léta byla mnohem slabší.

73

Konečně nadešel rok 1928 a poslední rok stavby. Výjimečně krásné počasí umožnilo dokončení prací zednických i vnitřních. Nejtěžší otázkou
tohto roku byla doprava inventáře, což vyžadovalo mnoho námahy a času. Nyní už je po starosti a svízelích, neboť šedivá kamenná stavba
dívá se z daleka do údolí Zelené Mlynné a zve všechny milovníky přírody pod svou střechu a na skalný vrchol koruny Nízkých tater Ďumbieru.
Tím jest tato Sysifova práce skončena a první opěrný bod v Nízkých tatrách vybudován. Útulna má mimo jídelny, kuchyně a bytu správcova 4
pokoje a 2 společné noclehárny a může v nich přenocovati asi 40 osob. Chata bude po celý rok otevřena a tím oživí opuštěné bílé pláně
Nízkých Tater poprvé také v zimě a lyžařům otevře sa nové pole působnosti. Jsem šťasten, že mohl jsem spolupůsobiti při tvoření a budování
naší první horské útulny v srdci Slovenska. Hore zdar ! “
In: ARCHÍV KST LOKO

■
LUTONSKÝ Alojz - O ĎUMBIERSKEJ CHATE
( rkp.poznámky A.Lutonského písané na rube textu listu od V.Moravca) :
„ 12.mája 1990 bola na Chate hrdinov SNP na Ďumbieri odhalená pamätná tabuľa s názvom Štefánikova chata, tak ako bola pôvodne pri jej
vzniku v roku 1928. Na slávnosti spolupracovalo aj Literárno-historické múzeum Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši, ktoré sa súčasne podujalo
zachovať históriu vzniku chaty na zvukovej nahrávke. Požiadalo medzi iným aj pána Alojza Lutonského, teraz už 85 ročného nestora
slevenskej turistiky a bývalého riaditeľa múzea, zaznamenať svoje rozpomienky. Pri viacerých stretnutiach sme zaznamenali nasledovné :
Je záslužné že práve pracovníci lit.múzea ( Pozn.: ďalej text už pokračuje iným rukopisom) sa podujali tejto význačnej spolupráce a doplnia
biele miesta Nízkych Tatier práve v oblasti Ďumbiera práve o turistike, lebo v minulosti sú iba čiastočne zaznačené v maďarskej a nemeckej
literatúre. Zmena nastala iba v tomto storočí, keď v Liptovskom Mikuláši začali v r.1921 vychádzať Krásy Slovenska. Práve z nich som si
doplnil svoje pamäti o vzniku Ďumbierskej Śtefánikovej chaty.
Prvýkrát som videl Ďumbier v roku 1921 za návštevy Demänovskej ľadovej jaskyne, keď som v spoločnosti rovesníkov Miloša Dunaja
a Miloša Hubku bol na salaši na Lúčkach. V roku 1923 už som bol v Mikuláši trvale.
V spoločnosti Vladka Droppu a ...Miloška Kemku boli v jednej júlovej soboty na salaši v Šulkove a v nedeľu včas ráno sme sa vydali cez
Vrbické pleso a Lukovú na Chopok a končiar Ďumbiera, cesta bola pomalá, poradcu sme nemali a tak na končiari sme boli až o 7 hodín (o 7
hodine ?) a čo ešte hore sme sa nechali zlákať severnou stranou cez kosodrevie k horárni Pred Biely ? do Jánskej doliny a do Mikuláša sme sa
dotrepali s biedou až pred polnocou.
Ďalšie roky ako činovník KČST som začal čítať turistickú literatúru, zúčastňoval som sa na značkovaní Demänovskej doliny a tak som sa
dočítal, že na Ďumbieri v prvých rokoch nášho storočia bola Karlova útulňa. Zbudovala ju sekcia Uhorského karpatského spolku v Banskej
Bystrici. Za prvej svetovej vojny schátrala a tak r.1923 boli z nej iba rozvaliny. V Krásach Slovenska v r.1922 uverejnil fotografiu Ing.Robert
Vosyka.
Myšlienka postaviť novú chatu na Ďumbieri vznikla v hlave Antona Kováčika, spoluzakladateľa odboru KČST v Podbrezovej. Prvé
memorandum s návrhom na stavbu napísali 17.Februára 1923 spolu s Ladislavom Winklerom.
(Pozn. – uvedené rkp.poznámky boli zrejme prípravou na spomínanú zvukovú nahrávku. Na ne nadväzuje už strojom písaný text, ktorý
bol podkladom pre samotné nahrávanie – opisujem celý text ):
Vážení prítomní, dnes je sobota 15.septembra 1990, nevľúdne počasie, chladno, teplomer málo nad nulou, Vysoké i Nízke Tatry od 1500
metrov vyššie majú snehovú prikrývku, a tak na želanie Literárnohistorického múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nahrávame záznam
k histórii vzniku Štefánikovej chaty na Ďumbieri. Ide o históriu, ktorá sa tu odohrávala pred vyše šesťdesiatymi rokmi a rozpomienky pripravil
pán Alojz Lutonský, toho roku 85 ročný jubilant.
Pán Lutonský ani nie dvadsaťročný začínal svoju históriu v Demänovských jaskyniach pri objavovaní najmä s Alojzom Králom a ďalšími
jaskyniarmi, neskoršie i v doline Svätojánskej a tak nečudo, že do cesty sa mu postavil aj Ďumbier, na ktorý vodil v lete výpravy turistické,
v zime lyžiarske. Najbližším bol výstup od Demänovských jaskýň cez Krupovu hoľu a hrebeňom na vrchol, ale po vzniku Štefánikovej chaty
bolo treba ešte asi hodinu do sedla nad Štiavničkou.
Dlhšia, ale zaujímavejšia bola cesta cez Liptovský Ján, ktorý mal železničnú stanicu Podtureň. Málo kedy sa používala, cestu bolo možné
krátiť cez Závažnú Porubu, ale lákadlom boli Svätojánske kaštiele a ich minulosť. Zakladateľom tohto bývalého zemianskeho rodu bol Hauk
Polk. Prisťahoval sa sem z Čiech a r.1230 dostal od kráľa Ondreja II. donáciu v Uhorskej Vsi. Jeo vnuk Bogomir dosiahnul zemianstva.
Stáročia tu rod „Svätojánskych“ žil, mnohí z nich vynikali na poli politickom, iní vynikli v banskom a hutníckom remesle. Posledný z nich Jozef
práve v kúrii s hospodárskym dvorom využil termálne pramene, vybudoval liečebný bazén s dostatočným ubytovaním a tak sme čítali
inzeráty :
Svätojánske teplice v Nízkych Tatrách 676 m nad hladinou mora. Prírodné teplé liečivé pramene. Teplé kúpele. Klimatické liečebné miesto.
Teplý štrand, plávanie, tenis, turistika. Zimné športy, polovanie a rybolov. Svätojánske Teplice mali v lete pravidelnú autobusovú linku do
Liptovského Mikuláša a Demänovských jaskýň. Svätojánci, niekdajší bezzemkovia, vynikali a dodnes vynikajú v stavebníctve, boli medzi tými
Liptákmi, ktorí kedysi budovali Budapešť a nečudo, že to boli oni, ktorí prevažne vybudovali aj Ďumbiersku chatu, ktorá už pri otvorení sa
nazývala Štefánikova chata.
Rozloha Nízkych Tatier sa udáva na 2500 km, stáročia ich vnútro vynikalo rudným bohatstvom, nechybovalo ano zlato a striebro, rozľahlé
lesy mali dostatok dreva pre banské podnikanie, bol tu aj rozľahlý priestor pre pastvinárstvo.
Uhorský erár z južnej strany Chopka i Chabenca pri prameňoch dobrej vody postavil stajne pre jalovinu. Na prelome storočia
banskobystrický oddiel Uhorského karpatského spolku na samom končiari Ďumbiera vybudoval kamennú Karlovu útulňu, z ktorej ešte
v r.1922 ostali ruiny. Podľa záznamu už v zime 1912 mikulášsky lyžiar Ondrej Žuffa úspešne cez Demänovskú dolinu a Ďumbier prešiel do
Pohronia. Z minulosti ostali síce znaky banských cestičiek v okolí Magurky i pod Ďumbierom, ale ináč návštevník dvadsiateho storočia musel
sa spoliehať iba sám na seba....
(Pozn.: ďalej A.L. v troch strojopisných predlohách, z toho každá je trochu inak pozmenená, opisuje ako sa chata stavala, aká bola
slávnosť otvorenia chaty, parafrázuje však len články ktoré boli o tejto udalosti napísané v Krásach Slovenska. Hoci, ako uvádza, bol
osobne účastný na tejto slávnosti na základe pozvania Miloša Janošku...)
In: Archív Alojza Lutonského
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LUTONSKÝ, A.: Ďumbiersky človek. (Žil som 20 rokov na Ďumbieri). - Nedatované strojopisné poznámky vzťahujúce sa
zrejme ku konceptu článku – spomienok o chatárovi Petrlovi. Na liste formátu A5 je nasledovný strojom písaný text :
„Ďumbiersky človek.“ (Žil som 20 rokov na Ďumbieri).
1./ Odkiaľ som prišiel ?
2./ Murárčina
3./ Staviame chatu 1924-1928
4./ Slávnosť otvorenia
5./ Opustení v snehu na Ďumbieri (roky 1928/1931)
6./ Hostia sa vracajú ( roky 1931/1938)
7./ Znovu opustení v horách ( r.1939/1940)
8./ Sťahujeme sa na Trangošku
9./ Ohne na horách (pristávanie partizánov)
10./ SNP živé dni a noci
11./ Ustupujeme do hôr (Peterlov bunker)
12./ Dni víťazné
13./ Z Nízkych Tatier za novým chlebom (Tatranská rapzodia).
Pozn.: Pod týmto strojopisným textom je červeným perom napísaná rukopisná poznámka A.L. : „Petrla“.
In: ARCHÍV KST LOKO : Súbor AL

■

Ľubo Fajka na oslave 75.výročia Ďumbierskej chaty v roku 2003. – Foto O.Kaliská
List od Ľuboslava Hudeca-Fajku, Bruchačka, 976 51 Horná Lehota
Bruchačka, 1.12.2003
Vážená pani Kaliská,
Ozývam sa trošku neskoro, bol som mesiac mimo domu, ale pokúsim sa to napraviť.
Prikladám pár informácií :
V chate HSNP-teraz v chate gen.M.R.Štefánika, som „pôsobil“ od 1.5.1976 do 30.11.1982. Najprv oficiálne ako údržbár, kurič a dievča pre
všetko- od umývania WC až po varenie, obsluhu a vynášku. Chatár bol vtedy Ing.Jozef Pupák. Asi po roku odišiel a na jeho miesto prišiel
Róbert Balek, ale len asi na pol roka, potom som chatu prebral ja až do konca – 30.11.1982.
Na chatu som sa dostal z výťahu (Chopok-juh) kde som predtým pracoval asi 5 rokov. Spolu s Jožkom Pupákom sme na podniku Účelové
zariadenia ČSZTV L.Mikuláš presadili elektrifikáciu chaty – dovtedy bol na chate dieselagregát, veľmi poruchový. S výkopom pre káble sa
pracovalo len cez prázdniny – študenti z Elektrofakulty SVŠT Bratislava, takže sa výstavba predlžovala. A som rád, že som to dokončil a že
som na jeseň 1981 mohol prvýkrát zapáliť svetlo na chate – to veľmi oživilo chatu – od kuchyne cez ubytovanie – (odpadla nafta i koks) až
po možnosť prania a hygieny.
Do Horskej služby som vstúpil v roku 1977 a keďže je chata priamo v teréne, mali sme tam viaceré záchranné akcie, žiaľ aj s tragickým
koncom. Palko Venger z HS by v zásahových knihách iste mnohé našiel s konkrétnymi menami i dátumom.Pripájam oznámenie o mojom
odchode z chaty aj s fotkou, ktorú som s ním posielal.
Súčasne pripájam momentku o pomníku, aj to patrí do dejín chaty.Prajem Vám všetko najlepšie a prepáčte, že odpovedám tak neskoro.
Ľuboslav Hudec Fajka.
Pozn. prílohou listu bol text „Pomníková kaplnka“, v ktorom L.Hudec-Fajka opisuje historku, ako bol Babkinov pamätník v sedle pod
Ďumbierom doplnený o „kaplnku“.

