ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný-čiastočný súpis dokumentov k dejinám turistiky na Slovensku
Súbor : Dejiny turistických chát
Časť : STAROHORSKÉ VRCHY – PANSKÝ DIEL

Chata s rozhľadňou na Panskom dieli 1906 – 1935

V roku 1889 vznikla v Banskej Bystrici pobočka Uhorského karpatského spolku. Jej zakladateľom a prvým vedúcim bol
podžupan Zvolenskej župy Karol Csipkay. V roku 1906 sprístupnila pobočka UKS turistickú chatu s výhliadkovou vežou
na vrchole Panského dielu. V roku 1922 UKS obnovil svoju činnosť pod názvom Karpatský spolok (Zweigverein des
Karpathenvereines). V roku 1923 Karpatský spolok dal chatu do užívania pre Klub československých turistov - Zpráva
KČST za rok 1924 uvádza že chata s rozhľadňou bola opravená. V roku 1933 pri 60.výročí založenia Karpatského spolku
bola chata s rozhľadňou na Panskom dieli zrekonštruovaná, ale o dva roky neskôr - v apríli 1935 pri požiari zhorela.

Chata s rozhľadňou na Panskom dieli - Fotografie z osobného albumu Ludvíka Stárku

1

Súpis publikovaných a archívnych dokumentov o chate na Panskom dieli
z rokov 1903-2014
Poznámka : niektoré informácie o chate - publikované v časopisoch resp. zaznamenané v zápisniciach –
si navzájom protirečia v údajoch o vlastníkovi chaty…

1903
KAÁN, Károly : Zólyomi osztály. – In: A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve . XXX.Évfolyam. 1903. 2.Melléklettei. Szerkesztették :
Karoliny Mihály és Lövy Mór. Az Egyesület kiadványa. Központ Széghelye : Igló. –Nyomatott Schmidt József Könyvnyomdájában. 1903. – s.
153-155. – Uvádza sa aj informácia : Na zasadnutí našej sekcie 21.augusta 1902 bolo zlatým klincom programu vyhlásenie predsedu, že
náš člen Emil Tulinsky vyzbieral 300 korún a doporučil ich použiť na výstavbu výhliadkovej veže a útulne na Panskom Dieli. Členská
schôdza túto chvályhodnú akciu pána Tulinského s myšlienkou postaviť výhliadkovú vežu s útulňou prijala za svoje a bude ju podporovať
materiálovo aj morálne.

1905 - 1910
Slimáková, Ludmila : K dejinám turistiky v Banskej Bystrici - pracovné poznámky a výpisky zapísané asi okolo roku 1975 – pri ktorých
uvádza nasledovné preštudované pramene k téme Karpathenverein :
●Zweigverein des Karpathenvereins in Neusohl /Dopis do Kežmarku – predsedníctvu Karpathenvereinu/ - Fond Karpathenverein
1922-1929.-Okresný archív BB
●Sekretariatsbericht des Zweigvereines des Karpathenvereines in Neusohl für das Jahr 1925 (písané rukou, 7 s.)
●Jahresbericht des Zweiges Neusohl des Karpathenvereines (1927, s.2)
● Jahresbericht des Zweiges Neusohl des Karpathenvereines (1928, s.2)
● 60 Jahre Karpathenverein / red.Julius Andreas Hefty. – Kesmark : Verlag Karpathenverein, 1933.
● Okresný archív v Banskej Bystrici – Fond Evidencia spolkov telocvičných a športových. Odbočka spolku Karpathenverein 1934.
● Okresný archív v Banskej Bystrici – Fond Evidencia spolkov telocvičných a športových. Odbočka spolku Karpathenverein 1939.
● Noviny Beszterzebánya és Vidéke (Banská Bystrica a okolie)cituje z rokov 1901 až 1903
● časopis Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve – cituje z rokov 1891 až 1905
Časť záznamov tak ako boli uvedené v pôvodných strojopisných poznámkach/výpiskoch o Karpatskom spolku:
Rok 1905 :
5.11.1905 Turistický dom. Na vrchu menom Panský diel sa dokončil turistický dom. Výdavky z väčšej časti pokryl Karpatský spolok.
Drevo na stavbu poskytol zdarma minister pôdohospodárstva. Slávnostné otvorenie sa uskutoční na budúci rok.
Rok 1906 :
6.5.1906 Na Rákoczyho kopci (Panský diel) vysvätenie veže turistického domu bude ešte pravdepodobne v snehu. Bolo by dobré,
keby jeden kľúč od chaty bol uložený na obecnom úrade v Urvölgy (Špania Dolina -preklad doslova „panská dolina“).
Rok 1907 :
2.6.1907 Na Rákoczyho vrchu značne poškodili chatu, chceli ju podpáliť.
Rok 1910 :
8.9.1910 Valné zhromaždenie Karpatského spolku. Hlásenie tajomníka Burkovszkého... Kľúč od Rákoczyho rozhľadne si v minulom roku
vyžiadali 21x,

