ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný-čiastočný súpis dokumentov k dejinám turistiky na Slovensku
Súbor : Dejiny turistických chát
Časť : SLOVENSKÉ RUDOHORIE - POĽANA

K dejinám Chaty na Poľane

Chata na Poľane pred dokončením stavby

☼
Súpis publikovaných príspevkov a archívnych dokumentov k histórii Chaty na Poľane

Dokumenty z Archívu Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica a zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici,
výpisy textov zo Zápisníc KČST v Ban.Bystrici 1928-1938 a Zápisníc KSTL Banská Bystrica 1939-1949,
a publikované príspevky v ktorých sú zmienky o Chate na Poľane.
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1931
Zprávy z ústředí : Zápis II.schůze ústředního zastupitelstva KČST, konané dne 21.listopadu 1931. - In: Časopis turistů. – Roč.43, č.5 (1931),
s.176-178. – Schválené zaradenie projektov do stavebného programu KČST(útulňa na Inovci-Trenčín.,chata pod Laurínom-Radvaň.,chata na
Detvianskej Poľane-Zvolen).
Stredoslovenská župa KČST /-ška. - In: Krásy Slovenska. - Roč.10, č.5-6 (1931), s.197. - Valné zhromaždenie 29.3.1931 vo Zvolene, za účasti
odborov-B.Bystrica,Brezno,Slov.Ľupča,Lučenec,Ban.Štiavnica,Tisovec,Rim.Sobota,Radvaň a Zvolen. Župa podporovala stavby útulní pod
Chabencom, pod Suchým vrchom a pri Môťovej. Odhlasovala sa podpora 2000 Kč pre Krásy Slovenska. Predseda župy Viliam Paulíny

Archívny dokument : Odbor KČST Zvolen.-13.10.1931.- Komu: Okresný úrad Zvolen. - Žiadosť o podporu na stavbu turistickej chaty na
Detvianskej Poľane
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Archívny dokument : Okresný úrad vo Zvolene-Výťah zo zápisnice zo zasadnutia okresného výboru zvolenského, zadržaného 7.XI.1931 –
Predmet: Klub Čs.Turistov odbor vo Zvolene. – Schválenie podpory na stavbu útulne na detvianskej Poľane.

1934
Stredoslovenská župa Klubu čs.turistov... - In: Krásy Slovenska. - Roč.13, č.4-6 (1934), s.136. - Valné zhromaždenie 22.5.1934 vo Zvolene.
Prehľad činnosti – značkovanie, chaty. Odbor BB rozšíril chatu na Kráľovej studni, odbor Lučenec kúpil hájovňu na Javore a zriadi v nej chatu,
župa rozšírila chatu na Chabenci, Tisovec a Rim.Sobota projektujú chatu na Trstí, Ľubietová chatu na Hrbe,Zvolen na Detvianskej
Poľane,Štiavnica prestavuje najatú hájovňu na nocľaháreň na Sitne a tam opravuje i výhliadkovú vežu, Podbrezová chystá započať stavbu
chaty na Trangoške. Nový výbor pod vedením V.Paulinyho.

1936
Zápisnica o schôdzi Slovenskej komisie KČST. - In: Krásy Slovenska. - Roč.15, č.8 (1936) – Príloha : Turistika – Šport – Jaskyne. - č.8(1936),
s.115-118. - Konala sa 4.7.1936 v Žiline. Účastníci. Program. Stavebný program (popis rozmerových riešení interiérových horských chát),
návrh aby sa v r.1937 začalo s prestavbou Zbojníckej ch. a Votrubovej ch., do konca r.1936 sa dokončí ch.na Veľkom Boku (Ústredie KČST),
zámer rozšírenia chaty na Kráľovej holi (Na Smrečinách, severovýchodne od Kráľovej hole) a odporúčanie postaviť menšiu útulňu na Veľkej
Vápenici, útulňa pod Ploskou (T.Sv.Martin), na Detvianskej Poľane(Zvolen) Pod Vojšínom (Levice) a prístavba chaty pod Krížnou(BB).
Archívny dokument : Odbor KČST vo Zvolene.- 9.6.1936.- Komu: Notársky úrad obce Hriňovej. –Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
turistickej chaty na Prednej Poľane, na mieste zvanom Žliebky.
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Archívny dokument : Pôdorys pripravovanej stavby turistickej chaty Odboru KČST Zvolen na Prednej Poľane :

1937
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
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Archívny dokument : Okresný úrad vo Zvolene. – 22.1.1937. – Výmer Povolenie stavby turistickej chaty.