Pomníková kaplnka
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V lete ubiehajú dni na Štefánikovej chate pod Ďumbierom akoby sedeli na cválajúcom koni hlavnej sezóny. Z jeho sedlových
tašiek sa trúsili ľudia ako kvapky v dobrom krajinskom daždi. V stredtýždni okolo stovky, v sobotu i v nedeľu sa ich prešlo cez jedáleň aj okolo
tisícky. Boli to turisti sviatoční i praví, zanietení i znudení, a s nimi aj ich vlastné problémy, s ktorými nás niektorí proti našej vôli
oboznamovali, aby nás snáď potešili, alebo naopak – znechutili. V každom prípade boli oni samotní týmto uspokojení a odchádzali od nás
ako po dobre vykonanej práci. V kuchyni sa bez prestania z plynových bômb chŕlili horúce modravé lúče pod štyridsaťlitrovými hrncami
s čajom, našim hlavným artiklom. Medzitým bolo ešte treba striehnuť nad kotolňou, aby bolo v kuchyni dostatok teplej vody, prezrieť
niekoľkokrát za deň záchody, nahradiť ukradnutý či minutý toaletný papier, prípadne pozbierať použitý papier v okolí misy a samozrejme
umyť ju, ak je zasvinená nad normu. Hneď nato utekať do kuchyne poumývať taniere i šálky, rozrábať džús i čaj, prijímať nosičov a ich tovar,
obsluhovať hostí i účtovať a vykonávať ešte množstvo iných vecí, ktoré nám dovoľovali len tak úchytkom vypiť si so známym pohárik rumu
a prehovoriť s ním niekoľko unavených viet. Popritom sme mali hostí aj na noc a tak sa spávalo málo a zvyčajne každý sám, lebo „česká
sezóna“ je v plnom lete slabá, darmi, to francúzske porekadlo – dobrý robotník, zlý milenec – a naopak, sa nedalo oklamať.
Jedine niektorý, daždivým smútkom premaľovaný deň, nám priniesol krátke uvoľnenie a napätie mierne povolilo. Ja som sa
mohol chytiť úradných papierov, spočítať tržbu a k večeru postaviť na stôl fľašu rumu, aby sme štyria riadni zamestnanci, dve brigádničky
a dvaja nosiči spoločne porozmýšľali, čo bude so stovkou porcií gulášu v kuchyni, ak bude pršať ešte niekoľko dní a hostia neprídu.
Takto nebadane pricválal, v zhone bežiacej prevádzky, raz pokojnej, inokedy nervóznej, záver augusta a s ním aj výročie Slovenského
národného povstania. Keďže sa aj v týchto miestach odohrala jedna z epizód národného uvedomenia si povinnosti, tak sa nás to nemohlo
netýkať. Každý rok sem v týchto dňoch vyšlo množstvo oficiálnych ľudí uctiť si pamiatku svojich padlých druhov a porozprávať mladi
pozháňanej z horehronských škôl niektoré svoje spomienky.
V jedno poloprázdne popoludnie som vyšiel pred chatu a pobral sa k partizánskemu pomníku, zvaného medzi nami aj Babkinov
guľomet, vzdialenému pár desiatok metrov od chaty. Bolo pod mrakom, vlhký vietor uháňal v poryvoch po mohutnej trávnatej prikrývke
mierneho sedielka a nevysoký pomník z tmavošedých žulových kvádrov, prírodne nepravidelných tvarov, sa posmutnelo i osamelo vynímal
zo zelene. Guľomet značky Maxim stál na surovom dvojmetrovom múre, s trojnožkou zabetónovanou v rovnej plošine a vlhko okolia sa na
jeho zeleno sfarbenom chladiči zrážalo do studených potných guľôčok.
Trošku nižšie pod guľometom visela tabuľka s textom i menami padlých a pod ňou ešte, na malej rímsičke, tenká a dlhá
protitanková puška, vlastne iba jej dlhá hlaveň, tak isto zelenej farby ako prasknutá helma, ležiaca v malom výklenku v pravej časti
pomníka. Celý tento kamennovojenský objekt obklopoval nízky symbolický plot z ohromne silných a masívnych ôk reťaze, ktorých vynesenie
až sem hore muselo stáť viac námahy ako postavenie pomníka. Vo vnútri tejto miniatúrnej záhradky živorili dva-tri okyptené trsy
kosodreviny, ktoré sa po presadení nechceli dobre ujať a za posledných desať rokov povyrástli iba o niekoľko centimetrov.
Prekročil som previsnutú reťaz a zblízka som si kritickým okom pamätník prezrel. Kovová tabuľa, uliata mládežníckou brigádou
Socialistickej práce z Hronca hlásala, že v týchto končinách pôsobila II.paradesantná brigáda na čele s Ivanom Babkinom z Kyjeva, ktorý to aj
padol. Tých niekoľko strohých slov, studeno vyčnievajúcich zo šedej zliatiny, pôsobilo ako výkričník i posolstvo živým. Niečo bude treba
ponaprávať, vravím si v duchu, písmenká pretrieť striebrenkou, alebo zlatou farbou, neviem presne, akú máme v sklade. Vyblednuté vence
pozbierať a spáliť v kozube, ako aj starú, kedysi červenú stužku s už nečitateľným nápisom, ktorá bola obtočená okolo protitankovej pušky.
Viac práce si ale vyžiada nové vyspárovanie skulín medzi kvádrami žuly – mnohé z nich sú odškerené od dotieravého dažďa i zimného času...
O dve hodiny neskoršie, Košút s chudou a fúzatou tvárou odhodil murársku kelňu i špachtlu a zapálil si cigaretu. Poodišiel
niekoľko metrov od pomníka, kde sa rozkročil ako práve vyučený murár, (napokon pochádzal z Nižnej Boce, takže vedel robiť takmer všetko),
a spolu s oblakom dymu spokojne prehovoril :
„Už to vyzerá lepšie. Nemal by som premaľovať aj Babkinov guľomet ?“
„Ten je ešte v poriadku.“ Odpovedám. „A navyše, nemáme zelenú farbu.“
Maroš medzitým pracoval s jemným štetcom a zvýrazňoval striebrenkov vypuklé písmenká na liatinovej tabuli. Mal na to vypracovanú ruku
– keď bol na vojenčine, často nám posielal listy a v nich bolo vždy niečo prikreslené, buď vojak pred tankom na stráži, alebo lyžiar
v zjazdovom postoji na svahu Ďumbiera, čím zrejme vyjadroval svoju túžbu po civile.
Stal som si na malú rímsičku a rukou pootočil hlavňou guľometu na trojnohej lafete. Zeleň sa ho však dôkladne držala, nenašiel
som žiadne odlúpenie farby. Natočil som hlaveň opäť do ideologicky správnej polohy, teda smerom na západ, a vtedy ma napadla
spomienka na jednu takmer nebezpečnú kontraverziu spred dvoch mesiacov, ktorú som však perfektne zvládol...
Jedného dňa doobeda, mi brigádnička Majka, keď sa vrátila z jedálne do kuchyne, pošepla, že si jeden pán sediaci na „trojke“,
želá chatára. „Nejaký môj známy ?“ Pýtam sa. „Nie, nevie tvoje meno“. „Čo si objednal?“ „Rum s čajom“. „Pohárik rumu bol doliaty?“
„Neštvi ma, šéfe, to je všetko v poriadku, už ho aj vypil a zaplatil. Je v tom niečo iné...“ „Možno chce len nejakú informáciu.“
„Možno...“ Odvetila Majka nie veľmi presvedčivo, zbyčajne mala na nepríjemnosti dobrý nos.
Pre istotu som sa napil čaju z hrnca, ale bol skutočne pitný. Jedine čo mu mohlo z tejto stránky vadiť, bolo to, že bol čaj hromadný...
Vyšiel som z kuchyne a pristavil sa pri stole číslo tri. Sedel tam muž asi štyridsaťročný, nakrátko ostrihaný, s mierne zalomeným
nosom, v obleku bežného turistu. Ruky mal vyložené na stole, zopäté ako pri modlení, ale palcami vrtel ako pri hre hrnček var a tým celkove
z neho vyžarovala istota i pokoj, akoby sedel v súdnej sieni, pravda, na tej správnej stoličke.
Pozdravil som, predstavil sa a spýtal, čo si praje.
„Tu neďaleko vás stojí pomník partizánom.“ Začal bez úvodu hlasom strohým, jadrným a bez zafarbenia, ako vysušený strom. „Keďže ste tu
najbližšie, tak iste patrí pod kompetenciu vašej chaty!“
Chvíľu mi trvalo, kým som strávil jeho slová, už svojou oficialitou neveštiace nič dobrého, ale skutočne som ešte nevedel, kam
mieri. A tak som nasadil premýšľajúce čelo a tak isto nevinne a neutrálne odpovedal :
„Prepáčte, ale veľmi vám nerozumiem...“
Podíval sa na mňa a jeho oči zdanlivo zhovievavo prehovorili : „ale rozumiete, rozumiete mi veľmi dobre.“ Pravda, to som iba
vycítil, lebo jeho ústa mlčali. Ale s takýmto pohľadom som sa už stretol, keď som pred pár rokmi sedel pred vyšetrovateľom ŠTB, obvinený
paragrafom 112 trestného zákonníka.
Napokon opäť prehovoril, miešal posvätnú úctu k Sovietskemu zväzu s nepriateľmi ľudu, až sa konečne vyjadril, že je odkaz SNP
na pomíku zneuctený !
„Zneuctený?!“ Opakoval som po ňom a úporne premýšľal, čo asi zase Maroš, Žolík, či Košút vykonali. Rozbúrali ho, alebo nebodaj zneuctili
výkalmi...?
„Áno, je to tak!“ Pokračoval sediaci neúprosne, až ma napokon oboznámil s formou zneuctenia :
„Hlaveň guľometu je obrátená na východ a to je navyše aj vyslovená provokácia. Vždy a v každom prípade musí smerovať na
západ !“
Preglgol som a vrátil sliny, ktoré sa mi tlačili do úst. Skutočne sa mi chcelo vracať, hoci som ešte nejedol, nad úbohosťou ducha tohto
mladého pohlavára, lebo z takej pozície so mnou hovoril. Jeho reč bol spisovne čisto slovenská, nepovedal „socálismus“ ako jeho veľký učiteľ,
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bol teda Slovák ako repa, až na tie pseudotvary vševedúcich znejúce spoza rečníckych pultov straníckych seansí. Najviac ma na tom bolelo,
že bol jeden z nás a že vyšiel až sem nahor, kam som ja ušiel z dolín a miest, kde zúrivo bojuje komunizmus za lepší život strany a ešte aj tu
ma našlo ich vysunuté chápadlo v podobe tohto ich poskoka a ochrancu.
V tom momente som sa vzbúril ! Možno som urobil chybu, ale riskol som to. Mohol som sa kajať, že som o tom nevedel, že sa
s tým hrajú deti, ale mal som taký dojem, že on by v tom videl priznanie chyby a mohol by si ma strčiť do vrecka, doba bola taká, trestalo sa
aj za žarty.
A tak som volil útok i obranu smiechom. Áno, zasmial som sa. Nie však ironicky, výsmešne, ale uľahčujúco, oslobodzujúco, ba
som si aj sadol za stôl oproti tomu parazitovi a s príjemným úsmevom pozrel na neho, tentoraz už nie ako pozorne počúvajúci, ale ako
rovnocenný partner. Sekundu pred tým smiechom mi totiž napadla kacírska myšlienka – poraziť svojho protivníka jeho vlastnou zbraňouhlúposťou a debilitou...
Muž oproti čakal zrejme niečo úplne iné, zarazene ma sledoval a zabudol dokonca aj mleť dvomi palcami okolo seba. Ja som mu
nedožičil žiadnu otázku a prehovoril som naňho ľahkým a úprimným hlasom, (ako som to dokázal, to sa spýtajte psychológov, neodpovedia
vám), akoby som sedel oproti najlepšiemu priateľovi.
„Na túto tému sme pred pár dňami mali veľmi poučnú prednášku!“ Povedal som vysvetľujúco na úvod. Jeho tvár sa nepohla.
Zatiaľ nepopustil ani kvapku zo svojho snehového hradu, ba mal som dojem, že náhle zostražiteľ, akoby cítil zradu. Ale ja som sa už
rozhovoril, už som nemohol zastaviť rozbehnutý balvan, ten istý, ktorý on valil doteraz na mňa, smeroval som teraz na neho.
„Majka“, obrátil som sa na servírku, ktorá práve odnášala prázdne šálky z vedľajšieho stola. „Ako sa volal ten súdruh zo Zväzu
protifašistických bojovníkov, ktorý tu bol minulý týždeň!?“ Bola to vyslovená lož, ale Majka bola skúsená macherka a podržala ma bez
mihnutia oka: „Myslíš toho starého pána ? Žiaľ neviem, ale možno si spomeniem...“
Mávol som rukou a obrátil sa opäť k hosťovi: „Na tom napokon nezáleží. Tak ten súdruh...“ A vyrozprával som mu, že dotyčný
člen Zväzu bol toho názoru, že symbolicky by mali byť hlavne zbraní na partizánskych pomníkoch nasmerované na východ, pretože, a to som
zvlášť zdôraznil, pretože Povstanie vzniklo najmä na pomoc Sovietom, bojovali vlastne proti ustupujúcej nemeckej armáde a tá predsa
ustupovala od východu!
„Čiže,“ zhrnul som svoju vymyslenú, ale logickú lož hlasom hlboko úprimným i presvedčivým, nepripúšťajúcim oponovanie. „Čiže terajšie
nasmerovanie guľometu je správne, alebo, aby som citoval presne toho súdruha, je správnejšie, pretože tým smerom lietali prvé guľky
partizánov!“ Skončil som pohľadom upretým na neho a až teraz som si uvedomil, že kráčam po veľmi tentom ľade. Veď čo, ak je kdesi
v Katechizme komunistickej strany jasne a jednoznačne zakotvená príslušná formulka o tejto problematike a každý odklon od nej znamená
prečin, alebo nebodaj hrdelný zločin – vlastizradu ?!
Ako sa však ukázalo, očividne som ho prichytil pri niečom, v čom mal ideologické medzery, a na moje šťastie, ale aj prekvapenie,
moju návnadu zožral nielen s udicou, ale aj s deravou topánkou zavesenou na háčiku ! Viditeľne znervóznel, začal sa pohrávať s prázdnym
poldecákom, až ho napokon bezradne vložil do šálky od čaju. Nechcel som to hnať až na ostrie noža a tak som mu hodil záchrannú rukavicu
a žoviálnym tónom som k nemu prehovoril: „No povedzte, nemal ten vetarán povstaleckých bojov pravdu ?“
A on skutočne po chvíli akoby tuhého vnútorného uvažovania vyslovil to, čo som od neho s nádejou očakával, ale už prostejším
hlasom a tým i ľudskejšie: „Áno, dá sa to aj takto interpretovať.“ Po chvíli zdvihol oči na mňa a už načisto presv edčivo dodal: „Myslím, že
ten súdruh mal skutočne pravdu!“ To bolo teda dobré zakončenie tejto nebezpečnej debaty, tuším mi vtedy od úľavy aj v ústach vyschlo.
Pritiahol som k sebe čajovú šálku s poldecákom vo vnútri a aby som všetko ukončil, opýtal som sa : „Prajete si ešte čaj s rumom?“ Chytil sa
vďačne zmeny témy a aj keď už mal zaplatené, čiže už zrejme nechcel nič konzumovať, teraz rýchle zo seba vychŕlil : „Áno, áno, dám si to
ešte raz!“ „Prosím, hneď to bude.“ Odvetil som.
Zdvihol som sa s príjemným úsmevom a vrátil sa do kuchyne. Keď mu Majka odniesla čaj s rumom a aj ho zúčtovala, posunkom
som privolal personál k oknu kuchyne : „Dajte si pozor, na trojke sedí nejaký udavač!“ A krátko som im vysvetlil, aký som mal s ním
rozhovor. Majka sa hneď nahla k polici a vylovila odtiaľ fľašu rumu. „Šéfe, ty si zaslúžiš pohárik z mojej fľaše“. Keď sme si všetci spoločne
ťukli a vypili až do dna, Majka sa ma pošepky spýtala, či by mu nemala do ďalšieho čaju, ak bude ešte chcieť, pridať niekoľko kvapiek
ricínového oleja... Bolo to lákavé pokušenie, ale napokon som túto ponuku odmienol, lebo som si spomenul sa moju krčmársku zásadu, že aj
nepriateľ je našim hosťom a pustil som to k vode.
O niekoľko minút Majka víťazoslávne zahlásila, že porazený nepriateľ odišiel a vzduch je opäť čistý. Nepovažoval som to za veľké víťazstvo
a tak som prikázal Košútovi, aby guľomet natočil správnym smerom, lebo nie každý je zadubenec a moja rozprávka by mi nemusela pomôcť,
ale priťažiť.
A dnes tu stál ten istý Košút niekoľko metrov od opraveného i upraveného múrika, dymil z cigarety a nad čímsi zrejme rozmýšľal,
lebo sa o chvíľu ozval : „Nemali by sme tú kaplnku zvnútra vymaľovať na bielo?“ „Koho?“ Ozval sa Maroš a pozrel na Košúta, zrejme ho zle
rozumel. Košút pristúpil bližšie a koncom dymiacej cigarety ukázal na výkledok v múre. „Túto pomníkovú priehlbinu, či jaskyňu...“
Zadívali sme sa všetci na ňu. Bola to skutočne akási priehlbina na pravej čelnej strane pomníka. Mala asi tredsaťcentimetrovú
hĺbku, dvakrát tak vysoká, ukončená apsidou. Trošku to vyzeralo na nie veľmi šťastný neskorší prílepok, avšak momentálne bez nejakého
prospešného využitia. Vo vnútri ležala puknutá prilba, ale na prvý pohľad bolo vidieť, že to nebolo stavané pre ňu. Prilba zaberala len malý
priestor naspodku a nad ňou zívala päťnásobná prázdnota, akoby tam chýbal nejaký obraz, alebo nebodaj oltárik.
Zamyslene som sa zadíval na mojich kolegov. Tvárili sa však nanajvýš vážne a nahlas premýšľali, ako to vylepšiť. Marošovi sa
pozdával Košútov návrh, chcel ho spestriť ešte namaľovaním červenej päťcípej hviezdy, ale ja som tieto návrhy zamietol a podotkol, že je to
miesto pre menšie vence a odviedol som reč na niečo iné.
Pokým ešte chlapci opravovali čo sa dalo, ja som odstúpil od pomníka a zhlboka, až takmer zo dna duše som sa nadýchol
okolitého vetra spomienok, ktoré sa mi nahrnuli do zúžených očných buliev pri pohľade na kaplnku. Táto priehlbina sa totiž pri prvopláne jej
roditeľa kaplnkou aj nazývala a aj teraz sa jej pri troške fantázii podobala.
Ale to je dávnejšia história, a teraz, po dvadsiatich rokoch od realizácie prístavby kaplnky, by zrejme nevyznela tak vieryhodne
a tragikomicky, ako v tom čase. Preto som aj zamlčal pred kamarátmi, že viem čo to je a na aký účel to bolo postavené. Ale moje druhé,
vnútorné Ja, si premietlo v tichosti mnohé podrobnosti, za akých došlo k prístavbe kaplnky aj s jej nie veľmi slávnym koncom, ktorý asi
najhorišie dopadol na jej stvoriteľa, nech to už myslel akokoľvek vážne a úprimne.
Písal sa vtedy rok 1964, ked bol v dvojchatke na Trangoške pod Srdiečkom ubytovaný výťahár menom Revay. Pracoval na
sedačke smerom na Chopok a v tých časoch mohol mať niečo cez štyridsať rokov. Mal bledú, asketicky chudú tvár s vysunutým ohryzkom,