1914

Besterczebánya és vidéke Turistakalauza.-Kiadja a Magyarországi Kárpátegyesület Zólyommegyei osztálya, 1914. – 43 s.-(Turistický sprievodca po Banskej Bystrici a okolí - vydaný Zvolenskou sekciou Uhorského Karpatského Spolku.)- (na orig.brožúry je podpis
Eduarda Furgyika-činovníka bystrického Karpatského spolku)-Okrem histórie mesta a jeho pozoruhodností, uvádza 20 trás prechádzok
a výletov do okolia Ban.Bystrice. Na str.31 je informácia o rozhľadni na Panskom dieli, kľúče od nej sú u Emila Tulinského v Ban.Bystrici.

1921

Turistický sprievodca po Baňskej Bystrici a okolí. – Banská Bystrica : Karpatský turistický spolok, tlačou F.Macholda
v Banskej Bystrici, 1921. –( na orig.brožúry je podpis Júliusa Bartáka). Na str.34 je popis turistickej trasy Banská Bystrica-Sásová-Panský
diel s nasledovnou informáciou :“…modrý znak ukazuje 4 km strmú cestu až na vrch Panskeho dielu. Tam turistická výhľadňa poskytuje nám
odpočinok a výhľad na krásne Pohronie až po Zvolen, na Krížnu a hrebeň Veľkej Fatry, na Prašivú s Ďumbierom, pri peknom počasí až na
Kráľovu hoľu v Gemeri…“
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1922
Karpatský spolok mal 13.mája(1922) v Poprade výborové zasadnutie…-In:KS.-Roč.2, č.5(1922),s.110.- predseda Michal Guhr oznámil, že
nové stanovy Spolku Ministerstvo pre správu Slovenska v Bratislave schválilo pod č.3358/22 odd.adm.V. Rozhodlo sa, z príležitosti
50.valného shromaždenia, ktoré bude v lete (1922) poriadať „slávnostný týždeň“. Prof.Hefty referoval o útulniach vo Velickej dol.(Sliezsky
dom), pri Zelenom plese a v dol.Smilovej pod Fatr.Kriváňom. Útulňa v Demänovskej dol. prepustená bola na žiadosť Tatranského spolku
turistického(odboru KČST) v Lipt.Sv.Mikuláši tomuto spolku na 10 rokov do bezplatného prenájmu s výhradou výhod pre členov Karpatského
spolku a s povinnosťou udržovania v poriadku so strany TST.
Útulňa na Panskom dieli pri Banskej Bystrici bude pri tých istých podmienkach nabídnutá bystrickému odboru KČST. Ďalej sa rozhodlo
požiadať na kompetentnom úrade, aby sa Karpatský spolok mohol účastniť organizácie sprievodcov vo Vysokých Tatrách, ktorú dosiaľ
obstarával on a ktorá v poslednom čase sverená bola KČST(kpt.Dusil).
Archívny dokument : Zasadanie výboru Odboru KČST Banská Bystrica 13.5.1922.-aj informácia o útulniach – útulňa Karpatského spolku
na Panskom dieli bude prepustená Odboru KČST v Banskej Bystrici.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. originál je vo fonde Štátneho archívu
Banská Bystrica.
Turistika : Upozornenie priateľom turistiky. – In: Hronské noviny.-Roč.5,č.13(1.4.1923),s.5.- Informácia o výletoch, ktoré usporiadal odbor
KČST BB v apríli 1923. ( 2.4.23 Kozlinec, 8.4.23 Panský diel, 8.4.23 Kostiviarska-dolina Gruntu-ku svahom Panského dielu, 15.4.23 ŠalkováPoniky-Lehota-Slov.Ľupča, 29.4.23-Ulmanka-Špania Dolina-Staré Hory-Ulmanka.)
Turistika. – In: Hronské noviny.-Roč.5,č.26(30.6.1923),s.6.- Oznam o výlete na Panský diel „vo dvoch čiastkach“- I.čiastka zraz o 7,00 pri
biskupskom paláci. Obed a lahvu sebou. Vedúca-choť tab.sudcu p.Studničková. II.čiastka zraz o 13,00 na zastavke na Jasenskom vŕšku,
vlakom do Ulmanky, vedúci kpt.Holub.