Archívny dokument : Fotografia z výstavby chaty na Poľane
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Útulna KČST na Prednej Polane nad Detvou. - In: Časopis turistů - Příloha Turistické zpravodajství. - Roč.49, č.9 (1937), s.126. –Informácie
o ubytovacích priestoroch a turistické trasy v okolí.- Text: „Útulna KČST na Prednej Polane nad Detvou 1300 m je novým turistickým cílem
v Slovenském Krušnohoří. Zbudována byla v katastru obce Hriňová na státním pozemku odborem ve Zvolenu. Má dvě noclehárny
s dvacetipěti lůžky pro členy po 5 Kč a dalších pátnáct slamníků nouzových, hostinskou místnost pro deset osob. Kuchyně se sporákem,
zařízena k vaření, je k disposici návštěvníků. Útulna leží na Jánošíkově cestě k Podbrezové, zeleně značené a je východiskem tur na Polanu,
Strungu, Bružeňský Grúň, Vepor a k chatě KČST na Hrbe (Vepor 1255 m n.m.). Chata je vzdálena po zelené značce ze vsi Detvy 2 ¼ hod, od
Saxonova mlýna žlutou značkou 2 hod a z Kalamárky cestou neznačenou 2 ½ hod. K Saxonovu mlýnu před vsí Hriňovou, vzdálenému 7 km,
kezdí autobus ze železniční stanice Kriváň. Mimo letnou sezonu, kdy útulna je osazena hospodářem, je klíč u obchodníka Jána Bezrouka ve
Zvolenu proti nádraží a u horára na Bystrom. Informace podáva KČST odbor ve Zvolenu.“

1938
Archívny dokument : Odbor KČST vo Zvolene.- 1938.- Komu: Okresný úrad vo Zvolene. – Žiadosť o podporu na činnosť a na stavebné
aktivity odboru.

Subvencia krajinského výboru na cestovný a turistický ruch. – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.5(1938), s.117. –subvencie na chaty pre
jednotlivé odbory KČST : Rožňava 2000 Kč na úhradu dlžoby vzniklej stavbou chaty na Volovci (10.000) ktorú nevie splácať, Lučenec 2000 Kč
zariadenie chaty na Javore, Vrútky 3000 Kč na zariadenie Lamošovej útulne, Turč.Sv.Martin 100.000 Kč na dostavbu Chaty na Martinských
holiach, Zvolen 2000 Kč na zariadenie chaty na Poľane, Topoľčany 8000 Kč chata na Buchlove. Prípravné práce pre hrebeňovú cestu
v Nízkych Tatrách 14.000 Kč.
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SMRČEK, V. : Nová chata na Prednej Poľane. – In: Krásy Slovenska.- Roč.17, č.6 (1938), s.141-142. - Odbor KČST Zvolen 5.6.1938 sprístupnil
novú chatu na Poľane. Na slávnosti predseda odboru ing.Hlava poďakoval najmä správe št.lesov v Žarnovici, ktorá darovala pozemok.

SMRČEK, V. : Na Prednej Poľane je nová chata. - In: Časopis turistů. – Roč.50, č.6(1938), s.54.

Nová chata na Prednej Poľane / Fotografia. - In: VYSOKÉ TATRY : Zprávy o turistike, cestovnom ruchu a novom podnikaní z 11
podtatranských okresov. – Roč.8, č.22(12.11.1938), s.3. – Fotografia, bez uvedenia mena autora. –
Tá istá fotografia bola uverejnená aj v časopise Krásy Slovenska. - Roč.17, č.5 (1938), s.119.
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Chata na Poľane / Fotografia, autor neuvedený. – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.8 (1938), s.189.

