ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný-čiastočný súpis dokumentov k dejinám turistiky na Slovensku
Súbor : Nerealizované zámery Odboru KČST Banská Bystrica na výstavbu chát

Súpis publikovaných príspevkov a archívnych dokumentov o nerealizovaných zámeroch
Odboru Klubu československých turistov v Banskej Bystrici na výstavbu turistických chát
v oblasti Nízkych Tatier a Veľkej Fatry

☼
Chata na Prašivej - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Archívne a publikované dokumenty z roku 1931-1988

1931
JENÍČEK, V.V.: V pavilonu čs.turistiky.- In: Časopis turistů. – Roč.43, č.3 (1931), s.66-72. – V Pardubiciach bola 31.5.1931 otvorená Výstava
čs. telesnej výchovy a športu, prejav mal aj prezident Masaryk. O expozíciách zo Slovenska vypisujem nasledovné :…rázovité modely chát –
medzi nimi aj Holubyho chata na Javorine(Fotografia tohoto modelu je na str.111 v čísle 4/1931 Časopisu turistů)……Župa Slovenského krasu
obrazy Jasovských jaskýň a modely chát –v Zádielskej doline, pod Jahodinou a pod Čergovom……Fatranská župa „klidně a důstojně jak se na
horala sluší“ predviedla olejomalbu Fatry a modely chát – pod Chlebom, Klačiansku chatu na Magure, Hviezdoslavou chatu na Choči…aj dva
obrazy z pobytu Masaryka na Vetrnej holi…V citovanom článku z denníka Národní politika (18.6.1931) sa uvádza … modely chát na
Slovensku(Velký Polom, Prašivá)… plastická mapa Vysokých Tatier…

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. Podrobné údaje o
značkovaní.Snahou Stredoslovenskej župy bude, aby reťaz turistických chát bola doplnená chatou pod Prašivou a na Kráľovej holi.

1938
Odbor KČST v B.Bystrici... – In: Krásy Slovenska.-Roč.17, č.1 (1938), s.21.-Pripravuje výstavbu zrubu pri osade Rybô a turistickej chaty na
Prašivej.
●Archívny dokument : Odbor KČST v Banskej Bystrici : Technický popis k projektu turistickej chaty odboru na Prašivej, pohorie Nízke
Tatry.- V Banskej Bystrici v januári 1938. –strojopisný záznam. – In: Archív KST LOKO
Text :
Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. Technický popis k projektu turistickej chaty odboru na Prašivej, pohorie Nízke Tatry. – Vznik
a odôvodnenie :
Stávajúca sieť turistických chát na hrebeni Níz.Tatier, Královej hole a Prašivej, ktorej pohorie tvorí súvislý horský hrebeň, potrebuje nezbytne
svojho doplnenia v západnej čiasti tohto, t.j. v samostatnej horskej skupine Prašivá, ktorá dosiahuje najvyšším vrcholom Veľkou Chochulí
výšky 1754 m. Najbližšie chaty, t.j. na Chabenci je odtiaľ vzdialená cca 4 hod. cesty, z Korytnice asi 3 hod., z Donoval po hrebeni asi 4 hod.
Vybudovaním chaty na Prašivej umožnená by bola turistom cesta po hrebeni smerom od Veľkej Fatry cez priesmyk Šturec a súsedné Kozie
Chrbáty (1330 m) priamo, aniž by bolo potrebné sostupovať do Korytnice (800 m), ktorým sostupom sa značne ztráca na výške.
Z uvedeného, ako aj z toho dôvodu, že Prašivá je terénom po turistickej stránke nielen v lete, ale aj v zime velmo vďačným plyne, že
turistická chata v tomto mieste bola by objektom rentabilným. Príchod hrebeňom bol by uvedeným spôsobom, so strany Liptovskej cez
kúpele Korytnicu, alebo ďalej cez vrch Prievalec a Latib.Hoľu, konečne z údolia Hrona zo stanice Brusno Kúpele, hrebeňom Kabanca (12 km,
asi 4 hod.). Budova chaty projektuje sa pod hlavným hrebeňom Prašivej, na tak rešenom Veľkom Košiarisku vo výške cca 1500 m n.m.
Pozemok patrí čsl.št.lesom a statkom, z ktorým podnikom uzavrela by sa nájomná dohoda. V susedstve projektovanej chaty je dosť výdatný
prameň pitnej vody.
Popis: Budova chaty projektuje sa patrová, o zastavanej ploche 16x8m = 128m2. Spodok budovy zo zdiva kamenného (tuf) patro drevené.
Krytina eternitová. V prízemí budovy je izba pre nájomcu, kuchyňa, práčňa, jedáleň a prísl.miestnosti. V patre budovy sú : 1 spoločná
nocľaháreň a 3 pokoje s umývarňami. V podkroví budovy sú 2 turistické pokoje. Budova má pred hlavným vchodom krytú verandu do I.patra
v balkon prechádzajúcou. Detaily viď príslušný plán budovy 1:100. Chata by bola obhospodarovaná trvale.
V Banskej Bystrici v januári 1938.
Rozpočet – Nabídka na stavbu chaty odboru klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici na Prašivej, okres Brezno nad Hronom.
(Pozn.: Ďalej nasleduje podrobný rozpis jednotlivých prác a ich predpokladaného rozsahu – zrejme mal slúžiť ako podklad pre ponukové
konanie záujemcov. V texte spomínaný plán objektu, nie je pri našich dokumentoch priložený. Spis má spolu 11 strojopisných strán – sú to
pôvodné strojopisné kópie z roku 1938, nie sú parafované.)
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Kópia dokumentu -In: ARCHÍV KST LOKO : Súbor KČST BB SCAN DOKUMENTOV : CHATY NEREALIZOVANÉ