1924
Zpráva o činnosti Klubu českoslov.turistů v Praze za rok 1924. –In: Časopis turistů. – Roč.37, č.3(1925) – je to osobitná 36 stranová príloha
v uvedenom čísle časopisu. –na s.12 je informácia – opravená rozhľadňa na Panskom dieli pri Banskej Bystrici

foto z albumu L.Stárku

1925
Stredoslovenská župa KČST vo Zvolene. – In: Krásy Slovenska-Roč.5,č.1(1925-26),s.26-27.- Uvádza sa aj informácia :…Rozhľadňa na
Panskom Dieli pri Banskej Bystrici bola opravená…
Zprávy spolkové : Župní činnost : Stredoslovenská župa ve Zvolene - In: Časopis turistů. – Roč.37, č.5(1925), s.157-158.- Združuje odbory :
Banská Bystrica, B.Štiavnica, Brezno, Dolné Hámre, Kremnica, Podbrezová, Tisovec, Zvolen a Dobšiná. Po zriadení Fatranskej župy koncom
roku 1924 ubudly 2 odbory -Štub.Teplice a Turč.Sv.Martin. 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....
Opravená rozhľadňa na Panskom Dieli pri Ban.Bystrici. ... V programe ďalšej činnosti je pokračovať v značení ciest a v stavbe na Ďumbieri,
stavbe rozhľadne na Pustom hrade, zabezpečenie hradu Šášov, vydanie sprievodcu, umiestnenie orientačných tabuliek, prevzatie rozhľadne
na Sitne do správy, preskúmanie jaskyne vo Valkovni, starostlivosť o dorast, propagácia v tlači, zakladanie nových odborov a v zime
organizovanie lyžiarstva.

1927
Zprávy spolkové : Župní činnost : Stredoslovenská župa. - In: Časopis turistů: Měsíčník Klubu československých turistů. - Roč.37, č.5 (1927),
s.157-158. – Uvádza sa aj informácia : Župa v roku 1924 opravila rozhľadňu na Panskom dieli.
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Archívny dokument : Bystrickí turisti na Panskom dieli – vpravo Viliam Pauliny. - Foto z osobného archívu Viliama Paulinyho

1928

Sprievodca po Banskej Bystrici a Horehroní vydaný odborom Klubu čs.turistov v Banskej
Bystrici.- Banská Bystrica : Tlačou v Slovenskej grafii v Banskej Bystrici, 1928. - 176 s. - obr.príl. – Na str.50-53 pri popise turistickej trasy
Panský diel (1104m)–Baranová (895m) sa uvádza „...Na vrchu Panského dielu je malá útulňa s rozhľadňou, ktorá patrí Karpathenvereinu.
Dozorca tejto rozhľadne býva v Španej doline a prichádza hore len v nedeľu, takže k návšteve rozhľadne vo všedný deň nutno si vyžiadať
kľúč v lekárni p.Göllnera v Ban.Bystrici na Masarykovom námestí....“

1929
PETHŐ, Rudolf : Panský diel v zime. – In: Krásy Slovenska- č.3 (1929), s.52-57.-popisuje túru z Podlavíc, cez Jakub na Španiu Dolinu a odtiaľ
na vrchol Panského diela. Uvádza :...v prostriedku lúky stojí útulňa s rozhľadňou. Je majetkom Karpathenvereinu...