čierne vlasy vždy starostlivo učesané dozadu a hlboko usadené oči vedel takmer bez pohybu viečok dlho upierať na druhého, až to
dotyčnému bolo nepríjemné. Medz kolegami mal povesť uzavretého a svojrázneho človeka, ktorý sa však vedel znezrady impulzívne na
hocikoho slovne vyrútiť, aby to vzápätí oľutoval a za tým sa ešte viac uzavrel a nadobro dištancoval od ostatných ľudí.
Pochádzal z Liptova, bol starý mládenec a po sskončení práce, ktorú vykonával veľmi zodpovedne, sa nikdy nezastavil a neposedel v bufete,,
alebo v hoteli, ako to robili jeho kolegovia, ktorí tiež bývali v tých končinách.
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V čase voľna sa túlal po okolitých kopcoch, zbieral rôzne kamene aspom trošku zaujímavého tvaru, samorasty koreňov i konárov a to
donášal do svojej izby. Čo však robieval vo vnútri, o tom sa šírili iba dohady, lebo býval sám a nikdy nikoho k sebe nepozval, ale ani
nevpustil. Pravdapodobne hodne čítal, lebo ho niekedy videli prichádzať z dolín s balíkmi kníh. Objednával si aj noviny, ktoré však na veľké
prekvapenie nikdy nikomu ani na okamih nepožičal, hoci ho dotyčný o to slušne poprosil, a tiež o ňom kolovala správa, že maľuje obrazy
a píše nejaký tajomný spis.
A keď dvaja jeho kolegovia, bývajúci z druhej strany tenkej spoločnej priečky tejto dvojchatky, oznámili, že začuli akýsi vrzgotavo-plačlivý
hlas, ktorý sa niesol z jeho izby, vytekal z jeho okna a narážal do storočných smrekov, a ktorý sa podľa nich podobal ťahaniu zväzku
hrdzavých kôs po hrbolatej betónovej podlahe, (neskoršie sa prišlo na to, že Revay hral na husliach), tak od toho času ho nenazývali ináč,
ako Všeumelec miestny, navyše vždy so všeobecne známym poťukaním prsta po hlave.
Napokon si spolupracovníci na neho zvykli, tak ako si zvykneme na obitý kastról v kuchyni, hoci nám v prvých hodinách i dňoch vadí táto
očividná chyba, ale o pár týždňov na to už slúži ďalej, akoby to tak trvalo roky.
Jedného dňa začiatkom leta sa Revay zatúlal aj na chatu pod Ďumbierom, kde vtedy chatárčil mladý muž známy pod menom
Gróf Peter, ktorý mal objekt v prenájme. Ten neskoršie spomínal, že sa zrazu v prázdnej jedálni objavila podivná postava mužského
pohlavia, ktorá si zámerne, alebo skutočne nevšimla Grófa Petra stojaceho pri dverách kuchyne, ale hneď sa pustila do prezerania fotografií
zo stavby pôvodnej chaty spred štyridsiatich rokov, ktoré viseli po stenách.
Gróf Peter ešte spomínal, že potichu zacúval do kuchyne, vzal z kúta vojenskú pušku, strhol z nej deku, presvedčil sa, či sú v nej
náboje a odistenú ju oprel zvnútra kuchyne o zárubňu dverí. A ešte skôr, než sa vrátil do jedálne, slabým hvizdom nastražil driemajúceho
dobermana, ležiaceho pod stolom.Revay medzitým už skončil prezeranie zväčšených dobových fotografií a keď sa odpútal od poslednej, Gróf
Peter ho pozdravil a slušne sa spýtaj, či si praje čaj.„Nie, ďakujem“ Odvetil oslovený, keď si konečne chatára všimol. Po chvíli nehybného
pozorovania Grófa Petra, ktorý si pri tom pohľade nevdojak oprel ruku bližšie o rám dverí za ktorým bola puška, ešte chladne a odmietavo
zdôraznil: „Nie, nič si neprajem!“A bez pozdravu, nanajvýš neprístupne, ale zároveň i dôstojne ukázal chatárovi chrbát a vyplával z chaty.
Neskoršie ho Gróf Peter videl obchádzať okolo pomníka, ktorý mal vtedy ešte pôdorys pravidelného obdĺžnika s mierne
kónusovitou hornou časťou, kde už vtedy trónil guľomet Maxim. Keďže doteraz Revaya nevidel, ani nevedel odkiaľ je a kde pracuje, mal
obavu, či táto podivná osoba nemá v úmysle guľomet odcudziť, keďže v tom čase bol ešte kompletný i streľbyschopný, a navyše nebol ešte
napevno zabetónovaný do vrcholovej dosky.Keď si však Gróf Peter od chaty všimol, že Revay obchodí okolo pomníka s nejakým papierom, či
skicárom v ruke, do ktorého si čosi píše, alebo kreslí, tak sa uspokojil a stratil o neho záujem. Vtedy ho prirodzene ani nenapadlo, že bude
mať v niektoré dni najbližšieho mesiaca neustále na očiach.
Revaya však pri pohľade na pomník zrejme napadla veľkolepá myšlienka. Musel to byť veľmi silný impulz, lebo hneď v najbližší
voľný deň zaklopal na dvere Zväzu protifašistických bojovníkov v okresnom meste, inštitúcii, o ktorej zistil, že pod jej registráciu, ochranu
i údržbu patrí pomník na Ďumbieri. Chvíľu mu trvalo, kým sa dostal až k samotnému predsedovi, ( s nikým iným nechcel hovoriť), ale keď už
si sadol na ponúknutú stoličku a uprel svoje neoblomne dôverčivé oči ponad stôl na šedivého šesťdesiatnika, tak si bol svojou vecou taký istý,
že začal hovoriť hneď k veci a zvlášť sústredene artikulujúc, vyslovil prvú svoju vetu po pozdrave:
„Prichádzam za vami v mene zvýšenej piety partizánom!“ Z tejto vytríbenej oznamovacej vety malo najväčšiu razanciu slovo „piety“ a to
predsedu znepokojilo natoľko, že sa neovládol a hneď zareagoval na to podozrivé slovo: „Piety? Vravíte piety“
V zápätí sa uprenejšie zadíval na svojho návštevníka a trošku ho zamrzela jeho spontánna reakcia. Zagúľal očami po miestnosti aby sa
odpútal od Revayovho hadieho pohľadu, zachytil sa na chvíľu prísneho vzhľadu prezidenta Novotného na stene, z neho skĺzol jeho zrak na
usmievavú bustu Klementa Gottwalda a v duchu premýšľal : Koho to zase kto za mnou poslal ?! Mal by som ho nechať vyhovoriť a potom
zaujmem rázne stanovisko! Toto pomyslenie ho značne upokojilo-hneď nato si nezáväzne pomädlil ruky a sucho, aj keď trošku blahosklonne
i otcovsky poznamenal: „Pokračujte. Len pokračujte, prosím.“
Revay čakal len na tento pokyn a ponoril sa do dosť dlhého neprerušovaného monológu, na ktorý predseda reagoval raz
prikývnutím hlavy, druhý raz pohnutím tela, inokedy zmraštením čela, čo u väčšiny ľudí značí hlboké zvažovanie počutého. Revay to presne
tak aj chápal, pokračoval ďalej a rozprávanie plávalo pracovňou ako jarná voda dole Hronom.
Oboznámil dôkladne oprotisediaceho predsedu, ktorý nevdojak uhýbal jeho upreném u pohľadu, o návrhu vylepšiť pomník pri
chate pod Ďumbierom akýmsi malým útulkom, architektonicky veľmi vhodným a premysleným, v ktorom by stála symbolická trojrozmerná
skulptúra partizána a tým by sa zvýraznil celkový výsledný dojem, ktorý je doteraz všedný a mdlý. Strop kaplnky bude zaoblený, čo očividne
priaznivo zapôsobí na skulptúru a zvlášť zľudští celý pietny vzhľad pamätného objektu.
Konečne predsedu čosi zobudilo i vyburcovalo, nahol sa dopredu a prvýkrát počas celej Revayovej reči uprel oči priamo aj on na neho, čím ho
nachvíľu umlčal a hneď to aj rýchle využil : „Vravíte zaoblený strop kaplnky ?“
Rečník bol predsedovým záujmom mimoriadne povzbudený, vôbec si nevšimol zdôraznenie slova „kaplnka“ a dokončil svoje obsiahle
rozprávanie: „Áno, presne tak. Ten strop je tam veľmi potrebný, pretože bude skulptúru chrániť nielen pred dažďom, ale i pred snehom,
ktorého je tam v zime neúrekom“.
Revayove dotieravé dôverčivé oči predsedu znepokojovali i miatli, no zároveň ho spolu s tým opakovaným stropom, teraz už bez
slova „kaplnka“, položili pomaly na lopatky. V hlbokom tichu sa odtiahol od stola, zvážnel, očami poblúdil po pracovni a v skutočne
mimovoľnom pohybe premiestnil niekoľko spisov z jedného rohu stola na druhý a pedantne ich urovnal.
S ráznym tvrdením svojho návštevníka, že je tam snehu neúrekom nechcel polemizovať už len z toho dôvodu, že pri pomníku
v zime nikdy nebol, ale celá myšlienka sa mu neobyčajne zapáčila. Poklepal niekoľkokrát prstami po stole a iba on vedel, čo to znamená.
Tohto roku bude totiž okrúhle, dvadsiate výročie Povstania a v okolí jeho známich z najvyšších kruhov sa hovorilo, že sa na oslavy do mesta
SNP dostaví nielen najvyšší predstaviteľ našej strany a štátu, ktorý teraz pozeral na neho zo steny, ale aj samotný Nikita Sergejevič Chruščov
a tak peniaze na podobné akcie skutočne boli, veď už aj do niektorých pomníkov investovali. Nebolo by zlé vylepšiť si ešte viac svoje
pracovné postavenie a zaslúžiť si miesto na tomto poste! „Súčasne som navrhol vylepšenie pomníka padlým partizánom na Ďumbieri...“ Tak
by pokračoval vo svojej výročnej správe o činnosti organizácie, ktorú vedie.
„No dobre, je to zaujímavý návrh.“ Povedal konečne zmierlivo. „Máte nejaké náčrty a podklady?“ Myslel tým na modrý fascikel,
ktorý Revay vyložil hneď pri príchode pred seba na stôl. Keď mu ho podal, predseda pozrúc sa na nálepky, kde bolo tlačenými písmenami
napísané „PRÍSTAVBA KAPLNKY“, sa hneď zarazil, podíval sa prísne Revayovi do očí a rýchle prehovoril: „Ale toto slovo kaplnka nesmie nikde
figurovať!“ Na chvíľu sa odmlčal a keďže videl vyvalené Revayove oči, svedčiace o tom, že mu veľmi nerozumie, tak už nie tak tvrdo, ale
akosi vyhýbavo dodal: „Myslím na pomníku...“ „Veď tam nebude žiaden nápis!“ Poponáhľal sa Revay s odpoveďou, akoby práve na tom
závisela celá akcia, čo napokon mohla byť aj pravda. „Prirodzene. Áno, prirodzene, že nie.“ Pritakal uspokojene predseda, roztvoril fascikel
a začal sa prehŕňať v náčrtoch, skicách, pohľadoch zboku i spredu, ako aj výpočtom cien materiálu a všetkým, čo s tým súviselo. Skutočne
všetko tu bolo do poslednej bodky na papieri napísané, vyznačené, narysované, zdôvodnené, podpísané a zakončené dátumom vzniku. Veď
toto je hotové dielo ! Preblesklo predsedovi mysľou. A za smiešne nízku cenu! Pravda, pre navrhovateľa a staviteľa v jednej osobe, ja si ju vo
svojich účtoch môžem päťnásobne zvýšiť...
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Predseda sa prebral z hrejivých myšlienok a uprel na človeka pred sebou svoje dobrotivé oči. Teraz ho zaujímalo už len jedno
a s miernou obavou vyslovil svoju otázku :„Ste schopný zorganizovať túto, ako to vy nazývate, prístavbu, určite do osláv SNP?!“
„Prirodzene, súdruh predseda! Veď časový harmonogram postupu prác je tam pripojený!“ To bol posledný bod, ktorý rozhodol. Predseda
zatvoril fascikel, vstal, podišiel k dverám a keď ich pootvoril, oslovil svoju sekretárku : „Hanka, budem vás potrebovať!“
Návrh na opravu pomníka podaný predsedom bol predstavenstvom Zväzu kladne prijatý, lebo o pár dní sa Revay opäť ukázal na
chate u Grófa Petra, ktorý sa už medzitým dozvedel, o koho sa jedná. Revay sa zhováral s chatárom nanajvýš úradne a striktne a obmedzil
sa skutočne iba na jednotlivé slová : „Máte tu cement ?! Vápno ?! Piesok?! Fúrik?!“ Grófa Petra jeho úsečné otázky tak odzbrojili a zmiatli,
že i on vypúšťal zo seba jednoslabičné odpovede „ „Nie! Nie! Nie!“
Keďže o ničom nevedel a bol z toho znepokojený, dovolil si opýtať sa, čo sa vlastne deje. Vtedy mu táto podivná osoba zdráhavo ukázala
niekoľko opečiatkovaných úradných papierov a súčasne slovne oznámila, že sa jedná o prístavbu pamätníka, ktorej je on jediný realizátor.
Hovorilo sa vtedy o sume 5000 korún, ktorú údajne Gróf Petr úchytkom zazrel na spodku ktoréhosi papiera, ale Revay zostal verný svojej
povesti uzavretého Všeumelca miestneho, nič nikomu na túto tému nepovedal, len sa s vervou príznačnou pre tvorcov, ktorých kopla náhla
tvorivá múza, venoval vehementne svojej robote.
Keďže sa v chate nenachádzal žiaden materiál o ktorý žiadal, všetko si počas niekoľkých dní povynášal na chrbáte a potom sa
pustil do samotnej prestavby. Pravú časť pravidelného kompaktného pomníka rozbúral čakanom a na uvoľnené miesto začal murovať
z primerane tenkého kameniva akúsi jaskynku s čelnou otvorenou stenou. Pracoval aj v daždi, v starej koženej zástere a nevšímal si chatára,
ktorý ho občas prišiel pozdraviť a ktorý si ho raz vo veľmi nepriaznivom počasí dovolil osloviť a slušne sa spýtal, či nechce šálku čaju,
prípadne pol deci rumu. Revay ho však s opovržlivým zasupením od tejto príjemnej služby odradil a Gróf Peter, keď videl ako mohutne
podivná osoba narába s čakanom, sa viac nevnucoval, len ho zdiaľky občas nebadane pozoroval.
A kupodivu, z tých nešťastných ruín povstalo za tri dni usilovnej práce pekné dielo, celkom nekrikľavo zapasované do niekdajšieho
skalného monolitu, a keď to zvnútra ešte omietol a natrel vápnom, tvorilo to opäť kompaktný a oživený celok. Kaplnka bola necelý meter
vysoká, pol metra široká a asi tridsať centimetrov zapustená dovnútra, so súmernou, polkuhovou apsidou.
Keď bola práca hotová, všetok zvyšný materiál odnesený a okolie príkladne upravené, čo staviteľovi možno pripísať k dobru,
zavolal si k pomníku Grófa Petra. „Dobrý cement musí dobre zrieť!“ Povedal bez úvodu a zmrazil tým chatárove pochvalné slová nad
kaplnkou, ktorými sa chcel s týmto znamenitým indivíduom aspom trochu zblížiť a hneď pokračoval: „Na zretie však betón potrebuje vodu.
Treba ho jemne vlhčiť...Ste schopný zhostiť sa tejto úlohy?!“ Keď ohúrenému chatárovi predložil túto bezočivo priamu požiadavku, mierne
poodstúpil, prenikavo a bez náznaku hanby si ho kriticky prezrel asi tak, ako si na trhu prezeráme tovar. Chýbalo už len, aby mu ohmatal
svaly, prezrel zuby a podľa tvaru lebky posúdil jeho duševný i telesný predpoklad pre vyslovenú úlohu. Gróf Peter, zarazený i pohoršený
takýmto vysokým sebavedomím podivnej osoby, mu chel čosi britko odseknúť a poslať ho do horúcich pekiel, ale keď si spomenul ako
freneticky narábal s čakanom pri začiatku prác, tak sa zmohol iba na tiché zašomranie : „Snáď to nejako zvládnem...“ Ale znelo to aj podľa
jeho neskorších slov nanajvýš neúprimne, rezignovane, skleslo i chabo, lebo Revay si ho opätovne, teraz však už úplne nepriateľsky premeral,
zošpúlil pery a s donebavolajúcou pochybovačnosťou skôr pre seba ako jemu zašumel :“ No neviem, neviem!“ Hneď na to sa obrátil a jeho
odchod sa podobal úteku simulanta, ktorému chcú amputovať pravú ruku. Dlhými krokmi zamieril popri chate nadol, vyhadzoval svoje
nožné pahýle nielen na chrbát, čo by nebolo nič zvláštne, ale najmä dopredu, až sa zdalo, že sa udiera kostnatými kolenami o prsia.
Ako sa neskoršie dôveryhodne a veľmi presne vyjadril Gróf Peter : zlostné kusy blata spod jeho robotníckych bakančí dopadali do
okolia chaty ešte pol hodinu po tom, ako mi zmizol z očí v zákrute za Halašovou jamou !
Výročie Povstania sa znezrady priblížilo. Medzitým sa Revay zo dvakrát ukázal pri pomníku, ale keďže sa mu chatár vyhýbal a on nevkročil
do chaty, tak ani nevedel, či je spokojný s jeho občasným polievaním prístavby, alebo nie.
Zato však Revayovi spolubývajúci v dvojchatke na Trangoške neprestávali šomrať a už dva týždne si mrzuto čistili vibramy od sadry, ktorá
bola porozsýpaná po chodbe a najmä pred jeho dverami. Z jeho izby sa teraz pre zmenu neozýval ryk ťahania zväzku hrdzavých kôs po
hrboľatej betónovej podlahe, ale člapot vody, zvuky brúsenia špachtly, za čím nasledovalo rozbíjanie čohosi o stôl a smetisko za chatou sa
zabelelo ďalším sadrovým torzom, v ktorom by ani ten najposlednejší znalec moderného umenia nevybadal skulptúru a so strachom by
odtiahol z týchto zapadnutých končín.
Keď nastal deň „H“ – slnko sa vtedy rozprestrelo po oblohe ako rozliate mlieko po obruse-začali sa do chaty pod Ďumbierom
trúsiť netradiční hostia. O vyžehlené puky vyblednutých uniforiem, šíriacich naftalínovú vôňu, i civilnýzch šiat striedmeho strihu, sa
zachytával mierny teplý vánok a súčasne čechral ich majiteľom ráno ešte upravené kadere. Tých, ktorých hlavy vyzerali ako pulzujúce
zrkadlá, tých pohládzal príjemným vejárom a vysušoval kvapôčky potu, ktoré sa nazhromaždili počas dvojhodinového výstupu až sem.
Bol to vzácny augustový deň, celý slávnostne navoňaný prítomnosťou vojnových i povstaleckých veteránov, čo si aj obnažené
slnko z oblohy uvedomovalo a vpíjalo s radosoťu svoje lúče do vystavených metálov rôzneho tvaru, druhu ako aj hodnoty. Boli to metále
mosadzné, strieborné i zlaté, so zvýraznenou obrubou i dvojfarebné, s vypuklou hrdzavou červeňou, niektoré skutočne staré, zachovávajúce
si patinu vojnových rokov i po úmornom čistení či celonočnom uzavretí v rozrezanom zemiaku, iné svietili ešte novotou kremnickej mincovne
a závesnými stužkami. Tak isto rôznorodí boli aj ich majitelia, od milučko vyzerajúcich baculáčov, po kostnato vychrtlých dlháňov, ale všetci