Detvianska Poľana Vás volá ! V nedeľu 5.júna 1938 odovzdá verejnosti slávnostným spôsobom Klub československých turistov, odbor vo
Zvolene chatu KČST na Prednej Poľane. Slovenské Krušnohorie nadobúda v nej veľmi dôležité stredisko, ktoré privábi strednému Slovensku
nových milovníkov utešených a ďalekých výhľadov. Kraj pod detvianskou Poľanou pripravuje v lete veľké národopisné slávnosti, ktorými
oslávi 300-ročné trvanie Detvy. Na turíčne sviatky do videnia na Poľane ! - In: Krásy Slovenska.- Roč.17, č.3(1938), 2.s.obálky. – Text :

BEZROUK, J. : Chata KČST na Poľane. – In: Krásy Slovenska.- Roč.17, č.4 (1938), s.96. - Odbor KČST Zvolen postavil v roku 1937 chatu na
Prednej Poľane, vo výške 1300 m n.m., ktorá bola slávnostne otvorená v júni 1938.
Přehled činnosti KČST v roce 1937. – In: Časopis turistů. – Roč.50, č.4-5 (1938) - časť o chatách na Slovensku :

Chata na Prednej polane.- In: Časopis turistů. Časť obrazová. –Roč.50(1938), s.95.
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50 let Klubu československých turistů 1888-1938. – Praha : KČST, 1938.- 250 s.-Praha : KČST, 1938. - obr. pril.

Z prehľadu o činnosti KČST v roku 1938 – in:Časopis turistů.-Roč.51, č.9-10 (1939).- o.i. aj informácia : do užívania bola odovzdaná 5.6.1938
chata na Prednej Poľane, vybudovaná odborom KČST Zvolen

1941
Zo života Miestneho odboru KSTL vo Zvolene. – In: Krásy Slovenska. -Roč.19, č.7 (1941), s.168. - II.valné zhromaždenie si na rok 1941
zvolilo –predseda Jozef Červinka, I.podpredseda Dr.Štefan Bangha, II.podpredseda Dr.Štefan Vloššák(okresný náčelník), tajomník Eugen
Kubiš, propagačný referent J.Kunik, zapisovateľ A.Valtýni. Odbor vlastní chatu na Poľane, zo stavby chaty mu ostala dlžoba asi 20 tis.Ks .
Turistická chata KSTL na Poľane (1459 m n.m.). – In: Krásy Slovenska.- Roč.19, č7 (1941), s.168. - Majiteľom chaty je Miestny odbor KSTL
vo Zvolene. Celoročná prevádzka, 60 postelí, ihrisko a „všetko potrebné pre pohodlné ubytovanie“. Prístupové možnosti zo stanice Detva
a zo stanice Kriváň. Nájomca chaty Ján Štefanko, pošta Hriňová.

1943
Päť rokov činnosti KSTL vo Zvolene. – In: Krásy Slovenska.- Roč.22, č.9(1943-44), s.215. – aj informácia o chate na Poľane :“...Do chaty na
Poľane, ktorá je celý rok otvorená a má vlastného chatára, možno prísť dvoma smermi : žel zastávka Detva slebo žel.stanica Kriváň.
O výbornú a lacnú stravu, občerstvujúce nápoje a iné je postarané. Chata má asi 50 postelí, núdzove možno ubytovať až 80 osôb....Za
finančnej pomoci Slovakotouru dobudúva sa chata na Poľane, najmä čo sa týka hygienického zariadenia, úpravy miestností, aby mohla
uspokojiť i najnáročnejšieho turistu.“