1932
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi odboru KČs.T. v národním domě dne 28.1.1932. – Uvádza sa aj : důležitá zpráva z Ústředí,
týkající se intervence ministra Dr.Slavíka u ministerstva zemědělství ohledně chaty na Panském díle, která je majetkem lesního ředitelství
a je pronajata Karpathenvereinu. Jednatel a Milde pověřeni zjištěním stavu věci na lesním ředitelství a u lesního ředitele Klenocího
v Radvani. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc.- Originál je vo fonde Štátneho
archívu Banská Bystrica.

Archívny dokument : List od: Banskobystrická odbočka Karpathenverein 8.apríla 1932. – Adresovaný : Mestskej rade v Banskej
Bystrici.- Podpísaný : predseda O.Bárczy a čestný predseda a člen výboru Pavel Renner,st. -Text :
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Kópia dokumentu - In: ARCHÍV KST LOKO Banská Bystrica originál je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
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Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia mestskej rady mesta Banskej Bystrice zo dňa 20.apríla 1932 vydržiavaného.- číslo
327./ 4900/1932. -Turistický klub Karpathenverein prosí o podporu na opravu chate na Panskom Diele.

Archívny dokument : Plán na opravu chaty na Panskom dieli :

Kópia dokumentu - In: ARCHÍV KST LOKO Banská Bystrica -originál je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.prosince 1932 v Národním domě. – Uvádza sa aj : Karpathenverein
v Ban.Bystrici sděluje, že chata na Panském dielu byla zřízena k obývání a současně sděluje výši poplatků ubytovacích v této chatě. Jsou
ochotni poskytnout členům K.Č.T. slevu ve výši slevy určené pro jejich členy při vzájemné reciprocitě v našich chatách. Na to bylo
jednomyslně usneseno, že výhody v našich chatách jsou jen pro členy K.Č.T. a pro plnoprávné členy svazu lyžařů. V pádě že některý spolek
o poskytnutí slev požádá, jsme ochotní s ním o věci jednat. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/
PC prepis zápisníc - originál je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

V apríli 1935 chata pri požiari zhorela
Krajinský úrad podmienil finančnú pomoc na obnovu chaty tým, aby sa Karpatský spolok dohodol so SKI klubom
na spoločnej stavbe. K dohode medzi spolkami nedošlo a stavba na mieste zhorenej chaty sa nerealizovala.
SKI klub postavil a koncom decembra 1937 otvoril svoju chatu na severnom úpätí Panského dielu v sedle Šachtička.
Pre nedostatok finančných prostriedkov nebola úplne dokončená. Až v r. 1941 stavbu chaty dokončil odbor
Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL)
Záznamy o tejto chate pod Panským dielom sú v osobitnom súpise K dejinám chát na Šachtičke pod Panským dielom.

