ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný-čiastočný súpis dokumentov k dejinám turistiky na Slovensku
Súbor : Dejiny turistických chát
Časť : NÍZKE TATRY – TRANGOŠKA

K dejinám Chaty na Trangoške

Archívny dokument : Pohľadnica Chata na Trangoške

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

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 Trangoške.
Kópie archívnych dokumentov zhotovované v 80-tych rokoch sú nekvalitné, preto uvádzame ich prepis resp. stručné výpisy ...
Poznámka k terminológii - v príspevkoch sa používa rôzna podoba názvu „Chata na Trangoške“ a „Chata Trangoška“...
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●Archívny dokument : Fotografia z roku 1902 - pred chatou (lesníckou drevenicou) na Trangoške je zobrazená skupina členov
Uhorského karpatského spolku, ktorí išli na otvorenie Karlovej chaty na Ďumbieri.
Fotografia na drevenej doske formátu A4 je uložená v Archíve Domu turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica.

1921
Turistický sprievodca po Baňskej Bystrici a okolí. – Banská Bystrica : Karpatský turistický spolok, tlačou F.Macholda v Banskej Bystrici,
1921. –Na str.46 sa uvádza -...Z Bystrej odbočíme od hradskej ...odkiaľ sa na Trangošku (lesný dom) dostaneme, kde i prenocovať
môžeme...
Stavebný fond. – In: Hronské noviny. - Roč.5, č.30(28.7.1923), s.5. - Výbor župy Stredoslovenskej vo svojej schôdzi, konanej 10.6.1923
uzniesol sa v dôsledku vyzvania ústredného zastupiteľstva o navrhovanom stavebnom fonde takto: Naše slovenské odbory sú tak mladé
a v takom prostredí, že svojimi finančnými prostriedkami sotva môžu stačiť na organizáciu odborov a propagáciu turistiky na Slovensku.
Väčšina členov sú Česi, ktorí pôsobia vo všetkých kultúrnych spolkoch a tým sú finančne vyčerpaní. Preto nie je v prítomnosti možné
zaväzovať členstvo I odbory k novej obeti. Župa sa vynasnaží získať zakladajúcich členov a pôsobiť na odbory finančne silnejšie, aby dľa
možnosti prispeli na celoklubové podniky v obvode župy. ( toto je odpis celého textu).

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. Informácia aj
o využívaní lesníckeho domu na Trangoške turistami a o zámere postaviť turistickú útulňu na Trangoške :
„ Ohľadom používania lesníckeho domu na Trangoške aj turistami, má sa lesné riaditeľstvo požiadať, aby dalo dovolenie a aby kľúče dostal
horár v Bystrej a odbor v Lipt.Sv.Mikuláši. Legitimovaný turista by si kľúč mohol prevziať, ale na zpiatočnej ceste ho vrátiť alebo keď prejde
na inú stranu, má ho v liste najbližšou poštou odoslať na patričné miesto. Uzavrelo sa požiadať gener.riaditeľstvo štát.lesov v Prahe, aby
Klubu čsl.turistov láskave darovalo vypracované drevo, prepustilo za mierny príplatok robotníkov, ktorí by postavili novú útulňu pre turistov
na Trangoške ( v doline Bystrej, na juhozápad od Ďumbiera).“
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1925
MüHLMANN, J.: Ochranné chaty a podniky KČST na Slovensku. - In: Časopis turistů.- Roč.37, č.7-8(1925), s.252-253. –
v časti „Další ochranné chaty na Slovensku na nichž však se letos ještě nebude hospodařiti a jež nejsou opatřeni slamníky a přikrývkami“ –
uvádza aj Trangošku v Nízkych Tatrách.
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 v 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....
●Archívny dokument : Fotografia útulne(lesníckeho domu) na Trangoške z osobného albumu Ludvíka Stárku z roku 1925 :

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.

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.

1928
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, ale treba spať na drevených prknách vystlaných čečinou. Potrebné prikrývky musí si turista priniesť so
sebou.“

1929
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního výboru dne 26.6.1929. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.7-8(1929), s.206. – Uvádza sa aj informácia Stanovený spôsob prenájmu chaty na Kláštorisku pre 1 rok. Stavba chaty na Trangoške nebola uznaná za potrebnú a projekt bol vrátený.

1930
Výborová schôdza Tatranskej župy KČST bola dňa 12.apríla 1930 v Poprade.-In: Krásy Slovenska.-Roč.9, č.5(1930),s.155. – Uvádza sa aj
informácia, že výbor nesúhlasí s tým, aby podbrezovský odbor staval útulňu na Trangoške, ale radšej niekde na mieste, ktoré by umožňovalo
návštevu Ďumbiera v smere od Korytnice.
●Archívny dokument : Zápisnica výborové schůze KČST Ban.Bystrica konané dne 12.2.1930 v Nár. domě. - Uvádza sa aj informácia:
„Středoslovenská župa KČST zaslala opis zápisnice župní schůze, z níž byly přečteny důležité body (jednáno o přípravách pro chatu pod
Chabencem, o zřízení chaty na Trangošce)“. – In: ARCHÍV KST LOKO BB : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938
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
–Projekt stavby chaty na Trangoške bol zásadne zamietnutý. 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.Dohoda s Legiobankou o
pozemku pre stavbu inf.kancelárie v Poprade v tom zmysle, že Klubu budú v budove Legiobanky prenajaté miestnosti pre inf.kanceláriu a
obchod a dojednané ďalšie dispozície o nájme pozemku v St.Smokovci k stavbe novej inf.kancelárie a noclahárne.Kurzy záchrannej služby
pre tatranských vodcov-horolezcov bude viesť Dr.Izák v okolí hotela Kamzík.