1945
„Výskumné“ výpravy na značených cestách v lete 1945. - In: Hosť-Turista : Časopis pre otázky turistiky a cestovného ruchu. – Roč.4, č.34(15.10.1945), s.3. – „Po skončení bojových akcií začaly jednotlivé odbory KSTL s prieskumom turisticky značených ciest, aby zistily
spôsobené škody a zaistily nápravu do sezóny 1946. Členovia odboru KSTL v Ľubietovej vybrali sa 11.a12.8. na prieskum „Jánošíkovej cesty“
v úseku Hrb-Vepor-Hájny Grúň.Bruženský grúň-Poľana-Predná Poľana. Prieskum vykonali značkár Ladislav Chrochocký a Jaroslav Debnár
s Ottom Víznerom, členom novoveského odboru a o svojich zážitkoch podali zprávu .
Valné shromaždenie KSTL. - In: Hosť-Turista. – Roč.4, č.3-4(1945), s.3. – Podrobnejšie informácie o priebehu zhromaždenia- konalo sa
30.9.1945 na Štrbskom plese –„osobitná porada o výstavbe a rekonštrukcii chát, ktoré boli zničené za frontových bojov na Slovensku. Porady
sa zúčastnili zástupcovia Povereníctiev SNR, ktorí dali cenné pokyny k plánovanej znovuvýstavbe zničených podnikov. Zničené podniky
rozdelily do 2 skupín. V prvej skupine sa rieši rekonštrukcia chát, ktoré možno ešte čiastočne zachrániť, v druhej znovuvýstavba a poradie
chát, ktoré boli zničené do základov.“, „Osobitnú poradu v sobotu mali i chatári KSTL, ktorí následkom zničenia podnikov musia hľadať
aspoň prechodne iné zamestnani.“, „Podľa zmien v stanovách jednotlivé sbory KSTL rozširujú svoju právomoc, ktorá im umožní prehĺbenejšiu
činnosť, čím si udržia svoje postavenie ako vrcholné organizácie sdružených složiek na Slovensku“

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 informácie aj o :
Štefánikova chata pod Ďumbierom
poškodená
Chata na Veľkom Boku
zničená
Chata na Trangoške
zničená
Chata na Hrbe
zničená
Chata na Prednej Poľane
zničená
Chata na Smrekovici
zničená
Chata na Kráľovej studni
zničená
Chata pod Panským dielom
zničená
Chata na Veľkej Poľane
poškodená
Výročná zpráva za rok 1946. – Liptovský Mikuláš : Klub slovenských turistov a lyžiarov (1947).- 69 s. – V časti Rekonštrukcia a výstavba
vojnou zničených chát (str.31-48) sa uvádzajú údaje aj o Chate na Poľane, odbor KSTL Zvolen.
KOZÁK : Škody na chatách na Slovensku. – In: Časopis turistů. – č.3(1946), s.43. – Prehľad o stave turistických chát po vojne.
Škody na chatách, útulniach a noclahárniach na Slovensku. – In: Turistické noviny. – č.9(1.3.1946), s.4. – Zoznam objektov ktoré boli počas
vojny poškodené alebo zničené.
Dvojročný vládny program uskutoční výstavbu turistických chát. - In: Krásy Slovenska. - Roč.24, č.2-3(1946-47), s.79. -Do roku 1948 budú
postavené všetky objekty turistického ruchu, vojnou poškodené a zničené. Na základe dát, ktoré dodali odbory KSTL, bol vypracovaný
rámcový program výstavby.
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1947
Soznam chát, útulní a nocľahární KSTL podľa stavu 1.apríla 1947. - In: Krásy Slovenska, 1947, s.227. –Chata na Poľane nie je uvedená.
Výročná zpráva za rok 1946. – Liptovský Mikuláš : Klub slovenských turistov a lyžiarov (1947).- 69 s. – V časti Rekonštrukcia a výstavba
vojnou zničených chát (str.31-48) sa uvádzajú údaje aj o Chate na Poľane, odbor KSTL Zvolen.
Prehľad otvorených a rozpracovaných chát KSTL v roku 1947 : Chata na Poľane, odbor Zvolen.- In: Klub slovenských turistov a lyžiarov
v r.1947 : Výročná zpráva za rok 1947.-Liptovský Sv.Mikuláš : Klub slovenských turistov a lyžiarov, (1948).-s.39.- Plány vypracoval
Ing.Stadrucker zo Zvolena. Plány boli schválené ˇUstredím aj PPO a PT v Bratislave. Odbor vystaval blízko stavenišťa hospodársku budovu,
ktorá počas stavby bude slúžiť na ubytovanie robotníctva a prípadné núdzové ubytovanie turistov. Bolo započaté s výkopom a betonovaním
základov pre hlavnú budovu.