tvorili jeden celistvý roj so smejúcimi sa tvárami, ale i zamĺknutými váženými osobami s podlomeným zdravím, ktorých skľavené kĺby
končatín určite pochádzali z pamätnej nízkotatranskej zimy štyridsiateho štvrtého roku.
V chate sa ponúkala i pila prevažne vodka zapíjaná čajom, ale viacej bez zapíjania, boli to predsa starí harcovníci. Ich reči sa
najviac točili o tom, kto bol deň pred tým na letisku Tri duby a koľkí z nich stáli na hlavnej tribúne medzi tými, čo obklopovali hlavu nášho
štátu i strany, stojaceho vedľa N.S.Chruščova, pokým ponad ich hlavy prelietavali mohutné stroje leteckého dňa. Vtedy ešte ani jednému
nenapadlo, a najmenej predsedovi Zväzu, ktorý dostal umiestenku len niekoľko metrov od pohlavára najväčšieho socialistického štátu sveta,
že tento o niekoľko týždňov po našej návšteve „padne“ a viacej sa nebude spomínať po dobrom.
Predseda si už predtým našiel čas, aby si odskočil k pomníku a utvoreným dielom bol nadmieru spokojný. Vnútro výklenkovej
prístavby, ako to sám nazval, aby sa vyhol ideologicky podozrivému pojmu kaplnka, bolo čerstvo vybielené ako novostavba pred príchodom
kolaudačnej komisie. „Skulptúra je v chate“. Uspokojil ho Revay, keď predseda zdvihol spýtavo obočie.„Suší sa ešte farba po poslednej
úprave, ale onedlho to už bude v poriadku“. Predseda bol vo výbornej nálade a po uspokojivej prehliadke výklenkovej prístavby natoľko
dôveroval hodnote trojrozmerného diela, že nepociťoval potrebu vidieť ho vopred, čo, ako sa ukázalo neskoršie, bola jeho jediná chyba,
avšak ľahko ospravedlniteľná, nakoľko, ako sa vyjadril, umelcom robotníckeho pôvodu neskonale dôveroval. A tak si už len porovnal hodinky
na ruke s hodinkami Revaya a príjemne naladený sa vrátil do chaty.
Masívny žulový chrbát Štiavnice sa olovenozelenkavo mračil v slnečnom tichu, ktoré prerušovalo iba znepokojené hvízdanie svišťov
z mnohopočetnej rodinnej kolónie v skalnatom kuloári pod masívom, keď sa k pomníku začali z chaty presúvať jednotlivo i po skupinkách
pozostatky veľkej povstaleckej armády. Vydýchaní, napojení a čiastočne už oddýchnutí z nekaždodenného prudkého výstupu, pokojne
a neorganizovane zaujali polkruhový útvar pred pomníkom, ktorého pravá časť s prístavbou bola teraz zahalená čistou bielou a vyžehlenou
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plachtou, ktorú Gróf Peter láskavo prepožičal na prosbu-žiadosť Revaya. Obraz to bol nadmieru tajomný i sviatočný a cípy plachty nebadane
nadvihoval južný vánok, akoby chcel predčasne poodhaliť výsledok tvrdej práce Všeumelca miestneho.
Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov stál v popredí pred hrubou reťazou a z vrecka pozapínaného kabáta mu decentne
vykukovali papiere so slávnostnou rečou. Keď už došiel aj posledný oneskorenec, predseda si dôležito odkašľal do ruky a rozcítene oslovil
okolostojacich. Niekoľkými vetami prítomných uvítal, menami vyzdvihol zvlášť významných jedincov, potom ukázal na polozahalený pomník
a poprosil domácky i láskavo vypadajúceho dôstojníka v uniforme aby vylepšenie pomníka odhalil.
Stalo sa to behom niekoľkých sekúnd- dôstojník potiahol cíp plachty, tá sa zviezla nadol ako uvoľnená lavína a pred očami zúčastnených
civilov i oficierov sa odhalil výklenok aj so skulptúrou v celej svojej úchvatnej kolorovanej kráse.
Oči prítomných sa okamžite vpili do priestoru kaplnky ako zhypnotizované, napokon, bola to skutočne pastva nielen pre oko estéta. Ruky
prichystané odobriť odhalenie potleskom zamreli v pohybe a rôznorodé duše ľudí cez očné zreničky prijímali a vsakovali do seba čaro prvého
a nadmieru nezvyčajného pohľadu.
Pred vybieleným pozadím kaplnky, zvýrazneným po bokoch čiernym pásom, stála pestrofarebná postavička partizána asi vo
veľkosti trojročného dieťaťa, na ktorej boli doslova vyčerpané všetky možné škály temperových farieb, ktoré kostrbatú, proporcionálne
neveľmi súmernú sadrovú skulptúru neobyčajne plasticky dokresľovali.Najprv nás upútali jeho oči výrazne v sadre vytvorené, mierne
priveľké a doširoka roztvorené ako na postavách zo stien pyramídy v Gíze. Vypúlené zorničky boli naplnené sienou pálenou s bodkou beloby
zinkovej v strede a beľmom výstižne zvýrazneným presýteným ultramarínom. Pod nevýrazným lilavým nosom sa nachádzal ďalší veľmi
vďačný objekt – ústa, kde sa muselo minúť také značné množstvo rumelky červenej s karmínovým pásikom v strede, že sa výsledný efekt
rovnal chirurgom čerstvo rozrezanej časti živého mäsa, ktorého množstvo jemných vlásočníc ihneď vyplaví životnú tekutinu. To všetko
obklopovali plynulé obrysy tváre s pomarančovoružovou hladkou pleťou, vcelku celkom symetrické, čo sa už vonkoncom nedalo povedať
o strednej časti tela. Hruď bola v pomere k hlave, ale i k nohám primalá a celú ju obopínala hráškovozelená vojenská bunda. Na jej čestnej
ľavej strane sa skvelo niekoľko skutočných a hmatateľných kovových metálov rôznej hodnosti, upevnených nehrdzavejúcimi mosadznými
skrutkami. Nohavice farby khaki už neposkytovali taký lákavý pohľad, podobali sa skôr turistickým alebo jazdeckým golfkám, pretože boli
zastrčené do čižiem, ktoré vytvárala matne tmavá farba.
Cez polootvorenú dlaň pravej ruky mu súmerne s telom prechádzala predĺžená pažba pušky z hnedého dreva opretá o podlahu, kým dlhá
hlaveň stvorená z metlovej rúčky, matne natretá ako čižmy, prevyšovala o niekoľko centimetrov celú postavu. Odborníkovi na zbrane by to
niečo hovorilo o výrobku majstra osemnásteho storočia, nebyť okrúhleho zásobníka v strede, ktorý už i dieťaťu napovie, že patrí nepochybne
známemu ruskému bubienkovému automatu. Celkove to bol obraz emocionálne natoľko pôsobivý, že už tejto infantilno-patologickej
postavičke skutočne chýbala iba tŕňová koruna a bol by to pohľad pod obraz Boží.
Predseda, ktorý prirodzene taktiež uprel svoje oči na vystavený objekt, sa prvý prebral z momentálnej strnulosti, obrátil svoje
zaťaté pery na zástup a začal tlieskať. Potlesk sa šíril rýchlejšie ako rýchlik po koľajniciach, konečne sa ním pretrhlo to mnohosekundové
mĺkve a prísne ticho, akoby zaskočené vyjaveným pohľadom partizána spopod apsidy na toľko nadriadených šarží pred sebou.
Nastalo vydýchnutie, dav sa uvoľnene rozknísal, dych podozrivo zarazený sa opäť rozhýbal ako vietor, ktorý veselo povieval plachtou
v rukách Revaya, víťazoslávne stojaceho v popredí s blahosklonným a šťastným výzorom tvorcu v tvári, ktorý si skutočne myslel, že ten
potlesk patrí len a len jemu a jeho výtvoru.
To už predseda čítal nie veľmi dlhý prejav, ktorý vial vo vetríku, vznášal sa ponad hlavy prítomných, kým sa ich oči opätovne vpíjali do
výklenku a sledovali každý detail tohto pozoruhodného diela. Teraz však už prirodzenejšie, keďže predseda svojím potleskom ako vrchnosť
odobril skulptúru, ktorá sa mnohým videla ako nie smiešna, tak aspom mierne problematická.
Zatiaľ skutočne všetko nasvedčovalo tomu, že slávnostnému aktu nič nechýba a že sa stále vedie v stanovenom poriadku. Keď
prejav doznel a skončil sa aj potlesk, predseda uprel oči na mladého učiteľa, ktorý na tento pokyn zdvihol ruku a dvanásťčlenný zbor
školáčok z Čierneho Balogu spustil ruskú častušku, počas ktorej sa pokladali vence. Po nej nasledoval prednes básne Milana Rúfusa Večer na
Ďumbieri a pietny akt sa skončil munútou ticha za padlých. Po tomto závere sa všetci vo vznešenom ovzduší dobre vykonanej práce pobrali
nazad do chaty, kde ich čakalo príjemné pohostenie a kde sa mala s niektorými účastníkmi pamätných bojov začať beseda s vybranými
školákmi z horehronských základných škôl. Jedine predseda akosi zaostával za ostatnými, čo mu však nikto nezazlieval, nakoľko ako vedúci
dnešnej oslavy mal vlastne povinnosť starať sa o všetkých. Predseda však mal celkom iný dôvod k zaostávaniu. Vrelo to v ňom už od začiatku
slávnostného odhalenia prístavby, keď aj jemu, ktorému by sa to nemalo stať v žiadnom prípade, zamrel potlesk v rukách. Chyba! Večná
moja chyba, šomral si zlostne v duchu, však počkaj, ty, ty...
Obzrel sa za seba, kde ako predpokladal, ostal už len Revay. Ten sa chvíľu zdržal skladaním posteľnej plachty, ale teraz sa už aj on
ponáhľal za predsedom s takým spokojným výrazom v tvári, chôdzi i v držaní tela, že to predsedu ešte viac popudilo.
„Tú sochu odtiaľ okamžite odstráňte ! A viacej vás nechcem vidieť !!!“ Zreval na Revaya a ani nepočkal, kým sa k nemu priblíži. Nato sa hneď
zlostne obrátil chrbátom k pomníku a pokračoval v chôdzi ku chate, za nechávajúc za sebou zmäteno stojacu postavu tvoriteľa v tichom
vánku pod vysokou oblohou. V tichu, ktoré znezrady prerušil iba hvizdot svišťa spopod Štiavnice, predseda po niekoľkých krokoch zastal
a obzrel sa. Revay stál na tom istom mieste kde ho zasiahli ostré slová, s výrazom dieťaťa, ktorému je nad pochop nejasný príkaz dospelého.
Zložená plachta v ovisnutých rukách sa mu chvela, tak ako jemné stužky na vencoch za jeho chrbátom. Predseda na chvíľu ustrnul, oči sa mu
zúžili nevôľou- nebol zvyknutý, že by boli jeho príkazy brané na ľahkú váhu. „Vy mi nerozumiete?“ Prehovoril predseda tichšie, ale razancia
jeho slov vypovedaná zúženými perami bola tak isto hrozivá a jednoznačná, ako keď prvýkrát skríkol na Revaya. Súčasne sa pomaly
približoval k jeho postave. Ten nešťastník sa však nehýbal, nohy mal nesmelo roztiahnuté, akoby zakotvené v predošlom pohybe, len svoje,
teraz nejasné oči upieral priliepavo na predsedu v snahe vypátrať, čo sa to vlastne deje. Predseda sa zastavil pri ňo m a keď sa pohľadom
presvedčil, že ten nejaví žiadnu známku chápania vážnosti jeho slov, tak pomedzi zuby viac zavrčal ako vyslovil: „Tak ja vám to ukážem,! Vy,
vy...“ Predseda nedopovedal, len sa dlhými krokmi pobral k pomníku, čo konečne prebralo aj samotného Revaya, že sa s akýmsi
nedefinovateľným zakvílením pustil za ním. Predseda došiel k pomníku, náhlivo prekročil nízku reťaz a zastal pred kaplnkou. Chvíľu, len
malinkú chvíľu si sochu vo výklenku nenávistne prezrel, potom s tlmeným vzdychom historickoosudového rozhodnutia schytil vyparádeného
partizána oboma rukami ako dieťa pod pazuchmi a zdvihol do výšky očí, akoby sa chcel ešte posledný krát utvrdiť vo svojom konaní
a zámere. A ten pohľad zblízka bol pre neho zrejme ešte viac zdrvujúcejší a hroznejší, lebo predseda v akomsi kŕči prižmúril oči a nepríčetne
do pomníkového ticha piskľavo zreval :“Toto má byť partizán ?! Veď je pomaľovaný ako saigonská kurva!!!“ V tom momente sa so
stiahnutými perami rozbehol niekoľko metrov za pomník a širokým rozmachom i silou, akú by súdny človek v jeho úradníckej telesnej
konštrukcii ani nepredpokladal, vrhol nešťastnú skulptúru smerom do Jánskej doliny! To všetko sa udialo za bolestného zachrčania Revaya,
ktorý v ten pre neho hrôzostrašný okamih radšej prižmúril oči a prekrížil bohabojne ruky na prsiach, že skutočne vyzeral ako stelesnenie
mĺkvej bolesti a poníženia. Vo vzduchu sa dlhá drevená puška-automat oddelila, spadla do trávy, kým pomaľovaná sadrová postava dopadla
tvrdo na šikmý svah doliny. Hlava sa jej od krku odlomila, ale keďže bola zvnútra vystužená oceľovými drôtmi, neoddelila sa, len kotúľajúc sa
zmizla spolu s telom mimo dosah ľudského pohľadu. Predseda sa obrátil, po vykonanej práci sa cítil uvoľnenejšie, zadychčane obišiel
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mĺkveho Revaya, ale neodpustil si vysloviť ešte pár slov-snáď pociťoval potrebu trošku svojským spôsobom zmierniť svoj barbarský čin a tak
výstražne prehovoril:„A to sme mali ešte šťastie, že sa partizáni a vojaci nerozumejú do umenia, lebo ináč by sme šli obaja do...“
Predseda sa pristavil, prekrížil si ruky cez seba a tak mimicky vyjadril nevyslovené slovo väzenie. Keďže Revay stále mlčal, upierajúc svoje
boľavé oči na nebo, predseda to chcel definitívne ukončiť a tak rýchlejšie a tvrdo dodal : „A viacej sa mi neukazujte na oči, vy...vy...“
Predseda habkal prstami vo vzduchu spolu s mysľou, ktorú akosi nemohol rýchle napadnúť ten správny výraz, ktorým chcel
Revaya na rozlúčku počastovať i vyliať si záverečnú zlosť, až sa z jeho zovretých pier hrozivo i neoblomne vyvalilo : „ Vy umelec!!!“
Do prízvuku tohto označenia, ktoré zavislo v priestore ako hrom v jasnej zime, bolo vložené niečo strašne hrozného, niečo, čo sa v jeho mysli
nedalo už ničím horším viac vyjadriť. Hneď nato sa neprístupne odvrátil a pobral sa do chaty, decentne tlieskajúc dlaňami o seba, aby si
z nich zotrel rôzne odtiene vodových farieb, ktorými si ich pri tom ráznom zákroku zamazal. Zanechal porazeného Reaya stáť v akomsi
strnulo-pokrivenom postoji padajúceho gotického Krista, s dlhými rukami zavesenými na ovisnutých a zaoblených pleciach, s chvejúcou sa
dolnou čeľusťou a s rosou zahmlenými očami, v ktorých sa črtala otázka neprávom ukameňovaného mučeníka : Prečo?! Prečo??!!
Prečo???!!! Vzďaľujúci sa predsedov chrbát, ako zapadajúce slnko v mori nepochopenia, zanechalo Revayovu zneuznalú dušu napospas
nebesám, v divoko trýzniacom osamení, pokoreného až na dno ľudskej hrdosti. Jeho cítenie bolo zmrzačené tým najbolestivejším spôsobom,
predsedove posledné slová bunuelskou britvou prešľahli očné bulvy jeho umeleckej pravdy i schopnosti a svojou ostrosťou odsúdenia diela,
na ktoré hynulo i hynie vnútro ďaleko silnejších umelcov sveta všetkých čias, minulých i súčasných, zabilo i v ňom priaznivý pojem ľudských
snáh o dobro, o šťastie, o svoje miesto medzi ľuďmi.
Gróf Peter, ktorý celú deštrukčnú scénu, fyzickú i duševnú sledoval nevidený od chaty, sa stiahol za jej roh, aby si ho blížiaci sa
predseda nevšimol. Keď ten vnikol do chaty, chatár opäť začal sledovať opustenú osobu s obnaženou hlavou pri pomníku.
Revay tam ešte niekoľko osamelých minút zotrval v pôvodnom postoji, kým, tráva okolo neho ševelila, vysielala do priestoru prastaré slová
o vzniku i zániku všetkého dobrého i zlého a červené stužky vencov so zlatými písmenami vďaky hľadali vo vetre svoju najpohodlnejšiu
polohu pre niekoľkomesačné driemanie. Napokon sa Revay prebral, pomaly prešiel popri pomníku, opatrne zostúpil dole svahom Jánskej
doliny, až zastal pri dolámanej postavičke partizána. Bol to žalostný pohľad na hlbokú jazvu na krku, ktorá oddeľovala hlavu od telíčka
ležiaceho doluznačky, kým oči vykrivenej hlavy hľadeli smerom severným kamsi do diaľav, ponad opustený a vyprahnutý chrbát Štiavnice.
Revay sa zohol, nežne pohladil dokaličené neživé telo, rozprestrel zloženú posteľnú plachtu a do nej opatrne uložil pozostatky svojich
nešťastných a úporných snáh s takou nebeskotichou pietou, že to až bolelo. Hneď nato si vyložil svoje bremeno na chrbát, držiac ho za štyri
cípy plachty a pustil sa kráčať ku chate. Nešiel však ku vchodu, ale chatu obišiel odzadu, prešiel popri Grófovi Petrovi a pokračoval ďalej.
Chatár sa mu chcel aj pozdraviť, ale upustil od toho, lebo zavčasu pobadal, že Revay nie je teraz duchom prítomný v týchto pozemských
dimenziách, jeho citlivá duša umelca bola uzavretá pre takú prozaickú a malichernú vec, ako je prostredie i čas. Takto mĺkvo
a s nadpozemským zvnútornením sa vzďaloval od chaty smerom na Trangošku, nesúc si svoj neľahký údel v uzlíku z čistej plachty, ktorú Gróf
Peter mlčky oželel, keď videl v jeho pokorených očiach, potiahnutých slzným povlakom, výraz bolestno-vznešenej nedotknuteľnosti, ktorá mu
zabránila zavolať na neho so žiadosťou o navrátenie plachty.
Kaplnka osirela natrvalo, len severný vietor narúša v zimných mesiacoch jej intímny priestor a napĺňa ho mrazivým snehom. Nikto
si už nespomenie na jej tvorcu, ktorý sa z tohoto umelecko- výtvarného neúspechu zrejme nikdy nespamätal, lebo o necelý mesiac po
Oslavách, požiadal správu výťahu o uvoľnenie zo zamestnania.
Nevie sa, aké dôvody udal vo svojej náhlej žiadosti, to sa možno len domnievať. Jeho želaniu bolo však vyhovené a on sa z týchto končín
natrvalo stratil vo víre života, tak ako mizne ruská trojka v závoji snežných vločiek v diaľnych a nezmapovaných priestoroch zauralských
stepí, a nikto o ňom už viacej nikdy nepočul...