6

Zmienky o chate na Panskom dieli publikované po roku 2000

2003
http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=479
Zdroj: Germanistické štúdie, Banská Bystrica 2003 Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
Michal Schvarc : Karpathenverein v Banskej Bystrici a jeho činnosť v období prvej Československej republiky
V Banskej Bystrici začala pobočka Karpathenvereinu činnosť roku 1889. Jej iniciátorom, zakladateľom a jej prvým vedúcim bol Karol Csipkay,
vtedajší podžupan Zvolenskej župy, neskôr súdny radca justičného dvora v Budapešti. Post vedúceho zastával až do roku 1918.
Počet členov v roku založenia pobočky bol 113, v nasledujúcich rokoch stúpol až na 167, začiatkom 20. storočia došlo k miernemu úbytku
členskej základne – počet sa zredukoval na 94. V roku 1906 mala pobočka zaregistrovaných 155 a roku 1909 až 199 členov. Vojna
samozrejme pribrzdila prílev nových členov.V prvom decéniu sa činnosť pobočky obmedzovala na opravy turistických ciest a chodníkov
(Jamka, Ďumbier, Pustý Hrad), značenie ciest a na organizovanie túr a výletov do širšieho okolia Banskej Bystrice (jaskyňa Tufná, Ďumbier).
Pri príležitosti osláv tisíceho výročia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny pobočka zhotovila album so zábermi Banskej Bystrice a
okolia.8 Nasledujúce roky až do vypuknutia 1. svetovej vojny boli rokmi úspešnej činnosti, čo sa odzrkadlilo hlavne vo výstavbe horských chát
a útulní –a to na Ďumbieri, kde sa postavila horská chata, počas vojny úplne zničená. V roku 1906 pobočka postavila turistickú chatu s
vyhliadkou na Panskom Dieli (Herrenteil). Okrem toho sa podieľala i na príprave a značení vychádzkových a turistických chodníkov v okolí
Banskej Bystrice, predovšetkým pri úpravách serpentínovej cesty na Urpíne. Táto cesta mala dĺžku vyše 10 km a jej cieľom bola Vartovka,
pôvodne veža z obdobia tureckých vojen, kde sa roku 1909 postavila vyhliadka. Do tohto obdobia spadá aj výstavba útulne Kohútova na
Krížnej v blízkosti Majerovej skaly.
Pramene:
- Rok a miesto založenia spolku sa nachádza na oficiálnej pečati spolku – pôvodne založený ako Magyarországi Karpátegyesület.
- BOBRÍK, M.: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku. In: Historický časopis, 36, 4,1988, s. 583.
-Štátny okresný archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠOKA BB), fond Karpatský spolok – pobočka v Banskej Bystrici (ďalej KS BB), škatuľa 1, 2.
Korešpondencia 1931 – 1938.

2009
SCHVARC, Michal : Karpatský spolok(Karpathenverein) v Banskej Bystrici a jeho činnosť v období prvej Československej republiky.In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici.- Banská Bystrica, 2009.- S.24-25.
časť textu o Chate na Panskom dieli Po preklenutí čiastočnej stagnácie sa r.1930 obnovila činnosť odbočky Karpatského spolku v BB a jednou z prvých úloh bola
rekonštrukcia chaty na Panskom dieli (chata s rozhľadňou bola postavená v roku 1906). Žiadosti o finančnú pomoc adresované štátnym
orgánom neboli úspešné, čiastočne preto pomohlo predsedníctvo spolku a v r.1932-1933 darovalo príspevok na rekonštrukciu.
Počas osláv 60.výr.založenia Karpatského spolku v r.1933 uviedla odbočka v BB zrekonštruovanú chatu na Panskom dieli znovu do
prevádzky, za správcu chaty zvolený Ján Sabadoš. V apríli 1935 však chata pri požiari zhorela.
Krajinský úrad podmienil finančnú pomoc tým, aby sa Karpatský spolok dohodol so SKIklubom na spoločnej stavbe, k dohode medzi
spolkami nedošlo, stavba na mieste zhorenej chaty sa nerealizovala a SKIklub postavil a koncom decembra 1937 otvoril svoju chatu
v sedle Šachtička pod Panským dielom.