1948
Archívny dokument : Zápisnica o I. schôdzi predsedníctva KSTL, ktorá bola vo štvrtok dňa 22.1.1948 v budove ústredia KSTL
v Lipt.Sv.Mikuláši za prítomnosti členov predsedníctva podpísaných v pripojenej prezenčnej listine.
V bode 21/ sa uvádza : „ Odbor Zvolen žiada uvoľniť dotáciu na chatu v Sliačskej doline. Predsedníctvo rozhodlo, v zmysle uznesenia
ústredného výboru, ktorým sa povoľuje táto stavba, ak nebude drahšia, ako Kčs 850.000.-, uvoľniť poskytnutú dotáciu a súčasne oznámiť
odboru, že finančné prostriedky ďalšie ešte nie sú zaistené.“
- In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
Poznáte chatu na Poľane ? – In: KS.- Roč.25, č.9-10 (1947-48), s.240. – Odbor KSTL Zvolen oznamuje že chata na Poľane je v prevádzke
a dostať tam výbornú stravu...

1948
Chata KSTL na Poľane-Hriňová / ilustr.Oravec. – Pohľadnica rozmeru 19x14. Rok vydania nie je uvedený. Uvádza sa že „ilustroval Oravec“
– asi teda nejde o fotografiu, ale o kresbu ? Je vo fonde SNK Martin.

1949
Archívny dokument : List: Povereníctvu financií do rúk ministerského radcu Dr.Hromadu v Bratislave. – Vec : UNRA : uvoľnenie
prostriedkov pre účely cestovného ruchu.- Bratislava dňa 2.júla 1949
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 UNRA pre ďalšiu výstavbu týchto
turistických chát....
V bode 17 sa uvádza - Zvolen, na Poľane…1,500.000.-. Za povereníka : Dr.Truska, v.r.
-In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
Archívny dokument : Odpis listu : Povereníctvo priemyslu a obchodu Číslo: VI-3005/2-49
Bratislava dňa 3.9.1949
Predmet : Dotácia z UNRA prostriedkov.-Komu: Ústredie Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Liptovskom Svätom Mikuláši.-Text :
Potvrdzujem ústne už daný súhlas pri jednotlivých výplatách z prostriedkov UNRA u Vás sa nachádzajúcich, v tomto delení
Zvolen KSTL-Chata na Poľane
Kčs 2,000.000.Súčasne dávame súhlas k vyplateniu nasledujúcich obnosov z peňazí UNRA : Zvolen KSTL-Poľana
Kčs 2,000.000.Žiadam ďalej, aby ste obratom vyzvali odbory podať vyúčtovania dosiaľ pridelených prostriedkov. Za povereníka : Dr.Truska,v.r.
- In: ARCHÍV KST LOKO : SÚBOR AL
LUTONSKÝ, Alojz : Chaty, útulne, nocľahárne a podniky Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1949. –Liptovský Sv.Mikuláš : KSTL,
1949. – 29 s. – Na str.9 sa uvádza : „Chata na Poľane v stavbe. Nocovanie možné. Informácie KSTL odbor vo Zvolene.“
Zimné krásy Slovenska. Orientačný lyžiarsky sprievodca / J.Koudelka, V.Kocum. – Liptovský Mikuláš : Slovtour, 1949. – 171 s. –Na str.90-92
popisujú autori lyžiarske možnosti v okolí Poľany. Chate na Poľane venujú len jednu vetu : „ Chata odboru KSTL Zvolen na Poľane je nová
a pekná budova, kde dostať dobré zaopatrenie.“