●
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OSOBNOSTI VO VZŤAHU K ŠTEFÁNIKOVEJ CHATE POD ĎUMBIEROM
V ROKOCH JEJ VZNIKU

PAULINY, Viliam (*20.12.1877-†1945)
Významná osobnosť Mesta Banská Bystrica
Patril k významným organizátorom sokolského hnutia – od 1919 bol predsedom Pohronskej sokolskej župy Detvan
predseda Odboru KČST Banská Bystrica (1924-1925)
predseda Stredoslovenskej župy KČST( 1927-1938)
I.miestopredseda KČST Praha (1927-1929)
predseda Slovenskej komisie KČST (1929-1931)
člen výboru Družstva Demänovských jaskýň(1925)
Vo Zvolene založil a redigoval časopis Slovenský peňažník(1909-1922) a pôsobil ako redaktor Hronských novín (1925-1928).
zakladateľ a generály riaditeľ Národnej banky v Banskej Bystrici(1923-1940)
Počas SNP bol členom povstaleckej Slovenskej národnej rady a prvým povereníkom pre financie
V roku 1946 bol in memoriam vyznamenaný Radom SNP I.triedy,

●Publikované informácie o Viliamovi Paulinym :
SLÁVIK,J.: Dejiny zvolenského a.v.bratstva a seniorátu. – Banská Štiavnica : Anton Joerges, 1921. -837 s. – V.P. pracoval aj v územnej
a cirkevnej samospráve. Po roku 1918 bol vymenovaný za dozorcu seniorátu v Očovej a neskôr vo Zvolene.
Stavba turistickej útulne na Ďumbieri. – In: -KS. - Roč.4, č.4-6(1924), s.91. – Dňa 1.6.1924 „na najvyššom bode Nízkych Tatier“
komisionálna schôdza, ktorá mala definitívne rozhodnúť o stavbe turistickej útulne. Zúčastnilo sa 25 turistov na čele s predsedom
Stredoslovenskej župy KČST dr.Jurajom Slávikom, predsedom odboru KČST z Banskej Bystrice Viliamom Pauliny a i.
Slávnosť položenia základného kameňa útulne KČST na Ďumbieri. – In: KS. - Roč.4, č.7-8(1924), s.99. - na slávnosti položenia základného
kameňa chaty pod Ďumbierom 20.7.1924 mal príhovor za pohronskú župu sokolskú „Detvan“ Viliam Pauliny
Zprávy spolkové : Zprávy ústředního výboru : Zápis o mimořádné valné hromadě KČST 19.12.1926 v Praze. - In: Časopis turistů. – Roč.39,
č.1(1927), s.21-25. - Volba ústredného výboru – za I.miestopredsedu zvolený Viliam Pauliny z Banskej Bystrice. ...Riaditeľ Pauliny ďakuje
delegátom za prejav dôvery a vo svojom zvolení vidí aj prejav úcty ku Slovensku. Praje si, aby sa členovia Klubu riadili sokolskými ideami,
a podľa organizácie sokolskej, aby aj Klub bol reorganizovaný. Spomína existenciu „Klubu dobrej vôle“ v Turč.Sv.Martine v dobe
maďarského útlaku a odporúča členom KČST aby si osvojili jeho zásady -o spolučlenovi nič zlé nepredpokladať a tým menej nič zlé o ňom
vravieť. Len nedostatok informácie a pravého poznania vedie k otravnému životu...
Stredoslovenská župa KČST mala tohoročné valné shromaždenie 5.februára 1927 v Banskej Bystrici. - In: KS. - Roč.6, č.1 (1927), s.27-28. Pri voľbách pre rok 1927 boli zvolení nasledovní činovníci : predseda Viliam Pauliny, I.podpredseda František Studnička, II.miestopredseda
Karol Rapoš, jednateľ Vladimír Peterec, pokladník Stanislav Káles, referent pre značkovanie Ludek Stárka...
Viliam Paulíny, prvý miestopredseda KČST dožil sa 50.roku veku. – In: - KS. - Roč.6, č.8-10(1927), s.284.
Útulňa na Ďumbieri.- In: KS. – Roč. 6, č. 7 (1927), s.196-200.- Kritická správa predsedu Stredoslovenskej župy KČST Viliama Paulinyho, ktorý
bol 27.8.1927 na kontrolnej previerke stavby útulne pod Ďumbierom.
Význam jaskýň pre turistiku na Slovensku. – In: KS. – Roč.6, č.8-10(1927), s.272-277. – Uvádzajú sa aj informácie o Demänovskom krase a
o Družstve Demänovských jaskýň, ktoré vzniklo v r.1925. Predsedom sa r.1926 stal F.Klimeš z Lipt.Mikuláša a členmi sa stali aj „turistickí
činovníci“-Viliam Pauliny z Ban.Bystrice, Miloš Janoška a i.
Informácia uvedená in: Hronské noviny, IX. Ročník, č. 1, 1. 1. 1927, str. 3 – 4. -...Viliam Pauliny zvolený 19. decembra 1926 na
mimoriadnom valnom zhromaždení Klubu československých turistov v Prahe za 1. podpredsedu KČST.
Zprávy spolkové : Zprávy ústředního výboru : Zápis o mimořádné valné hromadě KČST 19.12.1926 v Praze. - In: Časopis turistů. – Roč.39,
č.1(1927), s.21-25. - Volba ústredného výboru – za I.miestopredsedu zvolený Viliam Pauliny z Banskej Bystrice. ... Riaditeľ Pauliny ďakuje
delegátom za prejav dôvery a vo svojom zvolení vidí aj prejav úcty ku Slovensku. Praje si, aby sa členovia Klubu riadili sokolskými ideami, a
podľa organizácie sokolskej, aby aj Klub bol reorganizovaný. Spomína existenciu „Klubu dobrej vôle“ v Turč.Sv.Martine v dobe maďarského
útlaku a odporúča členom KČST aby si osvojili jeho zásady -o spolučlenovi nič zlé nepredpokladať a tým menej nič zlé o ňom vravieť. Len
nedostatok informácie a pravého poznania vedie k otravnému životu...
Z ústředního výboru. - In: Časopis turistů. – Roč.39, č.10 (1927), s.246-247. – Za KČST sa na schôdzi Rady Asociácie Turistických Spolkov
v Krakove zúčastnia miestopredsedovia Jeníček a Viliam Pauliny.
(Pauliny Viliam – o ňom) - In: Pohronský Hlásnik.-Roč.3, č. 30(14. 9. 1928), s. 2 – 3.
Nové odbory KČST na Slovensku. – In: KS. – č.5-6 (1928), s.184. - Iniciatívou miestopredsedu KČST Viliama Paulinyho v Banskej Bystrici boli
založené a ústredím KČST schválené odbory v Radvani a v Slovenskej Ľupči.
Slovenská komisia KČST mala dňa 21.10.1928 v Liptovskom Sv.Mikuláši zasadnutie... - In: KS. - Roč.7, č.7(1928), s.220-222.- Predseda
stredoslovenskej župy Viliam Pauliny referoval o slávnosti na Ďumbieri
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 9.5.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.228-229.- rozdelené funkcie v ústr.
výbore KČST –Viliam Pauliny menovaný zástupcom ÚV KČST v Družstve Demänovských jaskýň a do Rady Asociácie slovanských turistov.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4.(1928) – Príloha.- Na str.26 je údaj –
Ústřední výbor KČST v Praze ve správ. Roce 1927 : Předseda senátor Em.Hrubý. Místopředsedové : I.generální ředitel Viliam Pauliny...
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 26.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.10(1928), s.295.- Uvádza sa aj informácia : Na
schôdui rady Asociácie slovanských turistov v Lublani vyslaní miestopredsedovia Pauliny a Jeníček, medzinárodný sekretár Marek.
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ŠROBÁR, Vavro : Osvobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918-1920. Sväzok prvý. – Praha : Tiskové a nakladatelské družstvo
československých legionářů, 1928. – 470 s. – Uvádza viaceré údaje o V.Paulinym
Slovenská komisia KČST mala svoju 7. schôdzu dňa 28.4.1929 v Ružomberku. -In: KS. - Roč.8, č.4-5 (1929), s.132-134. – Komisia navrhla
nových funkcionárov, ktorí aj boli zvolení: predseda Viliam Pauliny, I.podpredseda Miloš Janoška....
Odbor KČST v Radvani. - In: KS. - Roč.8, č.4-5 (1929), s.137-138. - Valné zhromaždenie 23.1.1929. Predseda Ján Petrikovich, podpredseda Jur
Kneppo, členovia výboru...aj Viliam Pauliny. Zástupca do župy I ústredia Viliam Pauliny.
Valné shromaždenie KČST... - In: KS. - Roč.8, č.4-5(1929), s.134-137. - Konalo sa 19.5.1929 v Tatranskej Lomnici. – Text príhovoru Viliama
Paulinyho. Doplňovacie voľby do ústredného výboru – V.Pauliny sa vzdal miesta I.podpredsedu v prospech dr.Jura Slávika…
Z valné hromady KČST. Zápis. Řádná valná hromada Klubu československých turistů konána dne 19.5.1929 ve velkém sále hotelu
Lomnica v Tatranské Lomnici. – In: Časopis turistů.- Roč.41, č.6(1929), s.138-145. – Predseda Slovenskej komisie KČST, gen.riaditeľ Viliam
Pauliny uvítal valné zhromaždenie. Po slávnostnom úvode nasledoval pracovný program a volby. Vzala sa na vedomie rezignácia
V.Paulinyho a za neho aklamáciou bol za I.miestopredsedu zvolený Dr.Juraj Slávik.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1928.-In: Časopis turistů.- Roč.41, č.4 (1929) – Na str.17 sa uvádza : Ústredný
výbor KČST v Prahe v správ.roku 1928 : Predseda senátor Em.Hrubý. Miestopredsedovia : I.generálny riaditeľ Viliam Pauliny....
Stredoslovenská župa KČST.- In: KS. - Roč.9, č.5(1930), s.156. – Valné zhromaždenie 12.4.1930 Nový výbor-predseda Viliam Pauliny...
Odbor KČST v Radvani pri Hrone. - In: KS. - Roč.9, č.3-4(1930), s.112-114. - Výročné valné zhrom.6.2.1930, predseda Ján Petrikovich,
podpredseda Juraj Kneppo, ... delegát do župy Viliam Pauliny...
Zprávy ze žup : Středoslovenská župa KČST konala 12.4.1930 v Banské Bystrici výroční schůzi. - In: Časopis turistů. – Roč.42, č.6(1930),
s.180-181. – Nový výbor : predseda Viliam Pauliny(odbor Radvaň), miestopredseda R.Pethö(odbor Zvolen)....
MEDVECKÝ, Karol A.: Slovenský prevrat. Sväzok II. –Bratislava, 1930. –Na str.35 uvádza V.Paulinyho medzi Slovákmi kooptovanými do
Národného zhromaždenia ....Na str.302 uvádza V.Paulinyho medzi členmi Slovenskej národnej rady, ktorí v novembri 1918 boli s M.Hodžom
pri rokovaniach so zástupcami maďarskej vlády v Budapešti
Zprávy z odborov KČST : Zo Stredoslovenskej župy KČST : Z minulosti do budúcna. - In: KS.-Roč.10, č.7 (1931), s.243-244. – Československá
turistika organizovaná v KČST na strednom Slovensku prechádza v r.1931 z prvého decénia do druhého. ..zakladajúci a vedúci činitelia
dr.Juraj Slávik, Viliam Pauliny, Ján Wünsch, Ján Klos, Karol Rapoš a iní.
Stredoslovenská župa KČST. - In: KS. - Roč.10, č.5-6 (1931), s.197. - Valné zhromaždenie 29.3.1931 vo Zvolene. Predseda župy Viliam Pauliny
Zprávy ze žup : Výroční schůze Středoslovenské župy konána byla ve Zvolenu 29.3.1931. - In: Časopis turistů. – Roč.43, č.2 (1931), s.51. voľby nového predsedníctva : za predsedu znovu William Pauliny z Ban.Bystrice, miestopredseda Rudolf Pethő (Zvolen).....
Ústřední výbor KČST v Praze ve správním roce 1930. - In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930. – (Prémiová příloha
k Časopisu turistů. – Roč.43, č.2 (1931). – Na str.33 uvedené mená členov Ústredného výboru KČST v Prahe – zo Slovenska – JUDr.Juraj
Slávik-minister vnútra(I.miestopredseda UV KČST), Viliam Pauliny generálny riaditeľ (člen UV KČST)
Ústřední výbor KČST v Praze ve správním roce 1931.-In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1931. Str.25. – In: Časopis
turistů. – Roč.44, č.2(1932)-Prémiová příloha. –Predseda senátor Emil Hrubý. Miestopredsedovia : I. JUDr.Juraj Slávik,minister vnútra / II.
Rudolf Mlčoch,minister železníc/III.ministerský rada Ing.Leo Veselý. Z funkcie vo výbore v roku 1931 odstúpil Viliam Pauliny.
Stredoslovenská župa Klubu čs.turistov...- In: KS. - Roč.13, č.4-6 (1934), s.136. - Valné zhromaždenie 22.5.1934 vo Zvolene. Nový výbor pod
vedením Viliama Paulinyho.
IV.schůze zastupitelstva KČST konala se 28.4.1934 v Bratislavě, v domě Zemědelského musea. - In: Časopis turistů.-Roč.46, č.6(1934),
s.122-123. – uvádza sa aj námietka V.Paulinyho v diskusii o Slovenskej komisii KČST
Za předsedu odbočky Cizineckého svazu v B.Bystrici byl zvolen předseda Středoslovenské župy KČST Viliam Pauliny a za III.místopředsedu
plk.František Ondruška. - In: Časopis turistů. – Roč.48, č.2(1936), s.27.
BIMA, K.: Hospodársky význam sokolstva na Slovensku. - In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.97. – Viliam Pauliny bol
propagátorom a organizátorom spolku Sokol, od roku 1919 bol spolkovým starostom Pohronskej župy sokolskej.
Hospodárske rozhľady. Orgán slovenských ochodných komôr v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a Ústredného sdruž. Slovenského
priemyslu v Bratislave. Slávnostné číslo k šesťdesiatke predsedu správnej komisie Obchodnej a priemyselnej komory Viliama Paulinyho
hlavného riaditeľa Národnej banky úč.spol. v Banskej Bystrici vydané bolo 20.12.1937 pečlivosťou a nákladom Obchodnej a priemyselnej
komory v Banskej Bystrici.(Hospodárske rozhľady.-Roč.12, č.4(1937).
KONĚRZA, J.: Železniční investice na Slovensku po převratu. – In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.147. – Viliam Pauliny bol členom
v železničnej, stavebnej, elektrifikačnej, peňažnej a vodohospodárskej štátnej rade a zaslúžil sa o vybudovanie železničných tratí KrupinaZvolen, Červená Skala-Margecany a Banská Bystrica-Diviaky.
KULÍŠEK, Milan : Viliam Pauliny 60ročný.- – In: Hospodárske rozhľady :Slávnostné číslo k šesdesiatke predsedu správnej komisie Obchodnej
a priemyselnej komory Viliama Paulinyho.- Roč.12, č.4(1937), s.9-24.
STODOLA, Kornel : K šesdesiatinám Viliama Paulinyho. – In: Hospodárske rozhľady : Slávnostné číslo k šesdesiatke predsedu správnej
komisie Obchodnej a priemyselnej komory Viliama Paulinyho.- Roč.12, č.4(1937), s.7-8.
PRAŽÁK, L.: Význam lázeňství pro krajinu slovenskou. - In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.205. – Viliam Pauliny venoval zvláštnu
pozornosť kúpeľom Sliač, zaslúžil sa o to, že sa stali majetkom čs. štátu a jeho snahou bolo tiež vyhlásenie termálneho kúpaliska Kováčová
za liečebné miesto. Podal návrh na stavbu lanovky na Majerovu skalu a na vybudovanie hrebeňovej cesty Nízkymi Tatrami.
ŠAFAŘÍK, E.: Cudzinecký, cestovný a turistický ruch. - In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.180. – Popri hospodárskej problematike
sa V.Pauliny zaujímal aj o turistiku a lyžovanie.
VIEST, I. : Úlohy železníc pre hospodárske povznesenie Slovenska. – In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.192. - Viliam Pauliny
pôsobil v Ústrednej a riaditeľskej rade železničnej, kde energicky obhajoval záujmy Slovenska.
Při schůzi ústř.zastupitelstva KČST v Praze 18.XII.1937...-In: Časopis turistů. – Roč. 49, č.10 (1937), s.119. - Uvádza sa : Štefánikova chata
na Ďumbieru a chata na Chabenci mohou děkovati za vybudování zejména iniciativě jubilantově -V.Paulinyho.
Krásne jubileum práce – In: KS. - č.10 (1937), s.234. - Prehľad o činnosti, funkciách a zásluhách o turistiku Viliama Paulinyho, ktorý mal
20.12.1937 60-rokov. Narodil sa v Slovenskom Pravne. Študoval v Kremnici a Prahe. Hlavný riaditeľ Národnej banky,úč.spol. v BB, predseda
správnej komisie obchodnej a priemyslovej komory v BB, od 1919 starosta Pohronskej sokolskej župy Detvan, 1924-1925 predseda odboru
Klubu československých turistov BB, od 1926 „do dnešného dne je předsedou“ Stredoslovenskej župy Klubu československých turistov
v BB.Ako zástupca Stredoslovenskej župy sa zúčastnil v roku 1926 na reorganizácii KČST a bol aj miestopredsedom ústredného výboru KČST.
Po zriadení Slovenskej komisie KČST bol v rokoch 1929-1931 jej predsedom. Ako člen krajinského zastupiteľstva spolupôsobil pri utvorení
Slovenskej rady pre cestovný ruch a r.1935 zriadil odbočku Cudzineckého zväzu pri obchodnej komore v Banskej Bystrici. Jeho zásluhou sa
postavila Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom(1928), chata pod Chabencom (1932), zaslúžil sa o rozvoj turistiky v Nízkych Tatrách.
Viliam Pauliny. – In: KS. - Roč.16, č.10 (1937), s.220. + portrét. – Kópia príspevku a portrétu:
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Viliam Pauliny, predseda kuratoria šesťdesiatročný.-In:Ročná zpráva Štátnej čs.obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.-1937/38.-s.12-13.
Viliam Pauliny šesťdesiatročný. – In: Hronské noviny. – (1937), s.4.
BIMA, K.: Hospodársky význam sokolstva na Slovensku. - In: Hospodárske rozhľady.-Roč.12 (1937), s.97. – V.P. bol propagátorom
a organizátorom spolku Sokol, od roku 1919 bol spolkovým starostom Pohronskej župy sokolskej.
Viliam Pauliny 60ročný. - In: Časopis turistů. – Roč.49, č.10 (1937), s.119. - Predseda Stredoslovenskej župy KČST, predseda správnej komisie
obchodnej a priemyselnej komory v BB, „Jubilant je predprevratovým Slovákom, ktorý pre svoje národné presvedčenie bol prenasledovaný
Maďarmi nielen počas štúdia, ale aj pozdejšie, keď sa už uplatňoval v slovenskom peňažníctve. Bol členom revolučného národného
shromaždenia a zaslúžil sa o hospodársky rozvoj celej župy zvolenskej, kde svojim včasnými zákrokmi uchránil náš štát pred veľkými
hospodárskymi stratami. Od r.1926 je predsedom Stredoslovenskej župy KČST.“ Uvádza sa zásluha V.P. „o zvelebenie Nízkych Tatier
a výstavbu potrebných chát.“
Slávnostné shromaždenie Správnej komisie Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici 18.decembra 1937 na počesť
šesťdesiatin jej predsedu Viliama Paulinyho, generálneho riaditeľa Národnej banky,úč.spol. v Banskej Bystrici. –In: Obchodná
a priemyselná komora v Banskej Bystrici. - č.3(1937).
Věstník pro železnice a plavbu(Praha).-Roč.20, č.3(12.1.1938), s.10. – Uvádza sa informácia, že Pauliny, Viliam bol od 1938 na dobu 5
rokov menovaný za člena riaditeľskej rady železničnej v Bratislave, pre obchod a živnosti.
Předsedové Obchodních komor hovoří o hospodářských otázkach.- Praha : Rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti , 1938.- 49 s. -Edícia:
Knihovna rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti ; zv. 4. – Aj príspevok Viliama Paulinyho.
Zápis II.schůze zastupitelstva KČST (18.12.1937). - In: Časopis turistů. - Roč.50, č.3(1938), s.22-23. – K 60.jubileu predsedu Stredoslovenskej
župy KČST V.Paulinyho mu KČST udelilo plaketu Za zásluhy.
PETHŐ, R.D. : Z turistickej minulosti. – In: KS.- Roč.20,č.1 (1941-42), s.12-14.– Z dejín turistiky na Slovensku. „Komu zo Slovákov záležalo na
tom, čo sa na Slovensku v turistickom živote deje?...spomenutia hodný je Viliam Paulíny. Tento muž staršej generácie mnoho ráz vystúpil
proti krivdám, ktoré sa dialy slovenskej turistike.
OSUSKÝ, Samuel Štefan : Služba národu. II. – Liptovský Sv.Mikuláš : Tranoscius, 1947. -416 s. – Autor-predseda Štúrovej ev.spoločnosti, na
str.351 uvádza zoznam členov najvyššej ev.cirkevnej správy, ktorí boli prenasledovaní, alebo obetovali svoj život v službe národu, medzi nimi
aj člen gen.hospodárskeho výboru Viliam Pauliny, ktorý zomrel v nemeckom koncentráku.
Česť pamiatke našich mŕtvych.- In: KS. – Roč.25, č.5-6 (1947-1948), s.147. – „...na Dušičky spomínali sme i na bývalého predsedu Slovenskej
komisie KČST Viliama Paulinyho, riaditeľa na odpočinku v Banskej Bystrici, ktorý ako povereník revolučnej SNR pre financie prišiel do rúk
Gestapa a spolu s generálmi Golianom a Viestom bol umučený v Berlíne.“
PREČAN, Vilém : Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. –Bratislava : Epocha, 1970. – na str.457,
v dokumente č.226 je Súhrnná správa Úradu veliteľa bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby na Slovensku o doterajších výsledkoch
zatýkania a kontroly osôb nemeckými policajno-bezpečnostnými orgánmi na území Slovenska. Pod bodom 3. sa uvádza, že Hlavnému úradu
ríšskej bezpečnosti v Berlíne boli odovzdaní povstaleckí vodcovia generáli Viest a Golian a ako vedúci povstalec bol zaistený aj Viliam
Pauliny, ktorý bude ešte odovzdaný Hlavnému úradu ríšskej bezpečnosti. Uvedený dokument je datovaný 9.decembra 1944 v Bratislave.
HOLOTÍK, Ľ. : Sociálne a národné hnutie na Slovensku od Októbrovej revolúcie po vznik československého štátu. – Bratislava , 1978. –
336 s. – Viliam Pauliny spolupracoval s českou inteligenciou na pôde Českoslovanskej jednoty. Bol prívržencom Slovenskej národnej strany
a bol účastníkom porady jej vedenia 12.9.1918, na ktorej sa rozhodlo o vytvorení Slovenskej národnej rady. Bol tiež účastníkom
zhromaždenia 30.10.1918, kde bola prijatá Martinská deklarácia.
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945 /zost. Karol Fremal. – Banská Bystrica : OV KSS-ONVMsNV, 1984. – 294 s. – Uvádza aj nasledovné údaje aj o Viliamovi Paulinym :
s.94 – vedúci činitelia občianskeho odboja MUDr.D.Petelen, G.Zeman a V.Pauliny
s.97 – banskobystrickí antifašisti prostredníctvom P.Majlinga, M.Balku, V.Paulinyho, MUDr.L.Nábělka a npor.Š.Hanusa
spolupracovali s členmi Vojenského ústredia ilegálnej SNR.
s.101 – Dostatok finančných prostriedkov zabezpečil I.Karvaš v spolupráci s V.Paulinym a K.Markovičom v Banskej Bystrici, kde do
tamojšej filiálky SNB presunuli tri miliardy slovenských korún....Vďaka nim sa povstalecké územie neocitlo hneď v prvých dňoch v ťažkej
ekonomickej, finančnej a zásobovacej situácii.
s.119-120 – Predsedníctvo SNR bolo najvyšším orgánom Povstania a súčasne viedlo vládne orgány-povereníctva
SNR...Povereníctvo financií viedol V.Pauliny (DS), jeho zástupcom bol K.Markovič(KSS).
s.244 – S generálmi Viestom a Golianom vypočúvali aj čs.dôstojníkov J.Krátkeho, H.Souhradu, M.Petra a povereníka SNR
V.Paulinyho z Banskej Bystrice. Všetkých popravili v koncentračných táboroch.
FREMAL, K.: Slovenská spoločnosť, odboj a SNP. – In: SNP v pamäti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50.výročiu SNP. Donovaly
26.-28.apríla 1994. – Bratislava: NVK International, 1994.- 392 s. – Spolupráca Viliama Paulinyho s náčelníkom štábu veliteľsta pozemného
vojska v Ban.Bystrici pplk.g.š.Urbanom na príprave plánov odboja.
VYDROVÁ, A.: Viliam Pauliny povstalecká osobnosť. –In: Bojovník.- Roč. 39, č. 20 (1994), s. 8 .
TKÁČ, Marián : Mali sme bankárov ? Po stopách osobností / Marián Tkáč, Rudolf Návrat, Ján Valach. – Bratislava : Prúdy, 1996. – 216 s. Na str.121-128 stať „Múdry dôverčivý muž“ o Viliamovi Paulinym.
BARANOVÁ, Daniela : Pred bránami pekla. – Banská Bystrica : Vidas, 1996. –...Väzenská kniha prehovorila....Pauliny Viliam(p.č.600, I.zv.),
narodený 20.12.1877, Bytom Banská Bystrica, ev.a.av, bankový riaditeľ. Dňa 14.11.1944 zaistený SD v Banskej Bystrici bez priepustného
listu. Zahynul v koncentračnom tábore za neznámych okolností a na neznámom mieste. Člen odbojovej skupiny Dr.Vavra Šrobára. Podieľal
sa na prípravách SNP po stránke finančnej. Počas SNP povereník pre financie....“
Zimný sen : Z dejín lyžovania v Banskej Bystrici a okolí do roku 1945 / Karol Fremal. – Banská Bystrica : Klub lyžiarov (1997). – zmienky
o Viliamovi Paulinym :s.17 - ...Viliam Pauliny zastával funkciu predsedu KČST, ale zároveň bol čestným predsedom SKI-klubu...
s.42 – ...sídlila tu tiež Pohronská župa sokolská(česko-slovenskej obce sokolskej) od roku 1926 na čele s V.Paulinym...
s.98 – Funkcionári a organizátori lyžovania v Banskej Bystrici v rokoch 1920-1945 ...aj Viliam Pauliny...
HALAJ, Dušan : Bankár a povstalec : Slovensko XX.storočia : Ľudia a osudy : Viliam Pauliny.- In: Pravda. - (25.4.1998), s.14
HALAJ, Dušan: Podiel slovenských národohospodárov v SNP . – In: Bojovník . - Roč. 44, č. 18 (1999), s. 6.- Aj o Viliamovi Paulinym.
TKÁČ, Marián : Viliam Pauliny 1877-1945. – In: Biatec . - Roč. 7, č. 1 (1999), s. 25.
SCHMöGNEROVÁ, Brigita: Príklady odvahy a statočnosti : slovenskí národohospodári tiež pripravovali Povstanie. - In: Slovo : Politickospoločenský týždenník . - Roč. 1, č. 22 (1999), s. 10 . – Aj o Viliamovi Paulinym.
HALAJ, Dušan: Viliam Pauliny – slovenský bankár a povstalec (1877-1945).- In: Podiel slovenských národohospodárov na príprave SNP.
Materiály z odborného historického seminára. Múzeum SNP Ban.Bystrica 18.júna 1999. – Banská Bystrica: Múzeum SNP, 1999. – S.78-83.
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Podiel slovenských národohospodárov na príprave SNP. Materiály z odborného historického seminára. Múzeum SNP Banská Bystrica
18.júna 1999 / Zost.Dezider Tóth. – Banská Bystrica: Múzeum SNP, 1999..
Banská Bystrica : Osobnosti v dejinách mesta. Historicko-etnologické štúdie 2 / Marianna Bárdiová a kol. – Ban.Bystrica : Fakulta
humanitných vied UMB. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2001. – Uvádza sa aj stať venovaná V.Paulinymu.
HALAJ, Dušan : Viliam Pauliny. Bankár a povstalec. - In: Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20.storočia.Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 2003.
Ľudia Peniaze Banky. Zborník z konferencie 6.-8.novembra 2002. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003.-525 s.
KUBINSKÝ, Marek : Viliam Pauliny bankár a bojovník proti fašizmu. Diplomová práca / Vedúci diplomovej práce prof.PhDr.Pavol
Martuliak,CSc. – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela : Fakulta humanitných vied : Katedra histórie, 2003. – 57 s.
MARTULJAK, Pavol : Podiel Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Banskej Bystrici na protifašistickom odboji a SNP. – In:
Bystrický Permon.- Roč.2, č.3(2004),s.8. – Autor uvádza informáciu o Výročnej správe banskobystrického ev.a.v. cirkevného zboru za rok
1944, ktorú po skončení vojny, dňa 24.6.1945 na cirkevnom konvente predniesol farár Juraj Holčík. V časti správy pod názvom Veľké obete,
sa v informácii o účastníkoch odboja uvádza „dosiaľ je nezvestný náš cirkevný dozorca Viliam Pauliny“
HRÚZ, Pavel : Bystrica...v tom. – Banská Bystrica : Duma, 2005. – 2.vyd. – V historkách o bystričanoch sú zmienky aj o Viliamovi Paulinym,
doplnené kresbou o jeho lyžiarskych aktivitách (autor kresby nie je uvedený) :
SCHVARC, Michal: Klub československých turistov v Banskej Bystrici 1920-1938. – In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici
1889-2009. – Banská Bystrica : Mesto Ban.Bystrica – KST Lokomotíva Ban.Bystrica, 2009. – S.44-45.- Aj o V.Paulinym
Pamätná tabuľa Viliamovi Paulinymu. – In: Pamätníky a pamätné tabule Banská Bystrica / Katarína Donovalová. – Ban.Bystrica : Verejná
knižnica M.Kováča, 2009. – 150 s.-Pamätná tabuľa Viliamovi Paulinymu na Námestí SNP č. 23, bola odhalená v roku 1947.
KIŠŠIMON, Michal : Obchodná a priemyselná komora v Banskej Bystrici po prvej svetovej vojne. – In: Bystrický Permon.- Roč.9, č.3(2011),
s.8. – Na základe výnosu z februára 1923 vymenoval minister obchodu správnu komisiu OPK v Banskej Bystrici. Predsedom sa na dlhých
pätnásť rokov stal hlavný riaditeľ Národnej banky v Banskej Bystrici Viliam Paulíny. Pracoval v mnohých komisiách a zaslúžil sa o výstavbu
niekoľkých železničných tratí, angažoval sa v športe, turistike, cestovnom ruchu, redigoval Hronské noviny. V odboji bol pri zrode Vianočnej
dohody, cez Povstanie bol povereníkom SNR pre financie. Bol priamym účastníkom SNP a po zatknutí Nemcami v decembri 1944 sa z Berlína
už nikdy nevrátil. Bol vyznamenaný Radom SNP 1. triedy in memoriam a bola mu odhalená pamätná tabuľa.
Politik a bankár Viliam Pauliny sa narodil pred 135 rokmi (TASR, 19. decembra 2012) Text uverejnený - In:
http://www.teraz.sk/slovensko/politik-a-bankar-viliam-pauliny-sa-naro/32164-clanok.html
FAJČÍKOVÁ, Kveta : Rodina pátranie po V.Paulínym nevzdala. – (11.11.2013).- Text uverejnený In:
http://bystrica.sme.sk/c/7001521/rodina-patranie-po-vpaulinym-nevzdala.html#ixzz2kR3oO2Xi
KALISKÝ, Dušan : Viliam Pauliny-osobnosť z histórie Banskej Bystrice. – In: Bystrický Permon. – Roč.11, č.3 (september 2013), s.15-16. –
obr. In: http://www.permon.eu/resources/BP2013-03.pdf
FAJČÍKOVÁ, Kveta : Odvliekli ho spolu s Golianom a Viestom. Stopa po Viliamovi Paulinym sa stráca v Nemecku. (7.2.2016) – In:
http://nasabystrica.sme.sk/c/20088464/odvliekli-ho-spolu-s-golianom-a-viestom-stopa-po-viliamovi-paulinym-sa-straca-vnemecku.html#ixzz4DNdesRTm
V radnici udeľovali mestské ocenenia. (16.2.2016).– In:http://bbonline.sk/v-radnici-udelovali-mestske-ocenenia-ziskali-ich-aj-znamyfotograf-ci-brankar-dukly/