1933
Zprávy ústředního výboru : II.schůze zastupitelstva KČST, konána 16.12.1933 v Praze. - In: Časopis turistů. – Roč.45, č.6 (1933), s.176-177.
– Okrem iného aj :...Odmietnutá podpora na stavbu chaty na Trangoške
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●Archívny dokument : Pozemko-prenájomná smluva. –V Podbrezovej 8.novembra 1933. – Za riaditeľa štátnych lesov a statkov vrchný
lesný radca (podpis a razítko) - zo strany prenájomníka (razítko KČST Ďumbier Podbrezová, podpisy jednateľ, predseda...) –(Časť textu):
Predmetom prenájmu je pozemok (na dobu 80 ročnú do 30.Júna roku 2013) a budova robotníckeho domku v Hornej Lehote, ktorý môže
nájomník rozobrať a drevo použiť na stavbu novej turistickej útulne, ktorá sa má vybudovať na prenajatom pozemku. Československý
štát(správa št.lesov a statkov) povoľuje Klubu čsl.turistov Ďumbier užívať vozovú cestu vedúcu z obce Bystrá na Trangošku k turistickej
chate, tak pre povozy ako aj pre návštevníkov turistickej chaty.Turistom je povolený prístup na hrebene hôlnych pastvín a chodenie po
hôlnych pastvách, vo štátnych lesoch môžu turisti chodiť len po značkovaných cestách. Čs.štát(správa št.lesov a statkov) si vyhradzuje pre
svojich zamestnancov použitie novovybudovanej turistickej chaty za tých výhod,ktoré prináležia členom KČST a okrem toho nájomník sa
zaväzuje kedykoľvek poskytnúť personálu riaditeľstva št.lesov a statkov v Banskej Bystrici, počas jeho služobných úkonov zdarma nocľah a
ubytovanie v chate na prenajatom pozemku vybudovanej a to na tom podklade, že nájomník obdržal darom drevo starého robotníckeho
domku a mimo to obdržal zdarma 450m úžitkového dreva na pni k účelu stavby turistickej chaty.
In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.

1934
Stredoslovenská župa Klubu čs.turistov...- In: Krásy Slovenska.-Roč.13, č.4-6 (1934), s.136.-Valné zhromaždenie 22.5.1934 vo Zvolene.
Uvádza sa aj informácia - Podbrezová chystá započať stavbu chaty na Trangoške.
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.

1935

●Archívny dokument : Trangošská mulda-pomník 4 lyžiarom, ktorí v roku 1935 zahynuli v lavíne – Z osobného archívu Zdena Zibrina

1936
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. (Viac sa
o tom neuvádza).Za členov Finančnej a hospodárskej komisie na obdobie 1936-37 boli za Slovensko zvolení V.Houda z Bratislavy, a
Ing.J.Fuchsa z Ban.Bystrice.
I. schůze zastupitelstva Klubu čs.turistů 26.9.1936 ve Starém Smokovci / zapísal A.Černý. – In: Časopis turistů. – Roč.48, č.9 (1936), s.230.Konala sa pri príležitosti 10.výr.objavenia Domice. Zúčastnil sa na nej aj vyslanec JUDr.Juraj Slávik. Plaketa „Za zásluhy“ bola odovzdaná aj
dlhoročnému propagátorovi turistiky škol.inšpektorovi Milošovi Janoškovi z Lipt.Sv.Mikuláša. Do staveb.programu KČST bude zaradená
chata na Trangoške, za predpokladu že sa vyjasní otázka vlastníctva objektu. Boli stanovené smernice pre postup pri značení. Dohoda
medzi KČST a Voj.zemep.ústavom. Odbory boli upozornené na zákaz poskytovať súkromným firmám a podnikateľom nákresy značených
ciest.
BROŽ, Josef : Činnost Klubu československých turistů v roce 1935. - In: Časopis turistů.- Roč.48, č.4(1936),s.76 a 95. –Uvádza sa aj :
Z novovybudovaných ciest-Hrebienok-Kamzík nákladom 80.000 Kč, cesta k chate pod Jahodnou 11.660 Kč. Stavby dokončené a odovzdané
verejnosti – bratislavská lodenica na Dunaji, chata na Trangoške, chata na Rači, útulňa pri Skalnatom plese, útulňa na Čiernej hore vo
Východoslovenských Beskydách, útulňa pod Vojšínom. Prístavbou bola rozšírená chata pod Fatranským Kriváňom, začalo sa s prístavbou
chaty na Ďumbieri, dokončený bol gravitačný vodovod v chate na Chabenci.
Činnost Klubu československých turistů v roce 1935. – In: Časopis turistů.- Roč.48, č.4(1936), s.76. – Zo stavieb chát boli dokončené
a verejnosti odovzdané do užívania – uvádza sa aj chata na Trangoške, chata na Rači, útulňa na Čiernej hore vo Východoslovenských
Beskydoch, útulňa pod Vojšínom a bratislavská lodenica na Dunaji.
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Nové chaty a cesty KČST. - In: Krásy Slovenska.-Roč.15, č.6 (1936) – Príloha : Turistika-Šport-Jaskyne, s.86. – V júli 1936 otvorili rozšírenú
a novozariadenú Horákovu útulňu na Volovci pri Rožňave a chatu na Trangoške pod Ďumbierom 1107 m.

●Archívny dokument : Pohľadnica Chata na Trangoške z roku 1936:

●Archívny dokument : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 13.5.1936 . – Uvádza sa „Výlety:30.V.Otvorení chaty na Trangošce
a Ďumbieru“– In: ARCHÍV KST LOKO BB : Zápisnice KČST odboru Banská Bystrica 1928-1938

1937
Pplk.Ondruška : 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. V časti o chatách sa uvádza aj -odbor Podbrezová(chata na Trangoške). Chaty ústredia KČST – na Chabenci,
pod Ďumbierom, na Veľkom Boku..
Chata na Trangoške a Štefánikova chata. – In: Pohronský hlásnik. – (3.8.1937). – Článok a pekná fotografia chaty.
Chata na Trangošce. - In: Časopis turistů. – Roč.49, č.7(1937), s.74. – Chata ktorá bola pôvodne majetkom Sociálnej ochrany štátnych
zamestnancov, bola prevzatá do majetku KČST, a odovzdaná do správy odboru KČST v Podbrezovej. Chata je opatrená „veškerým
pohodlím“.