1954
Archívny dokument : Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport pri vládě republiky Československé. -Č.j.A/1-188/54 V Praze dne 4.února
1954. - Podľa §12 zákona č.71/1952 Sb. O organizácii telesnej výchovy a športu so zreteľom k usneseniu vlády zo dňa 8.1.1954 o novej
organizácii turistiky a domáceho cestovného ruchu vydávam v dohode s ministrami financií, dopravy a vnútorného obchodu túto zriaďovaciu
listinu : Zriaďujem národný podnik Turista s pôsobnosťou pre Slovensko.
Sídlo podniku Bratislava. Deň vzniku 1.február 1954. Národný podnik sa zriaďuje z národného majetku k tomu účelu vyňatého
z majetkovej podstaty národných podnikov TURISTA v Lipt.Mikuláši, Cestovný ruch v Bratislave a z majetku vyčleneného z pohostinských
podnikov štátneho obchodu, prípadne z ďalšieho majetku, ktorý slúži k podpore telesnej výchovy a športu, najmä organizovanej
a neorganizovanej turistiky a domáceho cestovného ruchu, ako sú horské a turistické chaty, turistické domovy, nocľahárne a útulne,
tábory, lodenice a kúpaliská, jaskyne, vleky, prípadne sedačkové výťahy a informačné strediská(cestovné kancelárie).
Predmet pôsobnosti: Spravovať turistické objekty a zariadenia, starať sa o ich údržbu, opravy, obnovu a ďalšiu výstavbu. Obstarávať
prevádzku turistických nocľahární a útulní, v ktorých nie sú zariadenia pre služby…
Prenajímať horské a turistické chaty a turistické domovy v ktorých sú zariadenia pre služby spoločného stravovania…
Mať v prevádzke informačné strediská(cestovné kancelárie) pre vnútorný turistický a cestovný ruch…
Pomáhať horskej službe pri výkone ich úkolov. Obhospodarovať jaskyne a starať sa o ich ďalšie sprístupnenie. Starať sa o vlastnú propagáciu
turistiky, telesnej výchovy a športu a cestovného ruchu…
Národný podnik TURISTA v Bratislave podlieha Slovenskému výboru pre telesnú výchovu a šport.
Podpísaný je predseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport pri vláde republiky Československej (SVTVS) Generál Janda v.r. In: ARCHÍV KST LOKO - kópia odpisu uvedeného dokumentu(pôvodný odpis má overovaciu pečiatku Ľudového súdu v Brezne zo dňa
12.9.1955)
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1956
ADAMEC, Vladimír : Lyžiarske terény na Slovensku. – Martin : Osveta, 1956. – 429 s. – Na str.368-373 uvádza informácie o Chate na
Prednej Poľane a o lyžiarskych túrach v jej okolí. O chate píše nasledovné :“Chata je prízemná drevená budova s manzardami. Má 30 lôžok
v 2-4 posteľovýcz izbách a v spoločnej nocľahárni pre 15 osôb. Ubytovanie je veľmi skromné. Na chate niet vody. Nosí sa z prameňa pri
chate. Kúrenie kachľami, osvetlenie petrolejovými lampami. Jedáleň je súčasne i spoločenskou miestnosťou. Za lyžiareň slúži sklenená
veranda. Na tej istej lúke, asi 50 m na západ je rozostavaná už niekoľko rokov nová chata“. Súčasťou textu o chate je situačná mapka
a kresba chaty.