2010
BURKOVSKÝ, Július – KALISKÝ, Dušan : Chata na Panskom dieli. História turistických chát v okolí Banskej Bystrice. In: Bystrický Permon. Roč.8, č.3 (september 2010), s.11. – Celý text :
CHATA NA PANSKOM DIELI.
Prvá turistická chata (útulňa) v okolí Banskej Bystrice vznikla zásluhou zvolenskej sekcie Uhorského karpatského spolku (Magyarországi
Kárpát Egyesület - MKE) v r. 1905 - 1906 spolu s rozhľadňou na vrchole Panského dielu (1 100,2 m n. m.), ktorý sa v tom čase nazýval
Rákoczi hegy. Útulňa bola dreveným zrubom primknutým k základným trámom veže rozhľadne (Rákoczi torony), ktorá mala navrchu krytú
vyhliadkovú plošinu s možnosťou diaľkových výhľadov pomocou ďalekohľadu. Náklady na výstavbu z väčšej časti hradil MKE, drevo poskytol
lesný erár zdarma. V ročenke (évkönyv) zvolenskej sekcie MKE za rok 1906 sa vyzdvihuje zásluha členov spolku Emila Tulinského a Neuserta,
ktorí sa nielenže nadchli touto ideou, ale nepoznajúc námahu, obetavo zozbierali značnú sumu na jej uskutočnenie. Väčším darom prispel
kráľovský radca Teofil Štádler. Uznanie bolo vyslovené aj staviteľom Hudecovi (Hugyecz) a Rosenauerovi, ktorí sa nielenže na stavbu
podujali, ale ju aj po prekonaní mnohých ťažkostí úspešne dokončili, pričom ochotne poskytovali potrebný materiál aj na splátky. V r. 1906
vzrástol počet členov zvolenskej sekcie MKE zo 124 na 155.
Útulňa a vyhliadková veža na Panskom dieli neboli obhospodarované, avšak kľúče pre záujemcov boli k dispozícii v Göllnerovej lekárni na
námestí v Banskej Bystrici. Navrhovalo sa však uložiť kľúče aj v Obecnom dome na Španej Doline. V prvom polroku 1907 dobové noviny
priniesli správu, že útulňu na Panskom dieli (zrejme neznámy vandali) veľmi poškodili a pokúsili sa ju aj podpáliť. Na opravu v r. 1907
vyčlenili 950 K.
V r. 1908 na južnej strane vyhliadkovej veže umiestnili obraz sochy svätej Anny – patrónky obce Špania Dolina. V r. 1909 bol zapožičaný kľúč
od útulne a vyhliadkovej veže na Panskom dieli celkom 21-krát. Pokračovateľom Uhorského karpatského spolku na Slovensku sa po roku
1920 stal Karpatský spolok (Karpathenverain). V roku 1923 vznikla v Banskej Bystrici odbočka Karpatského spolku, ktorá mala v tom čase 58
členov. Útulňa s rozhľadňou na Panskom dieli bola vtedy už značne poškodená, avšak odbočka tohto spolku nedisponovala finančnými
prostriedkami potrebnými na opravu. Určitými čiastkami síce vypomohlo ústredie Karpatského spolku v Kežmarku, ale náklady to nemohlo
pokryť. Napriek tomu jednou z hlavných úloh odbočky bolo zabezpečiť obnovu prevádzky tejto útulne.
V r. 1925 odbočka za pomoci Klubu československých turistov (KČST) pre verejnosť aspoň provizórne sprístupnila svoju útulňu na Panskom
dieli. Vyžadovala sa však dôkladná rekonštrukcia s nákladom asi 25 tisíc korún. Žiadosti o výpomoc boli adresované Krajinskému úradu v
Bratislave, Okresnému úradu v Banskej Bystrici i mestskej rade. Okresný úrad však projekt rekonštrukcie zamietol ako nepostačujúci a prv
prisľúbený príspevok neposkytol. Najzákladnejšie práce na útulni (oprava strechy a okien, inštalácia pece) zabezpečila odbočka za pomoci
predsedníctva spolku darovaním príspevku za r. 1932 a 1933 na rekonštrukciu útulne.
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Počas osláv 60. výročia založenia Karpatského spolku v r. 1933 uviedla odbočka v Banskej Bystrici zrekonštruovanú chatu na Panskom dieli
opäť do prevádzky. Za správcu chaty bol zvolený Ján Sabadoš. Na nešťastie však v apríli 1935 chatu úplne zničil požiar. Odbočka
Karpatského spolku chcela zhorenú chatu nahradiť novou, avšak nemala na to potrebné prostriedky. Obrátila sa preto so žiadosťou o
finančnú pomoc na Krajinský úrad s odôvodnením, že Panský diel je obľúbenou a vysoko navštevovanou lokalitou.
Krajinský úrad však žiadosť zamietol, pretože o materiálnu pomoc už predtým požiadal Ski klub a navrhol preto, aby postavili spoločnú
