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Súpis publikovaných príspevkov a archívnych dokumentov k histórii Chaty na Veľkom Boku

1934
II.schůze zastupitelstva KČST(15.12.1934 v Praze). – In: Časopis turistů. – Roč.46, č.10(1934), s.219 a 237. – uvádza sa aj : Zástupca
Tatranskej župy navrhuje realizovanie stavby chaty na Veľkom Boku v Nízkych Tatrách a chaty v Žiarskej doline v Liptovských holiach –
návrhy zašle župa ústrednému výboru KČST v Prahe.

1935
Útulna na Velkém Boku v Nízkých Tatrách. – In: Časopis turistů. – Roč.47, č.1 (1935), s.23. – Za súčinnosti Stredoslovenskej a Tatranskej
župy KČST a odboru v Lipt.Hrádku, bolo pre vybudovanie chaty vyhliadnuté miesto na Veľkom Boku a rokuje sa so štátom o nájme pozemku.
Chata na Velkém Boku v Nízkych Tatrách vybuduje se příštího roku. -In: Časopis turistů. – Roč.47, č.7(1935), s.166. – V prípravných
prácach sa pokračuje- tesá sa drevo a zadané bolo vybudovanie vodovodu, nutného k stavbe i k budúcej prevádzke.

1936
Chata na Velkém Boku. – In: Časopis turistů. – Roč.48, č.9 (1936), s.228.- Podľa projektu arch.Ing.Stejskala sa dokončuje v týchto dňoch
prvá stavebná etapa, ktorá obsahuje budúcu hospodársku budovu, prechodne prispôsobenú „hostinským účelom“. Celý projekt má mať
2 nocľahárne s 32 lôžkami, kuchyňu, predsieň, byt chatára a komoru.Otvorená by mala byť k Vianociam 1936. Chata je v n.m.1479 m.
IV. Schůze zastupitelstva KČST /zapísal A.Černý. - In: Časopis turistů.- Roč.48, č.7(1936),s.154-155. – Schôdza sa konala 2.5.1936
v Litoměřicích. Uvádza sa aj : prejednali sa záležitosti týkajúce sa stavby chaty na Velkom Boku a Trangoške v Nízkych Tatrách. Za členov
Finančnej a hospodárskej komisie na obdobie 1936-37 boli za Slovensko zvolení V.Houda z Bratislavy, a Ing.J.Fuxa z Ban.Bystrice.
BROŽ, Jozef : Chata na Velkém Boku v Nízkých Tatrách. -In: Časopis turistů.- Roč.48, č.10(1936), s.241. –Uvádza sa, že chata bude
otvorená „ už o letošních vánocích“ a popisuje sa prístup k chate. Riaditeľstvo št.lesov zaviedlo skúšobnú víkendovú prevádzku na lesnej
železnici z Lipt.Hrádku do Hodruše.
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).

1937
BROŽ, J.:Činnost Klubu československých turistů v roce 1936.- In:Časopis turistů.-Roč.49, č.4(1937), s.34-36.- Uvádza inf.-v Nízkych Tatrách
bola vybudovaná nová chata na Veľkom Boku, Odbor Banská Bystrica začal s prístavbou chaty na Kráľovej studni.
Chata na Veľkom Boku v Nízkych Tatrách bola odovzdaná verejnosti v nedeľu 20.decembra 1936.-In: Krásy Slovenska.-Roč.16, č.1 (1937),
s.22.

NUSKA, O. : Veľký Bok. - In: Krásy Slovenska. - Roč.16, č.3(1937), s.67-68. - Popis vybavenosti novej chaty KČST pod Veľkým Bokom
a lyžiarskych terénov v jej okolí. Fotografia priečelia novej chaty.Autor vyslovuje nádej, že správa štátnych lesov zmení svoje rozhodnutie
zastaviť dopravu na úzkokoľajnej lesnej železničke na trati Lipt.Hrádok - lesná správa Škarketka v doline Hodruše (odkiaľ bol výhodný
prístup pod Veľký Bok). Chatu spravujú dlhoroční pracovníci p.Petrlu, bratia Brtáňovci z Malužinej.