1938
50 let Klubu československých turistů 1888-1938. – Praha : KČST, 1938.- 250 s.-Praha : KČST, 1938. - obr. pril.
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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. Riešenie a finančné zaistenie chaty na Trangoške stalo sa akútnym,
zástupca Podbrezovej predkladá prehľad splatných finančných záväzkov. Chatu na Chabenci zadali nájomcovi Bohúňovi.
●Archívny dokument : Pohľadnica odoslaná z Chaty na Trangoške v roku 1938:

ONDRUŠKOVÁ, Vlasta : Nízke Tatry. – Praha :Knihkupectví Klubu českoslov.turistů, 1938. - 87 s. – mp.príl. – Knižnice KČST: svazek
třináctý.- informácia o chate na Trangoške na str.66

1941
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...
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Turistická chata Trangoška pod Ďumbierom dá sa od 1.9.1941 do prenájmu. Dopyty zodpovie KSTL odbor Podbrezová. –In: 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.6.
Z Liptova na Hron / (icht). – In: 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 veľmi nutné, keď chceme uchovať ten náš verejný národný majetok aj budúcim
generáciám….túra viedla z Vyšnej Boce k Štefánikovej chate KSTL pod Ďumbierom..…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.
Výročná zpráva Klubu slovenských turistov a lyžiarov 1940. – Liptovský Sv.Mikuláš : Ústredie KSTL-Kníhtlačiareň Július Štepita,
b.r.v. (asi 1941).– – 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...

1945
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 ...Chata na Trangoške-zničená
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. - Chata na Trangoške †....
●Archívny dokument : List : Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod.-číslo VI-471/34-45-Šr./LJ.-V Bratislave
21.novembra 1945. - Predmet : Rekonštrukcia chát-zálohová subvencia. –Komu: KSTL v Podbrezovej.
“Dnešným dňom sme Vám poukázali cestou Vášho ústredia v Liptovskom Sv.Mikuláši zálohu na rekonštrukciu, poťažne znovuvýstavbu
turistických chát a to : Na chatu na Trangoške – záloha 200.000 Kčs....”

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List : Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod.-číslo VI-471/34-45. – V Bratislave
20.12.1945. - Predmet : Rekonštrukcia chát-zálohová subvencia. - Komu: KSTL v Podbrezovej.
Dnešným dňom sme Vám poukázali cestou Vášho ústredia v Liptovskom Sv.Mikuláši zálohu na rekonštrukciu, poťažne znovuvýstavbu
turistických chát a to : Na chatu na Trangoške – záloha 400.000 Kčs....”

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.

1946
●Archívne dokumenty : Listy: KSTL Podbrezová 14.1.1946.-Komu: KSTL ústredie Lipt.Mikuláš a Povereníctvo SNR pre priemysel a obchod
Bratislava .-Vec: Zálohová subvencia Kčs 400.000.-na znovuvýstavbu Trangošky.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od :Roľnícka vzájomná pokladnica Brezno 23.4.1946.-Komu: KSTL Podbrezová. – Vec: Stavba chaty
Trangoška. – Roľnícka vzájomná pokladnica Brezno ďakuje odboru KSTL Podbrezová za to, že si u nej uložil dotáciu z Povereníctva.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od : Povereníctvo priemyslu a obchodu.-číslo VI-471/34-46.Mi/VK.- V Bratislave 15.júna 1946. –Predmet :
Rekonštrukcia turistickej chaty na Trangoške-podmienky schválenia. - Komu: Klub slovenských turistov a lyžiarov v Podbrezovej. –
“Vo veci schválenia znovuvýstavby turistickej chaty na Trangoške Povereníctvo priemyslu a obchodu po dohode s tunajším Hotelovým
inštruktorátom kladie Vám tieto podmienky : Okrem prepracovaných doterajších plánov predložte sem : 1/ rozpis prác...s podrobným
rozpočtom, 2/doklad o vlastníctve pozemku, 3/výpočet rentability, 4/plány suterénu. Pôdorysy doterajších plánov prepracujete a to približne
podľa koncepcie pôvodného plánu...na plánoch nech je podpísaný architekt. Ďalšie pripomienky k doterajším plánom : a/chodbu zúžte v
prospech severnej strany na všetkých podlažiach. b/udajte svetlú výšku všetkých poschodí, zmeniť na 2.80 m. c/zaveďte tekúcu vodu do
všetkých izieb. d/ lomené štíty striech narovnajte. e/strieška pre balkony na I.poschodí bude mať následok, že tieto budú celú zimu zaviate
snehom Tento detail treba vyriešiť ináč. Navrhujeme odstrániť balkón. Konečne Vás upozorňujeme, že ponechanie doterajšej zálohy je
závislé na včasnom započatí stavby. Za povereníka : Dr.V.Truska
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In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.

●Archívny dokument : List od : Povereníctvo priemyslu a obchodu Bratislava 6.10.1946.-Komu: KSTL Podbrezová. – Vec: KSTL
Podbrezová-výplata dotácie na chatu na Trangoške.- Povereníctvo oznamuje odboru KSTL Podbrezová, že prostredníctvom Ústredia KSTL v
Lipt.Mikuláši poukázali 800.000.-Kčs na stavbu chaty na Trangoške