●Archívny dokument : Zápisnica napísaná na schodzke výboru K.Č.S.T. konanej dňa 29.4.1938 v Národnom dome.- Uvádza sa aj :
Ohľadom vmiešovania sa jednania jednoty Sokol do stavby chaty na Prašivej, čo patrí do kompetencie K.Č.S.T., bola zostavená komisia
z pp.Ing.Chrze, Katzer, Stárka, Bouzek, Waschko. - 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 z výborovej schôdze ktorá sa konala dňa 27.6.(1938) v Národnom dome.-Uvádza sa aj: V záležitosti
chaty na Prašivej mala byť svolaná schôdza so Sokolom, k jednaniu dosud nedošlo a vysvetlivky k záležitosti podaly predseda Waschko,
Ing.Chrz a dr.Stárka. Usneseno ponechati vec stavby chaty na Prašivej k prejednaniu Slovenskej komisii. Požádáme župu aby sa nás
zastala pri žiadosti o subvenciu na prístavbu na Král.Studni a na Rybô. Bolo usneseno pokusiti sa o zakupenie daktorej stavby v Hornom
Harmanci ktoré zostanú po stavbe dráhy.“ - 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.
Odbor KČST v B.Bystrici... – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.1 (1938), s.21. - Pripravuje výstavbu zrubu pri osade Rybô, turistickej chaty na
Prašivej ( s nákladom 250.000 Kč) a stavbu vodovodu v novej chate na Kráľovej studni.
FERENČÍK, Paľo : Útulne na hrebeni Nízkych Tatier. – In: Krásy Slovenska.-Roč.44, č.4(1967), s.128-129. + mp., nákresy.- Na návrh HS
zaradil SV ČSTV do investičného plánu výstavbu núdzových útulní na hrebeni Nízkych Tatier. V rokoch 1967-68 by sa mali postaviť 4 útulnepri Veľkej Chochuli , pod Chabencom, na Homôľke a medzi Orlovou a Andrejcovou.
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Zpráva na schôdzke Slov.komisie KČST o činnosti žúp : (dňa 28.mája 1938 v Žiline).- In:Krásy Slovenska.-Roč.17,č.8(1938), s.189-192. –
O župách : nitrianskej, fatranskej, tatranskej, stredoslovenskej, malokarpatskej a Tatranskej komisii. Prehľad ako sa vybavili žiadosti
jednotlivých žúp o podpory : - K žiadosti OKČST Banská Bystrica o 265.000 Kč na stavbu na Prašivej sa prijalo uznesenie, že je síce
potrebná, ale nie súrna., rovnaké uznesenie sa prijalo aj k žiadosti o 32.000 Kč na prestavbu na Kráľovej studni. K žiadosti o stavbu
útulne na Rybô sa prijalo uznesenie-postúpiť žiadosť ústrediu na vyjadrenie.