Ešte o novej chate / Pk.- In: Krásy Slovenska.-Roč.16, č.2(1937),s.48.- Text: V poslednom čase prejavuje sa veľký záujem o Nízke Tatry, o
čom svedčí, že mimo Štefánikovej chaty na Ďumbieri vyrástly ďalšie : na Chabenci, Trangoške, na Čertovici pri Vyš.Boci a penzion
p.Kovalčika, útulňa na Smrečinách pod Kráľ.hoľou a konečne (uprostred vzdialenosti Kráľova hoľa – Ďumbier) na Veľkom Boku 1479 m.
Postavil ju Klub čsl.turistov nákladom 160.000 Kč. Má 2 spol.nocľahárne s 32 posteľami, jedáleň, umyvárne a byt správcu. Vo všetkých
miestnostiach je vodovod. Chata je otvorená i v zimných mesiacoch. Okolie je ideálny lyžiarsky terén. Prístup je najlepší z L.Hrádku lesnou
železnicou cez Malužinú do Škarkétky. V lyžiarskej sezóne odchádzajú vlaky v sobotu o 14.30, v nedeľu 8.20, návrat v nedeľu večer o 16.40.
Možno i vlakom ČSD do Kráľ.Lehoty, autobusom na Malužinú a ztade za 2,5 hod. pešo značkou modrou. Informácie podá nájomca
p.Dan.Brtáň, pp.Malužiná., alebo OKČST Lipt.Hrádok.
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BROŽ, Josef: Chata KČST na Velkém Boku v Nízkych Tatrách. - In: Časopis turistů. – Roč.49, č.1(1937), s.4. – KČST dokončil 1.etapu stavby
chaty a 20.12.1937 v nej zahájil prevádzku. Chata postavená podľa projektu arch.inž.Stejskala. Chatárom je Daniel Brtáň, ktorý po niekoľko
rokov pôsobil na Štefánikovej chate u R.Petrlu. Snáď riaditeľstvo štátnych lesov obnoví v turistickej sezóne pravidelnú osobnú dopravu na
lesnej železnici z Lipt.Hrádku cez Malužinú ma konečnú stanicu Hodrušu, ktorá bola v dec.1936 v skúšobnej prevádzke. Fotografia chaty.

Doprava na osobní lesní dráze z Lipt.Hrádku. - In: Časopis turistů.- Příloha Turistické zpravodajství. - Roč.49, č.1 (1937), s.3.- Informácia
o lesnej železničke z Liptovského Hrádku cez Malužinú na Škarkétku (Hodrušu), odkiaľ bol výstup na novú chatu KČST na Veľkom Boku.
Riaditeľstvo št.lesov v Liptovskom Hrádku v záujme rozvoja lyžiarskeho športu pôvodne zaviedlo aj sobotňajšiu prevádzku osobnej prepravy
na tejto trati, ale z dôvodu malej účasti záujemcov a s tým súvisiacich prevádzkových strát, sobotné jazdy boli zrušené.

Pplk.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.

1938
50 let Klubu československých turistů 1888-1938. – Praha : KČST, 1938.- 250 s.- obr. pril. – Informácia o chate na Veľkom Boku :
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Archívny dokument : Pred chatou na Velkom Boku - rok 1938

. – In:Archív Tomáša Trstenského

Přístavba chaty KČST na Velkém Boku, kterou byl objekt rozšířen o 12 pokojů, se již dokončuje. - In: Časopis turistů- Příloha Turistické
zpravodajství – Roč.50, č.9-10(1938), s.92.

1939
Z prehľadu o činnosti KČST v roku 1938 – in:Časopis turistů.-Roč.51, č.9-10 (1939).- o.i. aj informácia : ústredie KČST rozšírilo chatu na
Veľkom Boku prístavbou dvanástich izieb nákladom 292.000 K.

1940
Archívny dokument : Chata na Veľkom Boku - fotografie asi z roku 1940. - In: Archív Tomáša Trstenského

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.
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1942
Archívny dokument : Pohľadnica odoslaná z Chaty na Veľkom Boku v septembri 1942 :

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. Ďumbierska chata †, Chata pod Veľkým Bokom †, Chata pod Panským dielom *,
Chata na Trangoške†, Chata pri vrbickom plese*,Chata na Hrbe Ľubietová †,Chata na Smrekovici Ružomberok†, Chata na Kráľovej studni
Staré Hory (žiadna značka),Chata na Suchom vrchu BB (žiadna značka),Útulňa pod Chabencom Jasenie†.

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 :
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

1948
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 uvádzajú informácie o plánovanej i realizovanej
výstavbe chát KSTL v Nízkych Tatrách ( Chata na Chabenci, Chata pri Vrbickom plese, Štefánikova chata na Ďumbieri, Chata na Trangoške,
Chata v Smrečinách na Kráľovej holi a Chata na Veľkom Boku- Prevedenie náčrtkov na túto chatu bolo zadané Ing.Ungrovi z Bratislavy.
Náčrtky boli spolu s pripomienkami techn.kancelárie Ústredia postúpené PPO a PT v Bratislave na schválenie. Vybavenie ešte nedošlo.
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 A.L. 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 A.L.

1959
KUKAČKA, Miroslav: Chata pod Veľkým Bokom. – In: Krásy Slovenska.-Roč.36,č.2(1959),s.79.-Fotogr. – Kritika neaktuálnych údajov
v mape NT-východ, ktorá informuje o chate (vypálenej počas vojny) akoby bola v prevádzke.