●Publikované príspevky Viliama Paulinyho :
PAULINY, Viliam : Na Ďumbieri. – In: KS . - Roč. 4, č. 7-8 (1924), s. 102-105. – Podrobný opis dvojdňovej túry s nocľahom na Trangoške
a osobné dojmy Viliama Paulinyho zo slávnosti kladenia základného kameňa útulne na Ďumbieri dňa 20. júla 1924.
PAULINY, Viliam : Po práci a utrpení prichodí víťazstvo / reč Viliama Paulinyho, ktorú povedal vo Zvolene dňa 19. sept. 1926 z príležitosti
slávnostného otvárania novej budovy štátneho ref. reálneho gymnázia Dr. Miloša Štefanoviča. – Banská Bystrica : Nákladom vlastným ,
1926. - 15 s. – (Separátny výtlačok textu z Hronských novín)
PAULINY, Viliam : Slávnostné otvorenie útulne na Ďumbieri.-In: KS. – Roč. 7, č. 5-6 (1928), s.172.- Predseda Stredoslovenskej župy KČST
pozýva na slávnostné otvorenie útulne Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, dňa 9.9.1928.
Slávnostné otvorenie útulne Štefánikovej na Ďumbieri.-In: KS. – Roč. 7, č. 7 (1928), s.188-193. - text slávnostného príhovoru predsedu
Stredoslovenskej župy KČST Viliama Paulínyho..
PAULINY, Viliam : Čo sa očakáva od sokolských zájazdov na Slovensko? / prednáška Viliama Paulinyho prednesená v Prahe v Tyršovom
dome 26. februára 1928 vo slovenskej škole ČOS usporiadaná. - Praha : Čsl. obec sokolská , 1928. - 31 s.
PAULINY, Viliam : Prednáška na ankete o cudzineckom ruchu na Slovensku. - In: KS. - Roč.10, č.7 (1931), s.236-239. – Prednáška predsedu
Obchodnej a priemyselnej komory dňa 15.6.1930 v Banskej Bystrici..
Čo je potrebné na zvýšenie turistického ruchu v Nízkych Tatrách. - In: KS. - Roč.16, č.9 (1937), s.214. -Návrhy Viliama Paulinyho na výstavbu
hrebeňovej cesty, chát, lanovky na Majerovu skalu.
PAULINY, Viliam : Aktuálne potreby cudzineckého a turistického ruchu na strednom Slovensku. - In: Časopis turistů.-Roč.50 (1938) – Část
obrazová, s.52-54. - Príspevok predsedu Obchodnej a priemyslovej komory v Ban.Bystrici o turistických hodnotách prírodného okoliaBystrice.