Župa stredoslovenská KČST. – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.8 (1938), s.191. – Zprávu o Stredoslovenskej župe KČST na schôdzke
Slovenskej komisie KČST 28.5.1938 v Žiline predniesol inž.Hlava : doteraz sa nič nepodniklo vo veci stavby chaty na Kráľovej holi, ktorá bola
zverená odboru v Brezne. Odbor v B.Bystrici pristavil chatu pri Kráľovej studni väčším nákladom ako počítal. Župa sa zriekla dozoru nad
chatou na Chabenci. Poukazuje na “nemožný stav, ktorý vznikol tým, že celkom blízko chaty na Suchom vrchu postavili sokolskú chatu na
Kordíkoch, kde je i chata Makkabi, takže si tam teraz konkurujú tri chaty.” Na Prašivej chce tiež stavať Sokol, hoci chata na Prašivej je v
turistickej päťročenke. Sokol tu zasahuje do pracovných oblastí KČST. Komisia sa uznáša, že vo veci stavby na Prašivej bude znova
vyjednávať s kompetentnými činiteľmi. Riešenie a finančné zaistenie chaty na Trangoške stalo sa akútnym, zástupca Podbrezovej
predkladá prehľad splatných finančných záväzkov. Chatu na Chabenci zadali nájomcovi Bohúňovi.

1988
Programové zámery rozvoja turistiky v SO ČSZTV na volebné obdobie 1988-1993. - In:Slovenský turista: Spravodaj Výboru zväzu turistiky
SÚV ČSZTV.– Roč.18, č.3(1988), s.12-19. – o.i. sa uvádza „zabezpečiť prípravu a realizáciu 4 turistických útulní na hrebeni Nízkych Tatier –
pod sedlom Ďurková, v Hiadeľskom sedle, na Ramži a v Snehovej jame pri Kráľovej holi.
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☼
Chata v Sedle Rybô - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Archívne a publikované dokumenty z rokov 1937 – 1938

1937
●Archívny dokument : Odbor KČST v Banskej Bystrici : Technický popis k projektu ochrannej chaty odboru v sedle Rybô, pohorie V.Fatra,
okres B.Bystrica. V Banskej Bystrici v septembri 1937. – „Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici spracoval turisticky pohorie Veľkú Fatru
na strednom Slovensku. V roku 1927 bola vybudovaná chata odborom pod Križnou zv.Králova Studňa. Značným nákladom boly sriadené
turistické chodníky, tieto označené, ďalej na vhodných miestach boly umiestené orientačné tabule, konečne odbor previedol značenie zimné
(tyčami) za účelom zamezenia zblúdenia a úrazu zimných turistov na nebezpečných srázoch pod hrebeňmi V.Fatry. Vzriastajúci turistický
ruch vyžiaduje doplnenie turistických objektov v tomto pohorí. V poslednej dobe zejména v zimných mesiacoch dochádzajú obluby stráne na
juhovýchod od vrcholu Križnej na tak rečenom sedle Rybô, horskom to priesmyku nad osadou Rybô a nad dolinou Hlboká (pozemk.trať zvaná
Murán). V tomto mieste je tiež pomerne vydatný prameň pitnej vody. V zimných mesiacoch poriadané sú zo sedla do doliny Rybô sjazdové
lyžiarske závody, keďže územie se pre uvedené dobre hodí. Aby využil uvedeného a sprístupnil sedlo ako aj doplnil sieť turistických objektov
na hrebeni V.Fatra-Nízke Tatry, rozhodol sa odbor vybudovať na sedle ochranný tur.srub, podľa priloženého plánu. Srub bude umiestený na
pozemku št.lesného eráru (parcela číslo kat.3.161) popri polnej ceste zo sedla k Majerovej skale. Nadmorská výška cca 1.260 m. Ochranná
chata riešená je ako jednoduchý drevený domek (srub) s jednou izbou (450x635 cm), kuchyňou (260x480 cm), krytou terasou (185x480 cm).
Ďalej umiesťuje sa tam komora, predizba a schodište do podkrovia, kde je 1 podkrovná izba. Výška čistá 280 cm, podkrovie 220 cm. Celková
zast.plocha 67 m2. Krytina drevená-šindelová. Detaily viď podrobný plán v merítku 1:50.
Projektovaná chata bola by spravovaná ako pobočná chata hlavnej chaty odboru turistov pri Kráľovej Studni.
V Banskej Bystrici v septembri 1937.
strojopisný záznam - in:Archív KST LOKO
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Odbor KČST v B.Bystrici... – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.1 (1938), s.21. - Pripravuje výstavbu zrubu pri osade Rybô, turistickej chaty na
Prašivej ( s nákladom 250.000 Kč) a stavbu vodovodu v novej chate na Kráľovej studni.