1968
PUKOVÁ, Elena: Zoznam chát a útulní, ktoré boli majetkom KSTL do r.1949.- In: Krásy Slovenska. - Roč.45, č.8 (1968), s.289. –Chata na
Veľkom Boku nie je uvedená

1995
HLAVIENKA, Ján : Ožije ešte chata pod Veľkým Bokom ? 50 rokov chýba stredisko pre východné trasy Nízkych Tatier. – In:Národná
obroda:Denník občanov Slovenska. –Roč.6, č.46(24.2.1995).- História chaty. Fotografia na ktorej je prvá chatárka Mária Brtáňová.

1997
HLAVIENKA, Ján : Naše prvé horské chaty.-In: Nedeľná Pravda. – Č.25(1997), s.29. -Fotogr.- Uvádza údaje aj o Chate pod Veľkým Bokom :
„Rovnako kľúčovú pozíciu ako mala chata pod Chabencom pre západné trasy Nízkych Tatier, mala chata pod Veľkým Bokom pre východné.
Chatu vystavali v r.1934 členovia KSTL z Liptovského Hrádku za pomoci tamojšieho lesného úradu a poľovníkov. Druhá časť chaty bola
postavená po príchode jej prvého chatára Daniela Brtáňa v roku 1937. Celé zariadenie bolo dokončené v lete roku 1938. Náklady
predstavovali 250 000 Kčs a uhradil ich spomínaný klub. V chate pre 70 ľudí bol vodovod, svietilo sa petrolejkami a o dobrú náladu sa staral
aj gramofón na kľuku. Ani táto obľúbená chata nemala dlhý život, počas SNP ju Nemci vypálili a od tých čias sa nenašiel nik, kto by ju
obnovil. (Pozn.-chybný údaj : chatu nepostavili členovia KSTL ale KČST)
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2003
Archívny dokument : TRSTENSKÝ, Tomáš : Turistický ruch v Nízkych Tatrách a Chata pod Veľkým bokom : Stredoškolská odborná činnosť :
Odbor Geovedy. – Manuskript. - Lit., obr.príl.-Banská Bystrica : Obchodná akadémia, 2003.- 37 s.- Práca študenta 3.roč. Obchodnej
akadémie v Banskej Bystrici popisuje turistické objekty v Nízkych Tatrách. Osobitne sa zameriava na oblasť Kráľovohoľských Tatier ( Ramža,
Andrejcová, Smrečiny) a na bývalú chatu KČST pod Veľkým Bokom. Predkladá návrh projektu rozvoja turizmu v oblasti Malužiná-Veľký Bok.

TRSTENSKÝ, Tomáš : Z minulosti chát : Spomienka na Veľký bok. – In: Krásy Slovenska.- Roč.80, č.1-2(2003), s.8-10. – fotogr. – V článku
sa uvádza, že sa zachovala pamätná kniha KČST z Chaty pod Veľkým Bokom, ktorú mal odloženú bývalý chatár Peter Droppa. .

2013
TRSTENSKÝ, Tomáš : Chata pod Veľkým bokom (1936-1944). – In :Bystrický Permon. – Roč.11, č.1(2013), s.16. – 2 fotogr. –História chaty
pod Veľkým Bokom. V roku 2005 bola na pripomenutie niekdajšej chaty osadená pamätná tabuľa na priečelí poľovníckej chatky, ktorá stojí
na základoch pôvodnej chaty.
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2014

Chata na Veľkom Boku.- In: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.-Poprad : Vydavateľstvo Region Poprad,
2014. -s.137-138. – História chaty, dobové fotografie. Chata bola sprístupnená 20.decembra 1936, investorom bolo Ústredie KČST Praha,
chatu prevádzkoval odbor KČST Liptovský Hrádok. Správcovia : 1936-1939 Dan Brtáň, 1939-1940 Peter Droppa, 1940-1942 Zolo Pavličko. V
rokoch 1937-1940 ukončená prístavba. Koncom roku 1944 chatu vypálilo nemecké vojsko.
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2018

KRIŠTOFOVÁ, Ivica : Biela smrť. - In: Brezno v spomienkach ďalšie príbehy.-Brezno, 2018.- s.47-49.- Spomienka na
tragédiu spojenú s I.ročníkom celoslovenských lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome O putovnú cenu mesta Brezna, ktoré sa mali konať
26.3.1944 na svahoch Veľkého Boku, kde stála pôvodná chata KČST. Preteky organizačne zabezpečoval brezniansky odbor KSTL v spolupráci
s armádou a počas prípravy pretekov zahynuli dvaja vojaci.O pár mesiacov po potlačení SNP chatu vypálili Nemci.

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