1959
ŽALČÍK, Ján : Turistické ubytovanie na Slovensku. – Bratislava: Vydavateľstvo Šport, 1959. – 527 s. –
Na str.357 uvádza autor Útulňu na Poľane nasledovne : Útulňa sa nachádza skoro uprostred veľkej lúky, nazvanej Žliebky, pod vrcholom
Prednej Poľany. Od útulne je dobrý výhľad smerom na juh na detvianske lazy a na Slovenské rudohorie. Je to drevená budova s vyvýšeným
prízemím na murovanom základe. Má 5 ubytovacích miestností so 46 lôžkami. Z toho má 8 lôžok v dvoch 4-posteľových izbách a 38 lôžok
v troch spoločných nocľahárňach po 9,14 a 15 posteliach. V útulni je jedáleň. Stravu si možno pripraviť v kuchyni z prinesených zásob. Je bez
tečúcej vody (prameň je pri útulni), kúrenie v kachliach, osvetlenie petrolejovými lampami. Celoročná prevádzka. Ubytovacie zatriedenie D.
Pri útulni je volejbalové ihrisko. Neďaleko sa dobudováva moderná poschodová chata. Útulňu spravuje Turista, podnik cestovného ruchu.
Kresba chaty.
Na str.438- v časti Objekty vo výstavbe – uvádza : „ Chata na Poľane. Miesto: Predná Poľana, ubytovacia kapacita 120 lôžok, objekt je
trojposchodový, ústredné kúrenie, vlastný vodovod, elektrické osvetlenie-vlastný agregát. V chate bude jedáleň a spoločenská miestnosť. Do
prevádzky bude daná v roku 1960.“

1961
RIEDL ,Milan: Detvianska Poľana. – In: Krásy Slovenska. - Roč.38, č.2 (1961), s.238. - Informácia o zdevastovanej chate na Poľane
v Slovenskom Rudohorí. Uvádza existenciu „starej chaty“ ktorú našli zamknutú a na dverách odkaz od chatára „prenocujte v novej chate,
prídem ráno. Chatár.“ O „novej chate“ sa uvádza : „Nová chata, nevim či nebude skôr stará ako tá „naozaj stará“. Veď je už i hanba dívať sa
na takú krásnu budovu, ako sa pomaly, ale isto znivočí skôr, ako bola daná svojmu účelu....Nocľah ? V celej budove jedna izba s kachľami
v ktorých bolo možno zakúriť, s oblokom, ktorý bol zasklený a dverami, ktoré sa zatvárali na „klincový uzáver“. A posteľ? Dvere na zemi zo
susednej izby.“
HOCHMUTH, Zdenko: Slovenské Rudohorie. Turistický sprievodca. Západná časť. – Bratislava : Šport, 1961. – 262 s. - Na str.73 uvádza
údaje o chate na Poľane nasledovne : „Chata na Poľane stojí pod vrcholom Prednej Poľany, pošta Hriňová, 46 lôžok. V tesnej blízkosti starej
chatky je už takmer 15 rokov rozostavaný veľký trojposchodový horský hotel. O termíne dokončenia nevie sa nič bližšieho.
Na str.114 uvádza údaje o chate na Poľane nasledovne : „ lúka pod vrcholom Prednej Poľany a na nej vľavo nedokončená stavba hotela,
vpravo pod lesíkom menšia chatka s verandou – chata na Poľane, za chatou silný prameň vody.

1968
PUKOVÁ, Elena: Zoznam chát a útulní, ktoré boli majetkom KSTL do r.1949.- In: Krásy Slovenska. - Roč.45, č.8 (1968), s.289.- Uvádza aj
Chatu na Poľane