☼
Chata na Donovaloch - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Archívne a publikované dokumenty z rokov 1934-1936

1934
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 10.října 1934 . - Uvádza sa aj :... pan předseda navrhuje stavbu tur.chaty na
Donovalech, usneseno uvolniti peníze na zakoupení pozemku pro chatu. -- In: ARCHÍV KST LOKO BB : Zápisnice KČST odboru Banská
Bystrica 1928-1938

5

●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 10.října 1934 v malé klubovni Národnom dome . - Uvádza sa aj :... Volný
návrh : pan předseda navrhuje stavbu tur.chaty na Donovalech, usneseno uvolniti peníze na zakoupení pozemku pro chatu.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.11. 1934 - Uvádza sa aj :... Župě oznámime že máme v programu stavbu
chaty v Donovalech.O vykonané práci cílem postavení chaty v Donovalech podává zprávu p.Stárka. Usneseno pokud jest to možné jednati
o koupi pozemku od soukromníka i od lesní správy. Správa jednatele vzata na vědomí.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 13.12. 1934 .- Uvádza sa aj :...Stredoslovenská župa konala dne 18.XI. 1934
výborovou schůzi, správa z ní nám byla zaslána písemně, na schůzi bylo spomenuto proponování stavby chaty na Donovalech.
●Archívny dokument : Zápis z výborovej schôdzi odboru Klubu čs.turistov v B.Bystrici konanej dňa 18.januára 1935.- Uvádza sa aj :...
Voľné návrhy : P.jednateľ Stárka oznamuje, že na Donovaloch zamýšľa stavať Krajinský úrad turistický hotel nákladom Kč 1,000.000.- Proti
nášmu plánu postaviť na Donovaloch turistickú chatu ktorá by stála v tesnej blízkosti hotela, by Krajinský úrad dľa sdelenia vládneho radcu
p.Rosenauera, s ktorým sa p.jednateľ Stárek o veci zhováral, nenamietal ničoho. Menovaný nám ale nedoporučuje, aby žiadosť o subvenciu
od Krajinského úradu sme teraz nežiadali, aby naša žiadosť nebola prejednávaná na tej istej schôdzi Krajinského úradu, na ktorej bude
jednané o stavbe hotelu, poneváč by naša žiadosť určite padla.Z týchto dôvodov plán stavby chaty na Donovaloch padá. S našej strany bude
zaujaté vyčkávacie stanovisko, ako sa vec ďalej vyvinie. Do tej doby bude venovaná pečlivosť na povznesenie našich dosavádnych chát na
Královej Studni a Suchom Vrchu.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala 2.února 1935 v Národnom dome .- Uvádza sa aj :...debatovalo se o stavbě
chaty na Donovalech, usneseno nepodnikat ničeho dokud se krajina nerozhodne o stavbě hotelu
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi která se konala dne 15.IV.1935 - Uvádza sa aj :... Župa konala valnou hromadu a jako
delegáti byli vyslaní p.okr.náčelník Úlehla a ing.Fuksa, zprávu podává ing.Fuksa, nato rozpředla se debata o stavbě chaty na Donovalech,
má se jednati o výkup vhodného pozemku, p.Stárka navrhuje aby Donovalský konsum se rozšířil o noclehárnu K.Č.S.T. - In: ARCHÍV KST
LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápisnice o výborové schůzi která se konala dne 28.března .- Uvádza sa aj :... Usneseno otázati se
p.okres.náč.Úlehlu v jakém stadiu jest jednání o stavbě hotelu na Donovalech
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala dne 15.5.1935 .- Uvádza sa aj :...
Správa st.lesů v Lipt.Hrádku nám sděluje za jakých podmínek jest nám ochotna odprodati pozemek pro stavbu chaty na Donovalech.
Usneseno uspořádati výlet na místo s prohlídkou pozemku. Zpráva jednatele schválena.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala 26.6. 1935 .-. Uvádza sa aj :..Dále si máme podat žádost o příspěvek
na stavbu chaty v Donovalech na okres, župu a uvědomit o tom ústředí.
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala 24.7 1935.- Uvádza sa aj :...
Ing.Formánek nám vypracoval předběžné plány pro stavbu chaty na Donovalech.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala 31.10. 1935 .- Uvádza sa aj :...
Ústředí vyslovilo politování nad rozhodnutím zamítnouti subvenci na stavbu chaty na Donovalech.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala dne 14.2.1936 - Uvádza sa aj :... Usneseno postaví li se hotel
na Donovalech, ujednáme s nájemcem zřízení společné noclehárny a snížení cen pokojů pro turisty. V žádosti o subvenci kterou jsme
žádaly na stavbu chaty na Donovalech změníme, že ji bude použito na přístavbu chaty na Král.Studni.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis o valné hromadě která se konala dne 4.III.1936 v Malej sále Národného domu. -Uvádza sa aj :...
Jednatel Stárka referuje o klubovní činnosti za uplynulý rok, o přípravách k přeboru lyž., o stavbě chaty na Donovalech kde došlo k názoru
že postavili tam kraj a okres hotel, bylo by zbytečné aby klub tam stavil chaty a vymíní si pouze výhody pro členy.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
●Archívny dokument : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 17.4.1936.- Uvádza sa aj :... Okresní úřad upozorňuje že žádost
o subvenci postoupil krajině a potvrzuje že vzal na védomí že upouštíme od stavby chaty na Donovalech.... Noclehárny budou zřízeni
na Starých Horách a v Donovalech, sřídí si je a povedou je obce samy.
- In: ARCHÍV KST LOKO BB :SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938