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
Z odboru KSTL v Podbrezovej. – In: Krásy Slovenska.- Roč.23, č.7 (1945-46), s.166. – Odbor utrpel vojnou veľké materiálne škody - zničená
bola prevažná časť orientačných tabúľ a smeroviek v oblasti Nízkych Tatier,odboru patriaca chata Trangoška v zime 1944-45 ľahla
popolom i so všetkým zariadením -vypálili ju Nemci. Neodradilo to však podbrezovský odbor, a so stavbou novej Trangošky chce začať
v máji 1946, a v spolupráci s odbormi KSTL v Brezne a Jasení urýchli aj výstavbu chát na Chabenci a Štefánikovej chaty na Ďumbieri
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
●Archívny dokument : KALINA, Ladislav : Bojové spomienky Ing.Ladislava Kalinu, veliteľa part.brigády Za oslobodenie Slovanov, na
činnosť brigády. –In: 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.
Chata na Trangošce. - In: Časopis turistů. – Roč.58, č.5-6(1946),s.81.
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1947
●Archívny dokument : List od: ONV Brezno nad Hronom 30.3.1947. – Komu: Povereníctvo vnútra Bratislava. – Vec: Okres Brezno nad
Hronom, žiadosť o príspevok na stavbu-obnovu turistickej chaty na Trangoške.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: Okresný národný výbor v Brezne nad Hronom. Čj.: 5008/1947. V Brezne nad Hronom 31.marca 1947. Vec:
Okres Brezno nad Hronom, žiadosť o príspevok na stavbu-obnovu chaty na Trangoške. Prílohy: sväzok. Komu: Povereníctvo vnútra
v Bratislave. – „Žiadosť ONV v Brezne nad Hronom predkladáme na láskavé prajné vybavenie. K žiadosti pripojujeme: 1/ Usnesenie pléna
ONV v odpise. 2/ Výpis z operatívneho plánu Št.plánovacieho úradu v odpise. 3/ Plán stavby. 4/ Rozpočet v odpise. 5/ Rozpočet okresu na
rok 1947 v odpise. (rkp.podpisy-prednosta a predseda).
Pozn.: na liste je dolu rkp.poznámka „ Celý spis slúčený so stavbou výťahu Trangoška-Chopok a vybavuje sa pod číslom 5007/47.
Dňa 15.IV.1947. rkp.podpisy prednosta a predseda).
In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
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 Trangoške, odbor KSTL Podbrezová. Plány vypracoval miestny
projektant, ale ústredná komisia ich neprijala. Vzhľadom na to že sa stavia výťah na Chopok a stavebné miesto chaty sa má presunúť asi
o 1500 m ďalej, neboli plány zatiaľ ďalej spracovávané. Má sa použiť niektorý z návrhov na stanicu výťahu projektanta Ing.Lubora Marka
z Lipt.Mikuláša, nakoľko chata má byť súčasne počiatočnou stanicou výťahu. Stavebné drevo 300m3 venovalo mesto Brezno, stavba je
v dvojročnici, celkový stavebný náklad cca 4,000.000Kčs.

Národohospodárska župa vo Zvolene organizuje turistiku a cudzinecký ruch /(dak). – In: Krásy Slovenska. - Roč.24, č.9-10(1946-47),
s.280-281. - Zámery v oblasti výstavby turistických ciest a chát v oblasti Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Stavba turistickej Štefánikovej cesty,
ktorú v dĺžke asi 150 km projektujú od kúpeľov Kováčová, cez Krížnu-Donovaly-Chabenec-Čertovicu po Telgárt. V rámci dvojročnice
vybuduje odbor KSTL Podbrezová turistickú chatu na Trangoške a výťah na Chopok. Odbor KSTL Lipt.Mikuláš už pristúpil k budovaniu
lanovky na Chopok. Odbor KSTL Ban.Štiavnica pripravuje stavbu chaty pod Sitnom.
●Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu.-číslo VI-323/4-47.- V Bratislave 17.5.1947. –Predmet : KSTL
Podbrezová-chata na Trangoške. – Komu: Klub slovenských turistov a lyžiarov Podbrezová.
Upovedomujeme Vás, že Vám bola poskytnutá ďalšia dotácia na chatu na Trangoške, ako aj výťah na Chopok cestou Vášho Ústredia v
Lipt.Sv.Mikuláši a to vo výške Kčs 1,700.000.-, z čoho 500.000.-na chatu a 1,200.000.- na výťah......Upozorňujeme Vás ďalej že rekonštrukcia
chaty na Trangoške je pojatá do dvojročnice a že ste zodpovední za včasné skončenie stavby.
Za povereníka : Dr.Truska.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
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●Archívny dokument : List od : KSTL ústredie Lipt.Mikuláš 24.5.1947. – Komu: KSTL Podbrezová. – Vec: Avizo úhrady.- Ústredie KSTL
Liptovský Mikuláš oznamuje odboru KSTL Podbrezová, že odboru bolo poukázaných 792.000.-Kčs ako ďalšia záloha na zakúpenie
stavebného materiálu a na prípravné práce na výstavbu chaty na Trangoške. Žiadajú o presné a včasné vyúčtovanie všetkých doteraz
poskytnutých záloh.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: ONV v Brezne nad Hronom 30.5.1947.-Komu: KSTL Podbrezová. – Vec: Okres Brezno-stavba turistického
výťahu Trangoška-Chopok a turistickej chaty Trangoška. – ONV v Brezne nad Hronom žiada miestny odbor KČST v Podbrezovej
o informáciu, ako postupujú práce na stavbe turistického výťahu Trangoška-Chopok a turistickej chaty Trangoška a pýta sa, akú podporu
by JSTL potreboval zo strany ONV.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: KSTL Podbrezová 6.6.1947.-Komu: Povereníctvo priemyslu a obchodu Bratislava.-Vec: KSTL Podbrezováchata na Trangoške. – Odbor KSTL potvrdzuje príjem a predseda odboru Arpád Almásy ďakuje za pridelenú dotáciu 500.000.- na stavbu
chaty na Trangoške a 1,200.000.- Kčs na stavbu výťahu Trangoška-Chopok, a súčasne uisťuje, že KSTL Podbrezová “vykoná všetko pre
úspešné vybudovanie programovaných stavieb.”