SLÁVIK, Juraj (JUDr.) (*28.1.1890 – †30.5.1969)
JUDr.Juraj Slávik , okrem iných významných funkcií, bol v rokoch 1923-1925 županom župy Pohronskej (XVIII),
v rokoch 1924-1925 predsedom Stredoslovenskej župy Klubu československých turistov (KČST)
v rokoch 1935-1936 bol predsedom ústredia KČST v Prahe.
Jeho zásluhy o československú turistiku ocenil v roku 2015 Klub českých turistov a dňa 28.3.2015 v Slovanskom dome v Prahe
uviedol JUDr.Juraja Slávika do Siene slávy českej turistiky (archívne podklady spracoval aj KST Lokomotíva Banská Bystrica).
Významná osobnosť Mesta Banská Bystrica
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●Publikované informácie o JUDr.Jurajovi Slávikovi :
Personálne heslo na webovej stránke Dobrej Nivy - rodnej obce Juraja Slávika - In :
http://www.obecdobraniva.sk/obec-/osobnosti-obce/
Personálne heslo JUDr.Juraja Slávika na webovej stránke Klubu českých turistov- In
http://www.kct.cz/cms/sin-slavy-ceske-turistiky-judr-juraj-slavik
Prvý zvolenský veľžupan vymenovaný. – In: Pluh. – Roč.2, č.24 (8.12.1922), s.6.
Nastolenie prvého župana veľžupy Zvolenskej...In: Hlasy spod Sitna.-Roč.2, č.1(4.1.1923), s.3.
Nový župan pohronskej veľžupy dr.Juraj Slávik...-In: Slovenský týždenník.-Roč.20, č.2(13.1.1923), s.3.
Výborová schôdza Stredoslovenskej župy KČST.- In: KS. - Roč.4, č.4-6(1924), s.90. –Konala sa 22.júna 1924
vo Zvolene, predsedal jej Dr.Juraj Slávik, predseda Stredoslovenskej župy KČST. “Na pretrase bola otázka pomeru odboru KČST v
Ban.Štiavnici ku Karpathenvereinu a s tým v súvise aj pomeru celého KČST k zmienenému spolku. Je neriešenou otázkou že Karpathenverein
dokedy má nárok a či vlastní vlastnícke právo na značky, ktoré on vykonal. Ide tu vlastne o to, kto má výhradné právo značkovať a či túto
otázku patričné úrady nejakým nariadením regulovaly, aby nepovstaly zmätky...vo veci má podať vysvetlenie Ústredie...”
Stavba turistickej útulne na Ďumbieri. - In: KS. - Roč.4, č.4-6(1924), s.91.-Na komisionelnej schôdzi 1.júna 1924 na Ďumbieri, za účasti
predsedu Stredoslovenskej župy KČST a županaXVIII.župy dr.Juraja Slávika, sa rozhodlo o mieste postavenia útulne. Slávnosť položenia
základného kameňa bola určená na deň 20.júla 1924.
Slávnosť položenia základného kameňa útulne KČST na Ďumbieri. – In: KS. – Roč.4, č.7-8(1924), s.97-100. – informácia aj o slávnostnej reči
predsedu Stredoslovenskej župy turistickej, JUDr.Juraja Slávika :
Stredoslovenská župa KČST vo Zvolene. - In: Krásy Slovenska. - Roč.5, č.1 (1925), s.26. - Správa za rok 1924 a plán činnosti na rok 1925…
Predsedom župy bol župan Dr.Jur Slávik, miestopredsedom dr.Fraňo Studnička-tabulárny sudca....
Zprávy spolkové : Stredoslovenská župa konala schôdzku 16.9.1925 vo Zvolene...- In: Časopis turistů.- Roč.37, č.11(1925),s.332. …schôdzka 16.9.1925 vo Zvolene za prítomnosti odborov Ban.Bystrica, Brezno, Dobšiná, Kremnica, Podbrezová a Zvolen, ústredie sa
omluvilo lebo poslalo delegátov na jednanie o Slovanskom turistickom sväze. Po vyzvaní k usilovnej práci i pre zimnú turistiku, rozlúčil sa
doterajší predseda Dr.Juraj Slávik s župou-odchádza na nové úradné miesto-prijal úprimnú vďaku od miestopredsedu župy aj od zástupcu
odboru zvolenského.
Zprávy spolkové: Župní činnost : Stredoslovenská župa konala schôdzku dňa 16.9.1925 vo Zvolene. -In: Časopis turistů.-Roč.37,
č.11(1925), s.332-340. –Na str.339 je informácia : „Dr.Juraj Slávik, zaslúžilý predseda turist.župy stredoslovenskej prechodí zo Zvolena za
župana do Košíc....“
Dr.Juraj Slávik... -In: Hronské noviny.-Roč.7, č.39(25.9.1925), s.2.- O rozlúčkovom večierku pri jeho odchode za župana do Košíc,18.9.1925.
Oznam.- In: Úradné noviny župy Košickej.- Roč.3, č.15(18.9.1925), s.287. – Juraj Slávik bol dekrétom z 8.9.1925 ustanovený za župana
Košickej župy.
Prečo sa stal ministrom zemedelstva Dr.Slávik ?-In: Slovenská otčina.-Roč.5, č.3(27.3.1926), s. 1.
Župan Dr.Slávik distriktuálnym inšpektorom ev.cirkve.- In: Slovenský denník.-Ro.č.9, č.33a (10.2.1926), s.3.
Dr.Jur Slávik šéfom školského referátu. – In : Slovák. - Roč.10, č.277(7.12.1928), s.1.
Vymenovanie.- In: Slovák.-Roč.10, č.271(1.12.1928), s.4.- Vymenovanie dr.J.Slávika za šéfa referátu ministerstva školstva.
Župan Dr.Slávik viceguvernérom Podkarpatskej Rusi. – In: Ľudová politika. - Roč.4, č.104(6.5.1928), s.1.
Nová vláda. - In : Národný týždenník. - Roč.1, č.43(13.12.1929), s.1. – Dr.J.Slávik vymenovaný za ministra vnútra.
Valné shromaždenie KČST... - In: Krásy Slovenska. - Roč.8, č.4-5(1929), s.134-137. - Konalo sa 19.5.1929 v Tatranskej Lomnici. –Doplňovacie
voľby do ústredného výboru – V.Pauliny sa vzdal miesta I.podpredsedu v prospech dr.Juraja Slávika.
Z valné hromady KČST. Zápis. Řádná valná hromada Klubu československých turistů konána dne 19.5.1929 ve velkém sále hotelu
Lomnica v Tatranské Lomnici. – In: Časopis turistů.- Roč.41, č.6(1929), s.138-145. –. Vzala sa na vedomie rezignácia V.Paulinyho a za neho
aklamáciou bol za I.miestopredsedu zvolený Dr.Juraj Slávik.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního výboru 29.5.1929.– In: Časopis turistů.-Roč.41, č.6(1929),s.176.-Okrem iného sa uvádza : Valným
zhromaždením novozvolený I.miestopredseda KČST, minister m.s. Dr.Juraj Slávik zložil do rúk predsedu slub, že bude verne a oddane
spolupracovať na prospech Klubu čs.turistov a tým k povzneseniu československej turistiky a že bude zachovávať dôvernosť rokovaní a
solidaritu. Zároveň bol menovaný do správnej rady Družstva Demänovských jaskýň.
Zápis o valné hromadě KČST konané 21.5.1930. – In: Časopis turistů. – Roč.42, č.5(1930), s.146-148. – Uvádza sa aj
informácia:Miestopredseda Dr.J.Slávik poukázal na význam činnosti KČST pre Slovensko a zdôraznil ako turistika napomáha zbližovaniu
Čechov a Slovákov.
Klub čs.turistov… - In: Krásy Slovenska. - Roč.9, č.1(1930), s.32. - na schôdzi ústredného výboru 11.12.1929 v Prahe, predseda senátor
E.Hrubý gratuloval I.miestopredsedovi KČST dr.Jurajovi Slávikovi, k jeho novej funkcii ministra vnútra.
Zprávy z ústředí : 29.schůze ústřed.výboru 2.1.1931.– In: Časopis turistů.- Roč.43, č.1(1931), s.14.- Okrem iného sa uvádza :Schválené
vymenovanie JUDr.J.Slávika(odbor Košice) za čestného člena KČST.
Ústřední výbor KČST v Praze ve správním roce 1930. - In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930. – Časopisu turistů.
– Roč.43, č.2 (1931). – Na str.33 uvedenej správy o činnosti KČST 1930, sú uvedené mená členov Ústredného výboru KČST v Prahe – zo
Slovenska – JUDr.Juraj Slávik-minister vnútra(I.miestopredseda ÚV KČST), Viliam Pauliny (člen ÚV KČST)
Ústřední výbor KČST v Praze ve správním roce 1931.-In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1931. Str.25. – In: Časopis
turistů. – Roč.44, č.2(1932)-Prémiová příloha. –Predseda senátor Emil Hrubý. Miestopredsedovia :
I. JUDr.Juraj Slávik,minister vnútra / II. Rudolf Mlčoch,minister železníc/III.ministerský rada Ing.Leo Veselý. Z funkcie vo výbore v roku 1931
odstúpil Viliam Pauliny.
Ústřední výbor KČST v Praze ve správním roce 1933. - In: Zpráva o činnosti Klubu československých turistov za rok 1933. –Praha : KČST,
1934. – Na str.32 sú uvedené mená a funkcie v ÚV KČST – ako I.miestopredseda je uvedený JUDr.Juraj Slávik, poslanec Národného
zhromaždenia, členmi zastupiteľstva KČST boli aj M.Janoška z Lipt.Mikuláša a J.Wünsch z B.Bystrice.
Dr.Juraj Slávik predsedom Klubu čs.turistov.- In: Slovenský denník.-Roč.18, č.106(7.5.1935), s.4.
Valná hromada Klubu čs.turistů 5.5.1935 v Brně. – In: Časopis turistů. – Roč.47, č.5 (1935), s.98-99 a 117. – Voľby, menoslov výboru
a náhradných členov.Rezignácia E.Hrubého z funkcie predsedu KČST, bol menovaný prvým doživotným čestným predsedom KČST. Zvolené
nové predsedníctvo na dobu 1 roku – za predsedu zvolený poslanec Národného zhromaždenia JUDr.Juraj Slávik,
Nové predsedníctvo KČST… - In: Krásy Slovenska. - Roč.14, č.5(1935), s.106. – Na valnom zhromaždení v máji 1935 v Brne zvolení – čestný
predseda senátor Emanuel Hrubý, predseda emer.min.JUDr.Juraj Slávik, I.podpredseda JUDr.Pavel Pásek,II.podpredseda škpt.Jaroslav Janák,
III.podpredseda riaditeľ B.Lederer, I.jednateľ JUDr.Ed.Brynda, II.jednateľ JUDr.Jozef Lucek, III.jednateľ Ján Oružinský, pokladník Tomáš
Pokorník, účtovník Jaroslav Hladík. (sú tedy v novom predsedníctve dvaja Slováci a v ústrednom výbore ďalší dvaja Slováci).
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Dr.J.Slávik vyslancom vo Varšave. – In: Pohronie.-Roč.4, č.50(14.12.1935), s.4.
Loučení s předsedou KČST vyslancem Dr.J.Slávikem. - In: Časopis turistů : Měsíčník Klubu československých turistů. – Roč.48,
č.2(1936),s.30. – Predseda KČST JUDr.Juraj Slávik odišiel 16.2.1936 ako veľvyslanec do Varšavy. Večer pred odchodom sa zišli členovia
ústr.výboru, odborov, žúp KČST, zástupcovia centrálnych a štátnych úradov v reštaurácii Savarin na slávnostnom rozlúčkovom večeri. “
V záři světel v prostorném sále, bohatě vyzdobeném klubovními vlajkami a květinami, zapestřily se toalety dám, vojenské uniformy a večerní
úbory přítomných. Bylo hodně přes 100 těch, kdež se přišli loučiti.“
Dokument 521. - 1944,november 2. Londýn. –Odpoveď delegácie SNR na stanovisko prezidenta Beneša k uzneseniu SNR z 29.septembra
1944, týkajúce sa postavenia Slovenska v novej Československej republike, platnosti ústavy z r.1920, pomeru medzi orgánmi domáceho
a zahraničného odboja, právomoci čs.vládneho delegáta a politickej štruktúry Československa. - In: PREČAN, Vilém : Slovenské národné
povstanie. Dokumenty. – Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry,1965.-s.797. - v poznámke sa uvádza aj :
V rozhlasovom prejave ministra dr.Juraja Slávika 27.10.1944-minister o.i.povedal :“Bratislavské hyeny si márne namýšľajú,že sú vládou
Slovenska. Slovenská národná rada ďalej vykonáva a bude vykonávať správu slovenských vecí, viesť a organizovať boj a pripravovať
budovanie nového, slobodného života.“
Naši v Luxemburskom paláci.-In: Národná obroda.-Roč.2, č.244(1946), s.3. – Charakteristika Jana Masaryka, Vl.Clementisa, Juraja Slávika,
Dalibora Krnu a Vavra Hajdu, čs.zástupcov na mierovej konferencii.
Velvyslanec Dr.Slávik rezignoval. – In : New Yorkský Denník. - Roč.35, č.150(3.3.1948), s.7.
BRTÁŇ, Rudo: Storočnica Juraja Slávika Neresnického.- In : Smer. - Roč.42, č.20(24.1.1990), s.4.
GAJDOŠ, Milan: Kto bol Juraj Slávik. - In : Vpred. - Roč.31, č.37(11.9.1990), s.10.
TAVALY, Boris: Dr.Juraj Slávik Neresnický. Výročie významnej osobnosti.- In: Čas.-Roč.6, č.123(28.5.1991), s.3.
KOCIAN, Jiří: Juraj Slávik. – In : Lidová demokracie. - Roč.49, č.247(23.10.1993), Príl.LD na neděli, s.7.
ŠOLC, Jaroslav : Slovensko v českej politike. - Bratislava : M.O.Enterprise, 1993.- 251 s. – zmieňuje sa aj o pôsobení a postojoch JUDr.Juraja
Slávika v exilovej československej vláde v Londýne.
BARTOŠ, Josef : Osobnosti českých dějin / J.Bartoš, S.Kovářová,M.Trapl. - Olomouc : ALDA, 1995. - Kapitola Slávik Juraj, s. 329.
HOBL, Jozef : Kaleidoskopické obrázky zo stredného Slovenska : Satyrické a humoristické črty písané do Hronských novín pod čiaru,
v dobe 1923-1925. – Lučenec : Nová stolová spoločnosť, 2000. – 164 s.- Reedícia pôvodného vydania z roku 1926. - Objektom autorovho
„humoristického pera“ boli aj vážené osobnosti banskobystrické – župan JUDr.Juraj Slávik a bankový riaditeľ Viliam Pauliny, o ktorých sa
autor zmieňuje vo viacerých príspevkoch. Na str.110-111 je „óda na politikov“, v ktorej na prvom mieste je „profil“ Juraja Slávika
GAJDOŠ, Milan: Politik a diplomat Juraj Slávik. – In : Bojovník. - Roč.28, č.26(2002), s.6.
OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, Slavomíra : Zo spomienok Dr.Juraja Slávika. - In: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre históriu, literatúru
a popularizovanie vedy. – Roč.1, č.3(2003), s.1 a 4. + č.4(2003), s.9. – Výber textu z knihy J.Slávika Môj život v rakúsko-uhorskej monarchii.
Uvedenie JUDr.Juraja Slávika do Siene slávy českej turistiky 28.3.2015 –In:
http://www.kct.cz/cms/sin-slavy-ceske-turistiky-judr-juraj-slavik JUDr.Juraj Slávik v Sieni slávy
KALISKÁ, Oľga : JUDr.Juraj Slávik – prvý Slovák v Sieni slávy českej turistiky. – In: KS. – Roč.92, č.9-10(2015), s.78.
FURDÍKOVÁ, Eva : Juraj Slávik-Neresnický. – In: Bystrický permon. –Roč.13, č.4(2015), s.8. – Výber z knihy Juraja Slávika Moja pamäť-živá
kniha – časť spomienok na jeho detstvo a školské roky v Banskej Bystrici.
FURDÍKOVÁ, Eva : Juraj Slávik-Neresnický – životná púť významnej osobnosti. – In: Bystrický permon. –Roč.14, č.2(2016), s.12.
Obci pri Zvolene každý závidí...- (18.9.2017).-In: https://www.cas.sk/clanok/595592/obci-pri-zvolene-kazdy-zavidi-az-polovica-deti-jeochotna-sem-dochadzat-kazdy-den/ Dobronivská škola od roku 2011 nesie čestný názov - Základná škola Juraja Slávika Neresnického.
Azda najznámejší dobronivský rodák bol počas prvej Československej republiky ministrom a po druhej svetovej vojne veľvyslancom v USA.
TAVALY, Boris : Juraj Slávik-Neresnický a francúzska literatúra. Juraj Slávik-Neresnický et la littérature francaise. –
In: Francúzsko a stredná Európa - La France et l'Europe centrale.Slovanské štúdie. - 1995, zvláštne číslo 2, s. 152-158
Slovensko na začiatku 20. storočia. (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby.) Zborník štúdií. – Bratislava : Historický ústav SAV,
1999. – 471 s. – na str. 464-471 je stať Štefana Druga : Zo spomienok Juraja Slávika-Neresnického na prvú svetovú vojnu.
MICHÁLEK, Slavomír : Juraj Slávik. Muž politiky a diplomacie. In: Do pamäti národa. / Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. –
Bratislava : Veda, 2003.
MICHÁLEK, Slavomír : Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil (1890-1969) / Slavomír Michálek, Branislav Lichardus, Eva
Karvašová. – Bratislava : Prodama,2006. – 504 s. –
Súčasťou publikácie je aj :
Šimková, Ľudmila: Výberová bibliografia Juraja Slávika Neresnického.
Neresnický, Juraj Slávik : Výber z poézie 1908-1918, 1949-1968./ zost. Karvašová, Eva - Michálek, Slavomír.
MICHÁLEK, Slavomír : Československá delegácia na Parížskej mierovej konferencii roku 1946 (so zameraním na podiel Juraja Slávika). In: Kapitolami najnovších slovenských dejín. [Pešek, Jan a kol.] – Bratislava : Historický ústav SAV – Vyd.Prodama, 2006. - s. 57-74.
DULOVIČ, Erik : Politický úradník v službách Československa. Juraj Slávik. Biografia (1890-1935). / Dizertačná práca. – Bratislava :
Historický ústav SAV, 2007.- 255 s.
DULOVIČ, Erik : Juraj Slávik v službách Československa : politická biografia 1890-1935.- Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015.-231 s.
Halla, Ján : T.G. Masaryk na Slovensku. Spomienky a prejavy. K 85.narodeninám. 1935. – Bratislava : Nakladateľstvo ČAS. – Zmieňuje sa aj
o Jurajovi Slávikovi – Neresnickom.
RYCHLÍK, Jan : Češi a Slováci ve 20. století. - Praha : Vyšehrad, 2012.- O J. Slávikovi na str.219-220 a 234.

●Knižné publikácie autora JUDr.Juraja Slávika :
SLÁVIK, Juraj : Peace treaties and Central Europe. – London : New Europe Forum, 1941. – 23 s.
SLÁVIK, Juraj : Československo Zemský ráj-nacistické peklo. – London : Knihovna Čechoslováka, 1943. – 47 s.
SLÁVIK NERESNICKÝ, Juraj : Odbojová poézia Čechov a Slovákov v zahraničí.–New York:New Yorkský Denník 1947. 24 s.
SLÁVIK, Juraj : Moja pamäť - živá kniha. Detstvo, chlapectvo, mládenectvo. Môj život v rakúsko-uhorskej monarchii, 1890-1918. –New
York : CS Publishing Company, (asi 1950). – 311 s.- V tejto knihe na str.7, píše, že celý archív svoj aj otcov stratil za vojny vo Varšave.
SLÁVIK, Juraj : Moja pamäť-živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936-1937. / zost. J.Němeček,A.Essen, J.Kuklík. – Bratislava : VedaHistorický ústav SAV, 2010.- 486 s.- na str. 33 a 34 píše, že "stratený" archív našiel v roku 1947, v pivnici veľvyslanectva vo Washingtone!
SLÁVIK, Juraj: Moja pamäť-živá kniha II. Moje poslanie vo Varšave 1938-1939. / zost. Jan Němeček , Valerián Bystrický, Jan Kuklík. –
Bratislava : Veda, 2014.- 512 s.
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NERESNICKÝ, Juraj Slávik : Výber z poézie 1908-1918, 1949-1968./zost.E.Karvašová, S.Michálek.-Bratislava : Prodama, 2006. - 42 s. –
Samostatná príloha knihy Michálek, S. : Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil.
SLÁVIK NERESNICKÝ, Juraj : Almanach Literárneho odboru Matice slovenskej v Košiciach 1928. – Košice : Literárny odbor Matice
slovenskej,1928. – 2017 s.

●Publikované príspevky JUDr.Juraja Slávika :
NERESNICKÝ : Na Kriváň : Opis národnej vychádzky dňa 20.augusta r.1912 / N-ý. – In: Národnie noviny.- (27.8.1912)
NERESNICKÝ : Na Kriváň : Opis národnej vychádzky dňa 20.augusta r.1912 /N-ý. - In: KS. - Roč.3, č.4(1923), s.152-154
SLÁVIK, Juraj: Slávne župné zastupiteľstvo! –In: Úradné noviny župy XVIII.(Pohronskej).-Roč.3, č.20(25.9.1925), s.1. – Župan Juraj Slávik
oznamuje svoj odchod na nové pôsobisko v Košickej župe.
NERESNICKÝ : Pod Kriváňom. – Brno, 1926. – str. 8-11. – Opis národnej vychádzky na Kriváň.
SLÁVIK, Juraj : Milí priatelia turisti !- In: Časopis turistů.– Roč.47, č.10(1935),s.217. – Úvodník – koncoročný príhovor predsedu KČST. –
„Človeku nemôže sa zdariť dielo, v ktorého úspech neverí. My chceme veriť, že rady turistických idealistov vzrastú, že vykonáme viac, než
v minulosti. Z našej vôle budú rásť činy!“
SLÁVIK, Juraj : Tatry naše.! – In: KS. – Roč.15, č.7(1936), s.97-98. – Úvodník v siedmom čísle Krás Slovenska v roku 1936 :

ALMÁSSY, Arpád

(*11.5.1896 Valaská - †14.7.1986 Valaská)

●Publikované informácie o menovanom :
významný turistický funkcionár na Horehroní. V archívnych dokumentoch o chate na Trangoške a výstavbe výťahu na Chopok je v roku
1947 uvádzaný ako predseda odboru KSTL Podbrezová. Aktívne pôsobil pri rekonštrukcii chaty na Trangoške, výstavbe cesty k chate
a výstavbe výťahu Srdiečko-Chopok
1922 - pokladník KČST Podbrezová
1946 - podpredseda KSTL Podbrezová
1947 - predseda KSTL Podbrezová

●
ALMÁSSY, A.: Počiatky organizovanej turistiky a výstavby na južnej strane Nízkych Tatier – Pozn.- V liste adresovanom A.Lutonskému
29.3.1979 uvádza diplomant Jozef Popper ( pracovník ČSZTV v Ban.Bystric)i, že uvedené zápisky mu osobne požičal A.Almássy.

●
DOKUMENTY V ŠTÁTNOM ARCHÍVE BANSKÁ BYSTRICA :
List od : Odbor KSTL Podbrezová. – č.68/47/A. – Predmet: Žiadosť na postavenie cesty z Trangošky k novej chate. – 16.6.1947. – Komu:
Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Banská Bystrica. – In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici. - predseda odboru KSTL
Arpád Almássy posiela podkladové mapy so zakreslenou cestou a výťahom na Chopok, informuje že zástupca ústredia KSTL a odboru KSTL
Podbrezová budú v Bratislave intervenovať v danej veci a žiada aby sa na tomto rokovaní zúčastnil aj zástupca Riaditeľstva štátnych lesov
Banská Bystrica
List od:Odbor KSTL Podbrezová.-č.62/47/A.- 7.6.1947.- Predmet : Stavebný program. - Komu: KSTL Ústredie Liptovský Svätý Mikuláš. - In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.- Arpád Almássy a Alexander Halász vybavujú stavbu novej chaty Trangoška
a prístupovej cesty.
Zpráva z cesty A.Almássyho a D.Mišútha v Banskej Bystrici.–V Podbrezovej dňa 9.10.1947.- podpísaný A.Almássy. –In: Fond Štátneho
okresného archívu v Banskej Bystrici. – rokovanie na Riaditeľstve štát.lesov v Banskej Bystrici za účelom dojednania postup pri stavbe
cesty Trangoška-Srdiečko.

●
DOKUMENTY O A.ALMÁSSYM V OSOBNOM ARCHÍVE ALOJZA LUTONSKÉHO :
3.9.1960- A.Lutonský, prostredníctvom člena HS z Jasnej Jána Kresáka, posiela Almássymu do Podbrezovej prosbu, ako by mohli Švermove
železiarne pomôcť pri výstavbe Domu Horskej služby v Jasnej...
Záznam A.Lutonského o účasti na pohrebe Arpáda Almássyho 16.7.1986 vo Valaskej, A.L. zaznamenal aj informáciu od Almássyho dcéry
Andelky Liptákovej - o osobnom archíve Arpáda Almássyho. -In: ARCHÍV KST LOKO BB : SÚBOR AL

●
Odbor Klubu čs.turistov Ďumbier v Podbrezovej. – In: Krásy Slovenska. - č.9-10 (1922), s.216. – Odbor KČST Ďumbier v Podbrezovej sa
vytvoril 17.5.1922, predseda Jozef Matějů, podpredseda František Mistrík, jednateľ Anton Kováčik. pokladník Arpád Almássy
Zprávy spolkové : Zprávy z odborů : Podbrezová. - In: Časopis turistů :Věstník Klubu KČST. –Roč.1, č.5(1922),s.85.- -Podbrezová-Odbor KČST
Ďumbier sa ustanovil na zakladajúcom valnom zhromaždení 17.mája 1922. Predseda J.Matějů, miestopredseda F.Mistrík, jednateľ
A.Kováčik, pokladník A.Almássy.
Zprávy spolkové : Výroční zprávy z odborů : Podbrezová. - In: Časopis turistů: Věstník Klubu KČST. –Roč.2, č.3(1923), s.44.- ...stanovené
bolo usilovať o vystavanie útulne na Ďumbieri...
Z odboru KSTL v Podbrezovej. – In: Krásy Slovenska.- Roč.23, č.7 (1945-46), s.166. - Výročné valné zhromaždenie 9.4.1946. Nový výbor –
predseda disp.Plašil, podpredseda Almássy, tajomník Halász.
KÚKOLOVÁ,V.: Reminiscencie : Arpád Štefan Almassy. – In: Podbrezovan.-Roč.62, č.9(4.5.2006), s.6.
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KOVÁČIK, Anton

Podbrezová

●Publikované informácie o menovanom :
Odbor Klubu čs.turistov Ďumbier v Podbrezovej. – In: KS.- č.9-10 (1922), s.216. - Vytvoril sa 17.5.1922, predseda Jozef Matějů,
podpredseda František Mistrík, jednateľ Anton Kováčik. Členovia výboru : Arpád Almássy, Ludovít Náther, Július Saic, Ladislav Winkler. Na
zakladajúcej schôdzi mal reč pozvaný jednateľ z breznianskeho odboru Aloiz Matura, ktorý poukázal na stav a úlohy turistiky na strednom
Slovensku, na význam značkovania ciest, ktorých hlavný smer je cez Nižné Tatry do Vysokých Tatier.
Vychádzková činnosť odboru Klubu Československých turistov Ďumbier v Podbrezovej.-In: KS.- Roč.3, č.6(1923), s.235. - Jednateľ
A.Kováčik má nemalé zásluhy na výstavbe útulne na Ďumbieri.
Zprávy spolkové : Zprávy z odborů : Podbrezová. - In: Časopis turistů :Věstník Klubu KČST. –Roč.1, č.5(1922),s.85.- -Podbrezová-Odbor KČST
Ďumbier sa ustanovil na zakladajúcom valnom zhromaždení 17.mája 1922. Predseda J.Matějů, miestopredseda F.Mistrík, jednateľ
A.Kováčik, pokladník A.Almássy.
Zprávy spolkové : Výroční zprávy z odborů : Podbrezová. - In: Časopis turistů: Věstník Klubu KČST. –Roč.2, č.3(1923), s.44....zvolený
výbor...jednateľ A.Kováčik..
●Publikované príspevky menovaného :
KOVÁČIK, A.: Nová jaskyňa pri obci Bystrej. - In: Časopis turistů.- Roč.36, č.2(1924), s.50-53.