11

1969

Chata -Horský hotel na Poľane v roku 1969 - foto Maťo Stuchlý

1974
SÁSIK, Tibor: Chata na Poľane. – In: Krásy Slovenska.-Roč.51, č.5(1974), s.205.- foto hotela-podnikovej „chaty“PPS Detva. + na str.207 foto
Pamätníka SNP pod Poľanou.
CHROMÝ, Anton :Chata pod Poľanou. – In: Krásy Slovenska.-Roč.51, č.12(1974), s.569-570. – Informácie o kapacite, vlastníkovi a pod.
Počas XXI.zrazu SNP na Poľane. Vedúci chaty Ján Dianiška. Celý areál budov je rekreačným strediskom PPS Detva. Chata má 150 lôžok,
zväčša v 2-posteľových izbách, ústredné kúrenie, teplá a studená voda. Turistická ubytovňa má 38 lôžok( tri 6-lôžkové, jednu 8-lôžkovú
a jednu 12-lôžkovú izbu). V novej chate je 50 lôžok a ďalšie lôžka sú v 10 zrubových chatkách. Chatky vykurujú akumulačnými pecami.
V turistickej ubytovni chce vedenie vyčleniť určitý počet lôžok pre organizovaných turistov.
V blízkosti chaty je pomník partizánom z brigád Alexander Nevskij a Za slobodu Slovanov. Chata je otvorená po celý rok, prístupná po
udržiavanej horskej ceste.
25 rokov Závodov ťažkého strojárenstva,n.p. Detva.- Martin : Osveta,1979. – V časti Starostlivosť o pracujúcich, sa uvádza informácia :
Podnikové rekreačné stredisko na Poľane slúži našim pracovníkom od roku 1953. V roku 1969 bolo v areáli tohto rekreačného strediska
vybudovaných 10 zrubových chatiek. V súčasnosti má rekreačné stredisko ubytovaciu kapacitu 150 lôžok.

1994
Poľana za vyšším štandardom. – In: Zvolenské noviny. – Roč.3, č.2(11.1.1994), s.5. – Hotel Poľana – súčasný stav a perspektívy.

2008
ZAHRADNÍK, Anton : Horský hotel Poľana.- In: https://hiking.sk/hk/ar/1063/horsky_hotel_polana.html - Uvádza aj informáciu
o pôvodnej turistickej chate na Poľane :... Už za prvej ČSR stávala pod Poľanou turistická chata. Chata počas SNP vyhorela, no po vojne
bola obnovená. Jej osud sa zavŕšil v roku 1981, keď zhorela do tla a nebola obnovená. Druhá chata v tomto priestore vznikla v 50-tych
rokoch minulého storočia z iniciatívy pracovníkov PPS Detva (Podpolianske strojárne Detva). Plnila funkciu rekreačného strediska
zamestnancov PPS. Do roku 1981 obe chaty koexistovali a slúžili turistickej verejnosti. V roku 1984 vedenie PPS Detva rozhodlo o rozšírení
chaty a jej prestavbe na moderné rekreačné zariadenie. Začalo sa s budovaním dnes známej pyramídovej stavby východne od chaty. Stará
chata bola pomerne citlivo zakomponovaná do areálu novostavby. Dokončenie stavby sa pretiahlo až do roku 1994, keď bola slávnostne
otvorená. Od toho času sa dá hovoriť o horskom hoteli Poľana.....

2012
Stredisko Poľana pozostáva z hotela a chatovej osady.Transformuje sa na Centrum sociálnych služieb (s rehabilitačnými, rekondičnými a
rekreačnými službami)... – in: http://www.nova-nadej.eu/sk/centrumpolana/
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2013
KALISKÝ, Dušan : Chata na Prednej Poľane. - Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného
ruchu. - Roč.11, č.2 (jún 2013), s.16. – in: http://www.permon.eu/resources/BP2013-02.pdf -Text :
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2014

Chata na Poľane.- In: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.-Poprad : Vydavateľstvo Region Poprad, 2014. –
Uvádzajú sa údaje : Predseda Odboru KČST Zvolen Ing.Hlava oficiálne otvorenil chatu v júni 1938 v rámci osláv 50.výročia KČST
a 300.výročia založenia obce Detva. Nájomcom chaty bol Ján Šofranko. Vo vojnových rokoch chata vyhorela. Po vojne bola postavená nová
chata KSTL, ktorá v roku 1948 prešla do majetku Podniku cestovného ruchu Turista., táto chata v roku 1981 vyhorela. V 70-tych rokoch
sprístupnil podnik PPS Detva novú trojposchodovú chatu – v súčasnosti je to Horský hotel Poľana.

Archív Klubu slovenských turistov Lokomotíva – Dom turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica – 20.3.2021
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