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: Odbor KSTL Podbrezová.-č.62/47/A.- 7.6.1947.- Predmet : Stavebný program. - Komu: KSTL Ústredie
Liptovský Svätý Mikuláš. -…Záloha vo výške Kčs 800.000 nebola nám do dnes poukázaná, prosíme tak urobiť urýchlene. Ujednaná
prehliadka bola prevedená a vyvolené stavebné miesto pre novú chatu Trangoška a pre nástupnú stanicu výťahu Trangoška-Chopok sa
schválilo. Cesta ktorá má viesť k novej chate a k nástupnej stanici výťahu je vymeraná a na jej vybudovanie zašleme novú žiadosť na
Riaditeľstvo št.lesov a majetkov v 24.týždni.
Súčasne sa tiež zažiada o rozšírenie doterajšej nájomnej smluvy. Pán Ing.Holllý dňa 18.mája 1947 prehliadol miesto na ktorom by bolo
možné vybudovať vodnú hydrocentrálu. Prosíme urýchlene oznámiť, čo máme v tejto veci ďalej podniknúť. V záležitosti náčrtku chaty na
Trangoške bolo s p.architektom Marekom osobne dojednané, ktorý prislúbil ten dodať do stanoveného termínu. Pre vyhotovenie náčrtku
sme p.architektovi zaslali smernice s mapou, vysokopisným plánom a fotografiami.
Prosíme aj z Vašej strany túto záležitosť posúriť. S výstavbou prísunovej cesty nebolo možné do dnes započať, nakoľko Riaditeľstvo št.lesov a
majetkov v Banskej Bystrici odročilo celú záležitosť na rok 1948. Dôvod pre odročenie je nedostatok finančných prostriedkov v roku 1947. Je
nutné v tejto veci ihneď osobne intervenovať na povereníctve v Bratislave. Jednania by sa zúčastnil aj náš predseda a prosíme určiť deň,
kedy by sa to mohlo uskutočniť.
Tiež bude nutné k jednaniu pozvať zástupcu Riaditeľstva št.lesov v Banskej Bystrici, bez ktorého by nedošlo k rýchlemu rozhodnutiu. Kvôli
nestrateniu pracovných síl je záležitosť nutná a neznesie odkladu. S úpravou stavebného miesta započneme po obdržaní náčrtku od
p.arch.Mareka. prosíme však oznámiť, či môžeme počítať s pomocou vojakov. ...
Prikladáme odpoveď MNV vo Valaskej na vedomie. Žiadanú ponuku na 5000 kusov etážových postiel Vám náš závod zaslal dňa 31.5.1947
očakávame Vaše príslušné rozhodnutie čím skorej. Ponuku na vyhotovenie telefonnej linky sme žiadali od Telegrafného stavebného úradu vo
Zvolene 22.5.1947....
Záverom poznamenávame, že najviac nám záleží na vyriešení otázky prísunovej cesty k novej chate, nakoľko bez nej nemôžeme pokračovať
v stavebných prácach podľa programu. Keď nebude iné riešenie, doporučujeme Riaditeľstvu štátnych lesov v Banskej Bystrici na započatie
prác vypožičať z prostriedkov určených pre výťah Trangoška-Chopok.
Očakávame Vašu ct.správu so záujmom a znamenáme sa s turistickým pozdravom Arpád Almássy, Alexander Halász.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: Štátny stavebný úrad v Rimavskej Sobote. – č.5368/1946.-predmet: Chata na Trangoške KSTL-povolenie
novostavby chaty.- Rim.Sobota dňa 16.6.1947. – Stavebný výmer pre žiadateľa-KSTL Podbrezová.
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In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : 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. – 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.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od : Riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bystrici.-č.1037-IV/1947.- Vec:KSTL Podbrezová-žiadosť o
vystavenie cesty z Trangošky k novej chate. – Banská Bystrica 28.júla 1947.-Komu: KSTL odbor Podbrezová.
Na Vašu žiadosť zo dňa 23.1.1947 oznamujeme, že Riaditeľstvo zásadne súhlasí s postavením 4 m širokej štetovanej cesty k projektovanej
novej chate na kóte 1248. Keďže Vami predložený projekt nevyhovoval, vyslali sme nášho úradníka stavebného oddelenia na vypracovanie
nového projektu. Pokiaľ ide o finančný náklad cesty oznamujeme, že sme tento do nášho investičného programu pre rok 1947 nepojali a v
dôsledku toho Riaditeľstvo Vám v tomto roku na stavbu cesty prispieť nemôže. Pokiaľ ide o prípadný náš príspevok v roku 1948 táto
záležitosť bude predmetom osobitného jednania a závisí od súhlasu nášho Ústredného riaditeľstva. Riaditeľstvo dáva zásadný súhlas na
odlesnenie potrebného pásu na stavbu cesty a plochy na stavbu chaty. Odlesnenie môže byť však prevedené len na základe povolenia
Lesodohliadacieho úradu, je preto potrebné aby ste správe št.lesov Štiavnička presne stanovili odlesniť sa majúce plochy, aby táto mohla
zavčas podať žiadosť na ONV v B.Bystrici na premenu lesnej kultúry a mimoriadnu drevoúžitbu. -Riaditeľ Ing.Kavuljak,v.r.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Ban. Bystrici
●Archívny dokument : Zpráva z cesty A.Almássyho a D.Mišútha v Banskej Bystrici.–V Podbrezovej dňa 9.10.1947.- podpísaný A.Almássy.
– “Navštívilo sa Riaditeľstvo štát.lesov v Banskej Bystrici za účelom dojednania postupu, ktorý sa má zahovávať pri stavbe cesty TrangoškaSrdiečko. Po dlhšej debate bola spísaná zápisnica, ktorou sa dávajú pokyny Lesnej správe na Štiavničke pre prevádzanie postupu pri
predmetnej stavbe cesty. Táto zápisnica bola nami podpísaná a nadobúda platnosť vtedy, keď s jej obsahom bude súhlasiť pán riaditeľ a
vedúci pán Správy na Štiavničke. Boli sme však uistení, že sa vynaloží všetko, aby nášmu prianiu bolo vyhovené. Podľa spísanej zápisnice
stavba cesty má sa prevádzať pod menom Správa štátnych lesov Štiavnička a my by sme uhradzovali všetky náklady spojené so stavbou.
Výplaty miezd, nemocenské a daň by sa vyplácali tým spôsobom, ako to má Lesná správa Štiavnička. Súčasne bolo jednané o zakúpení
ďalšieho stavebného dreva. Bolo nám oznámené, že drevo môžeme dostať, avšak bez zľavy, nakoľko tá bola platná len pre drevo, ktoré
odobereme do 31.12.1946. Požiadali sme Riaditeľstvo, aby nám pôvodnú sľavu nezrušilo pri ďalšom nákupe dreva. Bolo nám prisľúbené, že
nám v tomto smere bude vyhovené, musíme si však podať žiadosť. Riaditeľstvo št.lesov v B.Bystrici nás žiada, aby sme pre ich potrebu čím
skorej dodali nosníky, ktoré budú potrebovať pre zosilnenie mostov. Výkaz potrebných nosníkov nám má doručiť pán radca Bachniak.
Žiadané nosníky máme dodať ako výmenu za staré železo v pomere 1:1. Odbor musí podniknúť potrebné opatrenia, aby toto železo bolo
menovanému Riaditeľstvu čím skorej vydodané. Pri jednaní u Riaditeľstva bol tiež spomínaný nami predložený projekt a znovu
poznamenané, že čo do prevedenia bol vypracovaný krásne, avšak mal zásadné technické chyby, pre ktoré musel byť zamietnutý. Uznalo sa
však, že z celého projektu bolo možné použiť len 1/3, na čo sa bude musieť pamätať aj pri ďalšom jednaní s p.Babicom. V poslednom liste
nám p.Babic oznamuje, že na projekte mu pomáhal zamestnanec firmy Weit z Radvane, ktorému je povinný zaplatiť Kčs 4000.- Predsedovi
klubu sa podarilo najsť osobu, ktorá pomáhala pri vypracovaní projektu p.Babicovi a jeho meno je p.Pařízek. Menovaný prehlásil, že túto
prácu vykonával nezištne a zdarma a preto požiadavok p.Babica sa bude musieť zamietnuť. Bolo z priebehu jednania vidieť, že firma Weit by
na stavbu predmetnej cesty reflektovala, nakoľko začiatkom budúceho roku nebude mať dostatok zamestnania. Stavebné práce tejto cesty
by previedla behom štyroch mesiacov. Pánu Pařízkovi bolo oznámené, že t.č.nevieme, či bude práca zadaná, alebo sa prevedie v réžii
Riaditeľstva št.lesov v Banskej Bystrici a odboru KSTL v Podbrezovej. Z uvedeného je vidieť dôvod pre ktorý bol rozpočet tak vysoký pre
predmetnú stavbu cesty. ..
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In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : Riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bystrici. – K číslu 7662/47.- Zápisnica napísaná v Banskej Bystrici dňa
8.októbra 1947 v kancelárii stavebného oddelenia Riaditeľstva za účasti podpísaných. –
Predmetom rokovania je určenie spôsobu vedenia záznamov o stavbe cesty “Trangoška-Srdiečko”,
spôsob úhrady stavebných nákladov a s tým súvisiacich finančných účinov.
Riaditeľstvo Št.lesov v Ban.Bystrici súhlasí zásadne s tým, že správa štátnych lesov Štiavnička prevedie z dozoru vlastného personálu
predmetnú stavbu, sostaví potrebné písomné záznamy o stavbe v 3 vyhotoveniach, z ktorých 1 odpis si ponechá pre vlastnú potrebu
a originál s 1 odpisom doručí KSTL odboru v Podbrezovej.
Náklad na stavbu cesty zahrňuje v sebe zemné práce, štetovanie, štrkovanie, postavenie objektov a snáša v celom rozsahu KSTL odbor
v Podbrezovej.
Výroba dreva a ďalšia manipulácia s drevom z pásu potrebného pre stavbu cesty ide na náklad správy št.lesov Štiavnička.
Za účelom včasnej výplaty robotníckych miezd doručí ako bolo spomenuté správa št.lesov Štiavnička potrebné písomné doklady KSTL
odboru v Podbrezovej včas, aby výplata mohla byť prevedená súčasne s výplatou správy.
Naproti tomu KSTL odbor v Podbrezovej sa týmto zaväzuje na predložené písomnosti spojené so stavbou predmetnej cesty ihneď doručiť
správe št.lesov Štiavnička potrebný obnos na výplatu, uhradiť RSP predpísané poistné, ako aj splácať daň zo mzdy a uhradiť časť
pripadajúcu na zák.stanovené dovolenky, vianočné, prípadné iné z titulu cesty vyplývajúce záväzky.
Konečné vyúčtovanie sa má previesť spoločne.
Zápisnica bola prečítaná a podpísaná. Banská Bystrica dňa 10.októbra 1947.
Za KSTL odbor v Podbrezovej (2 podpisy)
Za Riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bystrici (2 podpisy).