chatu, čo však narazilo na neprekonateľné prekážky z obidoch strán.
Pretože odbočka Karpatského spolku na výstavbu chaty získala od mesta podporu 5 000 korún a 8 500 korún dostala od poisťovne ako
náhradu za vyhorenú chatu, po konečnom zamietnutí návrhu na spoločnú chatu sa pokúsila získať povolenie na výstavbu vlastnej chaty na
Panskom dieli. Vojenské orgány však z neznámych strategických dôvodov kategoricky nesúhlasili s výstavbou chaty na pôvodnom mieste a
preto príslušné povolenie kompetentné úrady nevydali.
(Táto časť textu je o Chate KSTL pod Panským dielom – v sedle Šachtička ):
V r. 1937 postavil Ski klub drevenú zrubovú chatu s kamennou základovou pätkou na severnom úpätí Panského dielu, v sedle Šachtička (980
m n. m.). Pre nedostatok finančných prostriedkov však nemohla byť úplne dokončená. Až v r. 1941 sa podarilo miestnemu odboru Klubu
slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) za značných finančných obetí chatu dokončiť - ovakovať miestnosti a vybaviť interiér tak, aby mohla
vyhovieť všetkým nárokom turistov a lyžiarov. Nájomcom tejto chaty sa stal „chatník“ Ján Štric, po ktorom ju prevzal do nájmu Juraj Solivajs,
švagor chatára zo Suchého vrchu Mateja Cimmermanna.
Slávnostné odovzdanie chaty pod Panským dielom turistickej a lyžiarskej verejnosti sa konalo v nedeľu 9. novembra 1941 o pol dvanástej
hodine. Práve pri tejto príležitosti usporiadal miestny odbor KSTL Banská Bystrica spoločný výlet svojich členov a ostatných priateľov a
milovníkov turistiky a lyžiarstva na chatu pod Panským dielom. Prednosťou tejto chaty bol pomerne ľahký prístup, a preto bola hojne
navštevovaná. V tom čase bol odporúčaný prístup zo železničnej zastávky Špania Dolina prechodom cez túto obec a ďalej po zelenej značke
až ku chate, čo trvalo 1,5 - 2 hodiny. Pod železničnou stanicou (pri viadukte) bola aj zastávka autobusov, pričom toto spojenie bolo výhodné
najmä v nedeľu. Peší prístup z Banskej Bystrice cez Sásovú a Panský diel po belasej značke sa dal zvládnuť za 2 hodiny. Dôvodom vysokej
návštevnosti chaty a jej okolia v lete bol pobyt v nádherných ihličnatých lesoch a jedinečný výhľad z temena Panského dielu, v zime zas
skvelé lyžiarske terény a krásny zjazd až do samotného mesta. Počas druhej svetovej vojny chata pod Panským dielom ľahla popolom.
(Táto časť textu je o Chatách TJ Lokomotíva pod Panským dielom – v sedle Šachtička):
Po vojne na podnet Vládneho výboru pre cestovný ruch pri SNR v r. 1965 sa podujala TJ Lokomotíva vybudovať v oblasti Panského dielu pre
lyžovanie a turistiku prímestskú rekreačnú oblasť. V r. 1968 bol už v prevádzke na Španej Doline 1 000 m dlhý lyžiarsky vlek s údolnou
stanicou, v ktorej bol Loko-klub s kuchynkou a priestorom pre ubytovanie asi 10 ľudí.
Pod Panským dielom v sedle Šachtička začala TJ budovať za pomoci turistov, ktorí tam odpracovali stovky brigádnických hodín, 4 zrubové
chatky a 500 m dlhý lyžiarsky vlek na Panský diel. Tesne pred dokončením realizácie Chatovej základne TJ Lokomotíva pod Panským dielom
sa začal v r. 1971 zaujímať o túto atraktívnu oblasť Stredoslovenský krajský národný výbor (S-KNV), ktorý sa rozhodol na pozemku pôvodne
určenom na výstavbu chatiek vybudovať Učebné stredisko Šachtičky.
A tak namiesto Chatovej základne TJ Lokomotíva pod Panským dielom na Šachtičke potom vyrástol veľký rekreačný objekt S-KNV, v ktorom
niekoľko rokov sídlila Krajská politická škola. V súčasnosti sa tam nachádza moderný rekreačný areál Šachtička s horským hotelom,
lyžiarskymi vlekmi, zjazdovkami a ďalšou vybavenosťou. Terajší prístup z Banskej Bystrice je pohodlnou asfaltovou cestou, ktorá vedie
Nemčianskou dolinou.
https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2015/08/BP2010-03.pdf
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