2013
KALISKÝ, Dušan : Šport hotel Donovaly. – In: Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného
ruchu.-Roč.11, č.4 (2013), s.16. – Aj o pôvodnom zámere Odboru KČST Banská Bystrica z roku 1934 – zakúpiť pozemok na postavenie
turistickej chaty na Donovaloch. Prvým ubytovacím zariadením na Donovaloch bol župný turistický hotel, postavený Župou Pohronskou
v rokoch 1936-1938.
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☼
Útulňa pod Latiborskou hoľou - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Publikované dokumenty z rokov 1927 – 1930

1927
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…župa
opatruje 13 498 Kčs stavebného fondu…útulňa na Ďumbieri ktorú stavia ústredie, má byť tohoto roku dokončená…na budúcej schôdzi
komisie 18.6.27 v BB má sa podrobnejšie referovať o Nízkych Tatrách z hľadiska celoštátneho …Stredoslovenská župa požiada Slovenskú
komisiu aby sa na ústredí domáhala špeciálnej štátnej podpory pre Nízke Tatry…s výstavbou novej útulne na Trangoške sa rozhodlo
predbežne počkať.

1930
Zápis o valné hromadě KČST konané 18.5.1930 v Olomouci. - In: Časopis turistů. – Roč.42, č.5(1930), s.146-148. – Uvádza sa aj informácia
-Z výťažku stavebného fondu KČST bude 20.000 Kč uvolnených na stavbu útulne pod Latiborskou hoľou, keď bude táto stavba aktuálna.
Do stavebného plánu KČST bude zaradený projekt odboru Žilina - stavba útulne v Malej Fatre, namiesto zhorenej chaty na Rači.

☼
Chata na Veľkej Vápenici - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Publikované dokumenty z rokov 1932 – 1936

1932
Stavebný program Klubu čs.turistov v r.1933. – In: Krásy Slovenska.- č.9-10 (1932), s.292. – o.i. sa uvádza zámer postaviť menšiu útulňu
na Vápenici, medzi Kráľovou hoľou a Čertovicou

1936
Zápisnica o schôdzi Slovenskej komisie KČST.- In: Krásy Slovenska.-Roč.15, č.8 (1936), s.115-118.- Konala sa 4.7.1936 v Žiline. Stavebný
program -do konca r.1936 sa dokončí ch.na Veľkom Boku (Ústredie KČST), zámer rozšírenia chaty na Kráľovej holi (Na Smrečinách, sv od
Kráľovej hole) a odporúčanie postaviť menšiu útulňu na Veľkej Vápenici...

☼
Chata na Kráľovej holi - časť záznamov o nerealizovanom zámere výstavby
Publikované dokumenty z rokov 1937 – 1938

1937
Stredoslovenská župa KČST. - In: Krásy Slovenska. - Roč.16, č.6 (1937), s.142-143. - Valné zhromaždenie 25.4.1937. 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.Snahou Stredoslovenskej župy bude, aby reťaz
turistických chát bola doplnená chatou pod Prašivou a na Kráľovej holi.

1938
Župa stredoslovenská KČST. – In: Krásy Slovenska. - Roč.17, č.8 (1938), s.191. – Zprávu o Stredoslovenskej župe KČST na schôdzke
Slovenskej komisie KČST 28.5.1938 v Žiline predniesol inž.Hlava : doteraz sa nič nepodniklo vo veci stavby chaty na Kráľovej holi, ktorá
bola zverená odboru v Brezne.

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