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : Výťah zo zápisnice zo zasadnutia rady ONV v Brezne n/Hr. Dňa 21.novembra 1947.-číslo 10983/1947.
Vec: Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor Podbrezová-žiadosť o podporu na výstavbu vzdušného turistického výťahu a chaty na
Trangoške. – Podľa úradného návrhu rada ONV jednohlasne prijala toto Uznesenie číslo 603/1947 : Rada ONV v Brezne n/Hr. Na základe
§7 nar.č.10/1946 Sb.n.SNR k predmetnej žiadosti Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odbor Podbrezová udeľuje a poukazuje sumu Kčs
1,000.000.Výdavok tento ide na ťarchu kap.2,tit.2,pol.2 mimoriadneho rozpočtu okresu na rok 1947. Plénum ONV svojim uznesením č.29/1946 zo dňa
20.dec.1946 prislúbilo na uskutočnenie predmetnej výstavby príspevky :
na výstavbu vzdešného výťahu na Trangoške 1,250.000.-Kčs
na výstavbu turistickej chaty na Trangoške
650.000.-Kčs
...Dôvody : Udelenie predmetnej podpory zapadá do akcie turistického zveľadenia Nízkych Tatier. Vedúci činitelia Pohronia usilujú sa tiež
výhodne sprístupniť hrebeň Nízkych Tatier s Pohroním, lebo uskutočnenie tohoto diela takto bude mať veľký význam hospodársky a sociálny
pre náš kraj, tiež význam vojenský, pre otvorenie Nízkych Tatier pre cestovný ruch, význam aj historický, taktiež záujem a pomoc so strany
ONV bola nielen potrebná ale aj odôvodnená....
Rudolf Maruška-tajomník ONV, Ľudovít Bortel-predseda ONV