WINKLER, Ladislav

Podbrezová

1923- Stredoslovenská župa KČST – tajomník
- KS. - Roč.3, č.4(1923), s167-168. – uvedený ako tajomník Stredoslovenskej župy KČST
1924 –Na slávnosti položenia základného kameňa chaty pod Ďumbierom 20. júla 1924 mal príhovor aj Ladislav Winkler z Odboru KČST
Ďumbier z Podbrezovej
Na titulnej strane časopisu Krásy Slovenska v rokoch 1924 až 1926 bol Ladislav Winkler uvádzaný ako spolupracovník.

●Publikované informácie o menovanom :
Odbor Klubu čs.turistov Ďumbier v Podbrezovej. – In: KS. - č.9-10 (1922), s.216. - Vytvoril sa 17.5.1922, predseda Jozef Matějů,
podpredseda František Mistrík, jednateľ Anton Kováčik. Členovia výboru : Arpád Almássy, Ludovít Náther, Július Saic, Ladislav Winkler. Na
zakladajúcej schôdzi mal reč pozvaný jednateľ z breznianskeho odboru Aloiz Matura, ktorý poukázal na stav a úlohy turistiky na strednom
Slovensku, na význam značkovania ciest, ktorých hlavný smer je cez Nižné Tatry do Vysokých Tatier.
Do Korytnice... - In: KS. - Roč.3, č.4 (1923), s.167. - Inf.o porade zástupcov Stredoslovenskej a Podtatranskej župy, ktorú 9.9.1923 zvolalo do
Korytnice predsedníctvo Stredoslovenskej župy KČST.Tajomník Stredosl.župy Winkler nastolil otázku či by obe župy nemali spoločne
vydávať Vestník. Návrh sa uznal ako chvályhodný ale nerealizovateľný – ťažko by sa zháňali dopisovatelia I odberatelia – nakoniec sa
uzhodlo že túto funkciu budú naďalej plniť Krásy Slovenska. – „...Za tým bola reč o novostavbe turistického domu na Ďumbieri. Stavebná
komisia a stavitelia práve toho dňa stretli sa na Ďumbieri, aby pojednali o stavbe. Tejto prepotrebnej veci horlive sa ujal odbor KČST
Ďumbier v Podbrezovej, ktorý zo svojho lona vyvolil osobitnú stavebnú komisiu, ktorá má vybaviť všetky veci stavby sa týkajúce. V tejto
veci predostrela Ústrediu do Prahy memorandum, žiadajúc od neho výdatnú podporu. Plány a stavebné podmienky sú už hotové. Oferty
majú byť dvojaké : na stavbu a na prívoz materiálu. Útulňa, ktorá bude väčších rozmerov, bude stáť pri prameni na chrbáte Ďumbiera, vo
výške asi 1950 m.n.m. Mesto Brezno prepustilo pozemok, potrebný na stavbu, zadarmo a lesný erár tiež ochotne poskytne pomoc. Uzavreté
vyvinúť akciu v odboroch v záujme stavby tejto útulne tým spôsobom, že každý odbor má poveriť osobitnú finančnú komisiu, ktorej úlohou
bude sbierať na túto významnú stavbu.“
Slávnosť položenia základného kameňa útulne KČST na Ďumbieri. - In: KS. – Roč. 4, č.7-8 (1924), s.97-100. - Podrobný opis priebehu
slávnosti, ktorá sa konala 20.7.1924 vo výške 1745 metrov nad morom.„Všetky prípravné práce vykonal agilný tajomník odboru
v Podbrezovej Ján Chudík, osvedčil sa ako aranžér slávnosti...za odbor Ďumbier v Podbrezovej prehovoril Ladislav Winkler...“
JANOŠKA, M. : Stredoslovenská župa KČST vo Zvolene... - In: Krásy Slovenska. - Roč.5, č.5 (1925-26), s.141-143.- Spor Stredoslovenskej župy
KČST a Redakcie časopisu Krásy Slovenska. Uvádza sa, že Stredoslovenská župa KČST na svojej schôdzi 25.4.1926 vo Zvolene požiadala aby
sa na titulnom liste KS neuvádzalo meno L.Winklera,lebo inak“župa bude Krásy Slovenska ignorovať a bojkotovať-podpísal to predseda
Paulíny a jednateľ A.Drahorád – na čo v uvedenom článku odpovedá Miloš Janoška, že ak má župa s L.Winklerom dáky spor, nech si to s ním
vybaví inakším spôsobom, redakcia nemá dôvod neuvádzať jeho meno.

● Publikované príspevky menovaného :
WINKLER, Ladislav-Limbeiský : Turistika : Zo stredoslovenskej župy KČST.- In: Hronské noviny. - Roč.5, č.20(19.5.1923), s.5- Zmena adresy
župy – Lad.Winkler,Podbrezová. Výzva odborom, aby nahlásili či chcú zriadiť nocľaháreň pre študentov a turistický dorast. Výzva odborom
v Kremnici, BB, ZV a Martine, aby prikročili k založeniu odboru, resp.získaniu členstva. Odbor v BB pripravuje vydať sprievodcu po
Stredoslovensku - vyzýva odbory aby zaslali popis pozoruhodností, historických pamiatok, prírodných krás.
WINKLER, Ladislav : Vývoj otázky Ďumbierskej : Z reči Ladislava Winklera za Podbrezovský odbor na slávnosti dňa 20.júla na Ďumbieri. - In:
KS. – Roč. 4, č. 7-8 (1924), s.100-102.
WINKLER, Ladislav : Hospodárske zaistenie útulni na Ďumbieri . - In: KS. – Roč.4, č. 9-12(1924), s.161-162. – Autor (asi Ladislav Winkler ?)
spochybňuje zámer výstavby útulne pod Ďumbierom – zvažuje že „pôvodne myslelo sa postaviť vo výške 1950 m. ochrannú útulňu,
pozostávajúcu z 3 miestností a nevyžadujúcu toľkej pečlivosti. Lež budovu v takých rozmeroch, ako je teraz projektovaná a schválená, vo
výške 1745 m., bude treba dobre opatrovať ...nie je v prospech prosperity útulne staväť ju na takom, hodne neprístupnom mieste...doprava
paliva a potravných článkov bude veľmi nákladná...skorej sa malo pomýšľať na to : postaviť turistický hôtel pri Demänovských jaskyniach,
väčšiu útulňu povyše Trangošky pri ukončení hory, menšiu v Mlynskej doline a na Ďumbieri ochrannú chatu. Ešte je čas o tom vážne
premýšľať! “.
WINKLER, Ladislav : Priateľom prírody /L.W. – In: KS.-Roč.4, č.1-2(1924), s.1-2. - …priatelia prírody založili Klub českosloveských turistov ,
ktorý dnes tvorí mohutné organizačné teleso, starajúce sa o rozvoj turistiky…
WINKLER, Ladislav : To naše slovenské stredohorie /L.W. - In: KS. - Roč.5, č.5(1925-26), s.134-136. – O turistických a geologických
zaujímavostiach okolia „kráľovského mesta Ľubietovej“…bolo by treba aby činitelia Ľubietovej z vlastnej iniciatívy, alebo na popud
stredoslovenskej župy turistickej založili si odbor KČST a na jeho čelo postavili ľudí majúcich zmysel pre prírodné krásy kraja…
WINKLER, L. : Poznámky / L.W. – In: KS.-Roč.5, č.3(1925), s.84-86.
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PETRLA, Róbert (*21.7.1897- †1970) Pôv.staviteľ chaty pod Ďumbierom, potom jej správca
Prezident republiky udelil Róbertovi a Ružene Petrlovcom Československú vojenskú medailu Za zásluhy I.stupňa a obom ich dcéram
Haničke a Jolke, Československú vojenskú medailu Za zásluhy II.stupňa.
REVAJOVÁ, Božena : Ďumbierska história prvého chatára v Štefánikovej chate na Ďumbieri Roberta Petrlu a jeho rodiny / Božena
Revajová, Jolka Pospíšilová-Petrlová, Emília Huťanová-Medveďová. - Bratislava, 1996. – 39 strojopisných strán. – In: ARCHÍV KST LOKO.
KALINA, Ladislav : Bojové spomienky Ing.Ladislava Kalinu, veliteľa part.brigády Za oslobodenie Slovanov, na činnosť brigády. - Archív
Múzea SNP Ban.Bystrica
Fond XII. Č.krabice 12, Prír.č. S 101/88 a Prír.č.5/61-Okrem iného uvádza – s komunistickou bunkou zo
železiarní úzko spolupracoval chatár z Trangošky Robert Petrla a polesný z Bystrej Ján Hríbik. U chatára Petrlu na Trangoške našli
partizánske skupiny vždy plnú podporu, bol tam aj štáb jednotky Za slobodu Slovanov.
Chvála chaty KČST .- In: Časopis turistů. – Roč. 45, č. 1 (1933), s.25-27.- Vyjadrenia návštevníkov k službám na Štefánikovej chate pod
Ďumbierom, pochvalné vyjadrenia o chatárovi Robertovi Petrlovi.
PETRLOVÁ Hanka ( vyd.ROUBALOVÁ)-dcéra chatára Róberta Petrlu
●Publikované informácie o menovanej :
Prezident republiky udelil Róbertovi a Ružene Petrlovcom Československú vojenskú medailu Za zásluhy I.stupňa a obom ich dcéram
Haničke a Jolke, Československú vojenskú medailu Za zásluhy II.stupňa.
(In: Revajová, Božena : Ďumbierska história prvého chatára v Štefánikovej chate na Ďumbieri Roberta Petrlu a jeho rodiny / Božena
Revajová, Jolka Pospíšilová-Petrlová, Emília Huťanová-Medveďová. - Bratislava, 1996. – 39 strojopisných strán. – In: ARCHÍV KST LOKO.
Tatranský domov Tatranská Polianka. Zjazdár Lyžiarskeho sboru KSTL po r.1945. - (In: Archív KST Loko-Súbor A.L.- Co vyhotovená
v Štátnom okresnom archíve L.Mikuláš – asi v r.2000)
ŠIMKO, Jožo: XXV. horolezecký týždeň vo Vysokých Tatrách. - In: KS. - Roč.25, č.3-4(1947-48), s.88-95. - Medzi účastníkmi uvedený
J.Böhmer, Oto Vízner a Viera Víznerová, Jola a Hana Petrlová, Kamil O.Linhart, Ing.Vojtech Bukovčan, Soňa Bukovčanová, Ján Saktor, Zdeno
Zibrín, Dr.Ján Zibrín
ŠIMKO, Jožo : XXVI. horolezecký týždeň vo Vysokých Tatrách. - In: KS. - Roč.26, č.1-2(1948-49), s.33-39. - Medzi účastníkmi sa uvádza aj
Karol Líška, Ežo a Kamil Linhartovci, Dr.Jozef Bőhmer,Ing.Vojtech Bukovčan, aj Hana a Jola Petrlová z Tatranského Domova, ako aj
výstupy ktoré absolvovali.
Slovenskí horolezci v Juhoslávii.- In:KS.-Roč.26, č.1-2(1948),s.31. – V lete 1948 sa konali tri zájazdy slovenských horolezcov do
„juhoslávskych hôr“. Prvá skupina odišla 27.6.1948 a boli v nej aj obidve dcéry ďumbierskeho chatára Petrlu – Hana a Jola Petrlové.

PETRLOVÁ Jolka (vyd.POSPÍŠILOVÁ)- dcéra chatára Róberta Petrlu
●Publikované informácie o menovanej :
Prezident republiky udelil Róbertovi a Ružene Petrlovcom Československú vojenskú medailu Za zásluhy I.stupňa a obom ich dcéram
Haničke a Jolke, Československú vojenskú medailu Za zásluhy II.stupňa.
(In: Revajová, Božena : Ďumbierska história prvého chatára v Štefánikovej chate na Ďumbieri Roberta Petrlu a jeho rodiny / Božena
Revajová, Jolka Pospíšilová-Petrlová, Emília Huťanová-Medveďová. - Bratislava, 1996. – Rukopis. – 39 strojopisných strán. – In: ARCHÍV KST
LOKO.
Tatranský domov Tatranská Polianka. Zjazdárka Lyžiarskeho sboru KSTL po r.1945. - (In: Archív KST Loko-Súbor A.L.- Co vyhotovená
v Štátnom okresnom archíve L.Mikuláš – asi v r.2000)
ŠIMKO, Jožo: XXV.horolezecký týždeň vo Vysokých Tatrách. - In: KS. - Roč.25, č.3-4(1947-48), s.88-95. - Medzi účastníkmi uvedený
J.Böhmer, Oto Vízner a Viera Víznerová, Jola a Hana Petrlová, Kamil O.Linhart, Ing.Vojtech Bukovčan, Soňa Bukovčanová, Ján Saktor, Zdeno
Zibrín, Dr.Ján Zibrín
Lyžiarsky sjazd s Chopka. - In: KS. - Roč.25, č.7-8(1947-48), s.198. - Pretek o putovnú cenu Demänovských jaskýň 21.3.1948 usporiadal
odbor KSTL Liptovský Mikuláš. Zo žien bola najlepšia Jolka Petrlová z KSTL Tatranská Lomnica.
ŠIMKO, Jožo : XXVI. horolezecký týždeň vo Vysokých Tatrách. - In: KS. - Roč.26, č.1-2(1948-49), s.33-39. - Medzi účastníkmi sa uvádza aj
Karol Líška, Ežo a Kamil Linhartovci, Dr.Jozef Bőhmer,Ing.Vojtech Bukovčan, aj Hana a Jola Petrlová z Tatranského Domova, ako aj výstupy
ktoré absolvovali.
Ďalší horolezecký film. - In:KS.-Roč.26, č.9-10(1948-1949), s.236.- Režisér Karol Skřipský (sám bol členom JAMESu)natočil film Cesta k slnku
–zaznamenal v ňom prvovýstup pilierom južnej steny Malého Ľadového štítu, kde vystupovali Jolka Petrlová, Arno Puškáš a Julo Andráši.

MÜHLMANN, Jaroslav

KČST-Praha

● Publikované príspevky menovaného autora :
MüHLMANN, J.: Ochranné chaty a podniky KČST na Slovensku. - In: Časopis turistů.- Roč.37, č.7-8(1925), s.252-253. – Podrobný prehľad,
najmä v oblasti Vysokých Tatier.
MÜHLMANN, Jaroslav : Východní část Nízkých Tater. -In: KS.- Roč.11,č.7-8(1932),s.210-218.
MÜHLMANN, Jaroslav : Nízke Tatry v oblasti Ďumbiera a Korytnice / J.M. = Jaroslav Mühlmann - Obr.- In: Krásy Slovenska. - Roč.11, č.1112(1932), s.259-268. - Popis hrebeňa od Ďumbiera po Prašivú a ďalej do Korytnice. Fotografie - základy Štefánikovej chaty pod Ďumbierom,
základ novostavby a dočasný útulok pod Ďumbierom, útulňa na Chabenci - celkový záber lokality v pozadí s predchádzajúcim objektom
maštale.
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MŰHLMANN, Jaroslav : Jak se stavěla Štefanikova útulna pod Ďumbierem : Vzpomínka ku slavnosti otevření útulny dne 9. Září 1928. /
Kópiu zaslala Jolka Pospíšilová (mladšia dcéra prvého chatára R.Petrlu) na adresu Domu turistiky KST LOKOMOTÍVA Banská Bystrica dňa 17.
9. 2003. –CELÝ TEXT - In : ARCHÍV KST LOKO : Súbor ĎUMBIERSKA CHATA
MŰHLMANN, Jaroslav : Votrubova chata KČST pod sedlom Kopa – Fotografia. – In: Časopis turistů.-č.11-12(1923).
MŰHLMANN, Jaroslav : Nízke Tatry v oblasti Ďumbiera a Korytnice /J.M. – Fotogr.-In: Krásy Slovenska. – Roč. 11, č. 9-10 (1932), s.259-268. Zaujímavé dobové fotografie z rôznych etáp výstavby Štefánikovej chaty pod Ďumbierom (základy chaty, spodná časť novostavby, ktorá
bola dočasnou útulňou) a fotografia Chaty pod Chabencom, na ktorej vidno i predchádzajúce objekty. (J.M = asi Jaroslav Mühlmann,
býv.predseda Slovenskej komisie KČST(viď inf.v KS-Roč.7,č.7(1928),s.188)

●Dokument o J.Mühlmannovi založený v osobnom archíve A.Lutonského :
MÜHLMANN Jaroslav (Praha)v r.1924 -1925... počas výstavby Ďumbierskej chaty bol predsedom Slovenskej komisie KČST v Prahe -1946 list adresovaný A.Lutonskému písaný na Ďumbieri - Text listu, perom písaného na malom bločku „kockovaného“ papiera: Pan generální
tajemník Lutonský Lipt. Sv.Mikuláš
Milý příteli, po dlouhých letech zase chodím po známých a milých místech v Tatrách. Jsem právě na Ďumbieri a posílám Vám srdečné
pozdravy z chaty mně tak blízké.V Tatrách mluvil jsem s Nedobrým a slíbil jsem , že jemu i Vám zašlu můj posudek o nynějším stavu turistiky.
Vystoupil (?) jsem také na Štrbském Plese za člena klubu čs.turistů. Až se vrátím do Prahy naspíši Vám obšiřneji.Hore zdar ! Jaroslav
Mühlmann, ministerský rada Praha XII, Přemyslovská 25 17.července 1946 -In : ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL

●Publikované informácie o menovanom :
1924 predseda Slovenskej komisie KČST( Zpráva o činnosti Klubu českoslov.turistů v Praze za rok 1924. –In: Časopis turistů. – Roč.37,
č.3(1925) –Informácia na str.14)
Turistický obzor.- In: Krásy Slovenska. - Roč.5, č.3(1925), s.87. – Jaroslav Mühlmann, ministerský tajomník a predseda Slovenskej komisie
KČST slávil svoj sňatok so slečnou Maňou Viky-Starou dňa 28.sept.na Radhošti.
Dva významné dny KČST v roce 1927 : Řádná valná hromada KČST 8.5.1927 v Hradci Králové. - In: Časopis turistů. – Roč.39, č.6-7(1927),
s.130-142. – Podrobná zpráva o výsledkoch účtovnej kontroly hospodárenia KČST, popis zistených závažných nezrovnalostí v dôsledku
ktorých odstúpil z funkcie aj J.Mühlmann (ktorý mal na starosti aj výstavbu chaty pod Ďumbierom).
SCHVARC, M.: Odbor KČST v Banskej Bystrici 1920-1938 : Rigorózna práca. - Ban.Bystrica: UMB, 2003.- o.i. uvádza : počas výstavby
Ďumbierskej chaty bol predsedom Slovenskej komisie KČST v Prahe. Dňa 1. júna 1924 rozhodla 21 – členná komisia zložená zo zástupcov
Stredoslovenskej župy KČST (banskobystrický odbor zastupovali F. Studnička, pplk. O. Kudrna, V. Pauliny a S. Uher), Ministerstva verejných
prác (štátny tajomník Mühlman) a ústredia KČST (F. Haišman) o umiestnení stavby chaty pod Ďumbierom, a to nad Mlynnou dolinou, do
ktorej je možný prístup z Mýta pod Ďumbierom, a 20. júla 1924 sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa za početnej účasti
verejnosti.
KLIKA,Gustav: Z dějin turistiky v Československu. – Turista.-1968. –texty príspevku boli publikované postupne v číslach 1 až 11-12.-na str.
119 sa zmieňuje aj o J.Mühlmannovi.
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