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
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1948
Prehľad otvorených a rozpracovaných chát KSTL v roku 1947 : Chata na Trangoške, odbor Podbrezová.- In: Klub slovenských turistov a
lyžiarov v r.1947 : Výročná zpráva za rok 1947.-Liptovský Sv.Mikuláš : Klub slovenských turistov a lyžiarov, (1948).- s.41. – Plány,ktoré
vypracoval Ing.Lubor Marek z Prahy boli po kontrole techn.kanceláriou ústredia schválené aj od PPO a PT v Bratislave. Odbor KSTL
v Podbrezovej vystaval blízko stavenišťa starej chaty Trangošky provizórny srub na ubytovanie robotníkov a búdy pre uskladnenie
materiálu. Nová chata bude vystavaná na novom mieste, vzdialenom cca 1.100 m. K tomuto stavenišťu zriadil odbor cestu za súčinnosti
riaditeľstva št.lesov. Od novej chaty bude súčasne zriadený výťah na Chopok. Odbor dostal k dispozícii pre stavbu 300m3 dreva od mesta
Brezna n/Hronom.
●Archívny dokument : List od : Povereníctvo priemyslu a obchodu Bratislava 15.3.1948.-Komu: KSTL Podbrezová.-Vec: KSTL Podbrezováchata na Trangoške-priznanie ďalšej dotácie 500.000.-Kčs.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : Výťah zo zápisnice zo zasadnutia rady ONV v Brezne n/Hr. Dňa ...IV. 1948.-číslo 224/1948.
Vec: Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor Podbrezová-žiadosť o podporu na výstavbu vzdušného turistického výťahu a chaty na
Trangoške. – Uznesenie číslo…/1948. – Rada ONV v Brezne n/Hr….poukazuje druhú časť príspevku v sume 900.000.-Kčs. …. Udelenie
podpory zapadá do akcie turistického zveľadenia Nízkych Tatier…Doteraz prikročilo sa k výstavbe cesty na Trangošku na nové stanovisko a v
tomto roku prikročuje sa už k vlastným stavebným prácam. Na uskutočňovaní tohto veľkého diela sa intenzívne pracuje, o čom sa ONV
občas informuje osobným jednaním so zástupcami KSTL v Podbrezovej, ktorí s neobyčajnou láskou k veci pracujú na čím skoršom splnení
svojho podujatia. Finančná pomoc okresu, vlastne Povereníctva vnútra len urýchli čím skoršie výstavbu vzdušného turistického výťahu a
novostavby chaty na Trangoške….

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
Chata na Trangoške, odbor Podbrezová. - In: Klub slovenských turistov a lyžiarov v r.1947 : Výročná zpráva za rok 1947. – Liptovský
Sv.Mikuláš : KSTL-Kníhtlačiareň Tempo, Bohmer a Štepita, 1948. – s.41. –Plány , ktoré vypracoval Ing.Lubor Marek z Prahy, boli po kontrole
tech.kanceláriou ústredia schválené aj od PPO a PT v Bratislave. Odbor KSTL v Podbrezovej vystaval blízko stavenišťa starej chaty Trangošky
provizórny zrub na ubytovanie robotníkov a búdy pre uskladnenie materiálu. Nová chata bude vystavaná na novom mieste, vzdialenom cca
1100 m. K tomuto stavenišťu zriadil odbor cestu, za súčinnosti riaditeľstva št.lesov. Od novej chaty bude súčasne zriadený výťah na Chopok.
Odbor dostal k dispozícii pre stavbu 300 m3 dreva od mesta Brezna n/Hronom.
●Archívny dokument : List od : Slovakotour Miestny sbor pre cestovný ruch, Brezno nad Hronom. – číslo 281/49. – Brezno nad Hronom
16.júla 1949. – Predmet : Zakladajúce zasadnutie sekcie pre výstavbu oblasti Chopku. – Komu: Odbor klubu slovenských turistov a lyžiarov
Podbrezová. – Zakladajúce zasadanie odbornej sekcie pri Slovakotoure Brezno pre stavbu chaty a sedadlového výťahu na Chopok – 22.júla
1949. Predseda miestneho odboru Slovakotouru Brezno Dr.Ján Zibrin.
In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
●Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu. Bratislava dňa 18.mája 1948. –čís. VI-794/22-48. –
Komu: Povereníctvo financií, rozpočtový odbor, Bratislava. – Predmet : Žiadosť o uvoľnenie ďalších prostriedkov UNRRA na stavbu
turistických objektov pojatých do dvojročnice.-Medzi chatami sa uvádza – Chata na Hrbe (500.000) a Chata na Trangoške (1,000.000)...
Za povereníka : Dr.Truska, v.r.
- In:ARCHÍV A. LUTONSKÉHO
●Archívny dokument : List od : Riaditeľstvo štátnych lesov v likvidácii v Banskej Bystrici 11.augusta 1948.-Komu: KSTL Podbrezová.-Vec:
Stavba prísunovej cesty z Trangošky na Srdiečko.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
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●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 A. LUTONSKÉHO

1949
Na mieste Trangošky vyrastá nová chata.- In: Krásy Slovenska.-Roč.26, č.5-6(1948-1949), s.140-141.-Odbor KSTL Podbrezová pripravil
stavbu novej chaty, ktorá nahradí vojnou zničenú chatu na Trangoške. Bude asi 200 m vyššie ako bola Trangoška, na mieste zvanom
“Srdiečko”. Nová chata je zároveň údolnou stanicou pre výťah Chopok-juh.
●Archívny dokument : List od: KSTL ústredie Liptovský Mikuláš 27.6.1949.-Komu: KSTL Podbrezová.- Vec: Avizo poukazu. –
Ústredie KSTL Lipt.Mikuláš na účet KSTL Podbrezová poukázalo dotáciu od Povereníctva priemyslu a obchodu - 3,200.000
na stavbu výťahu na Chopok a 900.00.- na stavbu chaty Srdiečko.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.
LUTONSKÝ, Alojz : Chaty, útulne, nocľahárne a podniky Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1949. –Liptovský Sv.Mikuláš : KSTL,
1949. – 29 s. –Uvádza : Chata v stavbe. Nocovanie nahradzuje montovaná stavba v údolnej stanici Srdiečko-Chopok.
Adresa : Chata KSTL na Srdiečku, odbor KSTL v Podbrezovej. Je to náhrada za bývalú chatu na Trangoške.
●Archívny dokument : List od: SLOVAKOTOUR Miestny sbor pre cestovný ruch Brezno 16.7.1949 – Komu: KSTL Podbrezová. –
Vec: Zakladajúce zasadnutie sekcie pre výstavbu oblasti Chopku.
Slovakotour Miestny sbor pre cestovný ruch Brezno pozýva na zakladajúce zasadnutie odbornej sekcie pri Slovakotoure, pre stavbu chaty
a sedadlového výťahu na Chopok, ktoré bude v piatok 22.7.1949 o 16 hod. v zasadacej sieni mestského domu v Brezne.
Výstavba a sprístupnenie Nízkych Tatier patrí medzi najdôležitejšie úkoly, ktoré zamestnávajú nielen Povereníctvo priem. a obchodu, ale
celú štátnu starostlivosť o cestovný ruch, ale aj verejných činiteľov a pracovníkov v cestovnom ruchu v Liptove a na Pohroní.
Riaditeľstvo pre cestovný ruch prikročilo teraz ku stavbe II.úseku lyžiarsko-turistického výťahu do strany južnej s Trangošky na končiar
Chopku 2004 m. Na Pohroní o toto podujatie je veľké porozumenie, čoho iste je aj najkrajším výrazom subvencia jeden milión 250 tisíc Kčs,
ktorú venuje ONV v Brezne a MNV v Brezne 500 m3 dreva. Osadenstvo Železiarní v Podbrezovej spontánne prejavilo tiež pochopenie pre
toto dielo a rozhodlo sa, že pre stavbu výťahu venuje bezplatne prácu spojenú s vyhotovením železných konštrukcií a ich montážou.
Dielo bude mať veľký význam hospodársky a sociálny, takže záujem a pomoc miestnych činiteľov je nielen chvályhodná ale i žiadúca.
Ide o podujatie, ktoré bude mať pre otvorenie Nízkych Tatier, pre cestovný ruch význam až historický.
Žiadame Vás preto zdvorile, aby ste sa láskavo zúčastnili na tomto zakladajúcom zasadnutí odbornej sekcie Slovakotouru.
Cestovnému ruchu zdar !
tajomník Ondrej Dvorský, v.r. predseda Dr.Ján Zíbrín, v.r.

In: Fond Štátneho okresného archívu v Banskej Bystrici.

1953
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 nocľaháreň v chate na Trangoške.

1956
ADAMEC, Vladimír : Lyžiarske terény na Slovensku. – Martin:Osveta, 1956. – na str.318 je text o chate na Trangoške : „…objekty chaty sú
jednoduché ubikácie, ktoré nahradzujú vypálenú chatu, dokiaľ bude vystavaný horský hotel na Srdiečku…“
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1958
●Archívny dokument : Kronika Horskej služby Nízke Tatry–juh. Rukopisná kronika za roky 1954 – 1978 spracovaná kronikárom HS
Pavlom Wengerom . - Záznam v roku 1958 uvádza aj nasledovnú informáciu : V auguste (1958) vyhorela vinou nezodpovedných
návštevníkov turistická chata na Trangoške.

1959
ŽALČÍK, Ján : Turistické ubytovanie na Slovensku. – Bratislava: Vydavateľstvo Šport, 1959. – 527 s. – Trangoška už nie je uvedená

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

1985
Horský hotel Trangoška. - In: Krásy Slovenska. - Roč.62, č.1(1985), s.42.- Od 26.februára 1984 je v prevádzke horský hotel Trangoška
v Bystrianskej doline.

1991
●Archívny dokument : List od : Klub slovenských turistov Ústredná rada Bratislava - zo dňa 11.12.1991. – Komu: Slovenské združenie
telesnej kultúry Bratislava. – č.II/3-137-Bx-91. - Vec: Žiadosť o vrátenie majetkových práv.
Na základe zákona Federálneho zhromaždenia č.173/1990 Zb., ktorým sa zrušil zákon č.68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy, ako aj
nadväzujúceho Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.321 z 9.júla 1991 o podmienkach a spôsobe navrátenia majetkových práv žiada
týmto Klub slovenských turistov ako oprávnená organizácia (§2 citovaného nariadenia) Slovenské združenie telesnej kultúry a príslušné
telovýchovné jednoty (§3 nariadenia) o vrátenie majetkových práv k nehnuteľným I hnuteľným veciam, ktoré patrili k 31.3.1948 bývalému
Klubu slovenských turistov a lyžiarov.
V prílohe žiadosti prikladáme doklad o registrácii Klubu slovenských turistov a súpis nehnuteľných vecí, ako i majetkových práv podľa stavu l
31.marcu 1948. Doklady o vlastníctve k 31.3.1948 t.j. výpisy z pozemkových kníh alebo náhradné dôkazy priložíme k žiadosti dodatočne,
nakoľko pre veľké zaťaženie príslušných úradov nebolo možné doposiaľ získať všetky podklady.
V zmysle §6 cit. nariadenia požadujeme do 30 dní od doručenia tejto našej žiadosti uzavretie dohody o spôsobe navrátenia majetkových
práv. Ak bola na naše objekty uzavretá zmluva o vykonaní stavebných prác, rekonštrukcie alebo modernizácie, prípadne iná zmluvy,
navrhnite do textu dohody, v akom rozsahu požadujete prevzatie práv a záväzkov. Predpokladáme, že majetkové práva budú vrátené KST
a jeho zložkám do 30 dní od platnosti dohody o spôsobe vrátenia majetkových práv.
JUDr.Dalimír Kubala, predseda Ústrednej rady KST (orig.odtlačok pečiatky ÚR KST) podpis na tomto ex.chýba
Príloha 1/ Súpis nehnuteľných vecí a majetkových práv KSTL k 31.marcu 1948...o.i. uvádza sa aj : Objekt Chata na Trangoške/majiteľ
OKSTL Podbrezová/dnešný užívateľ prevádzkovateľ TJ Valaská...Súčasťou majetkových práv je I pozemok na ktorom objekt stojí.
V prípade, že pôvodný objekt KSTL už nejestvuje, požadujeme vrátenie pozemku.
-In: ARCHÍV RR KST BB
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KHANDL, Ladislav: Komu chaty ? : Zo života Klubu slovenských turistov / LK.-In: Krásy Slovenska.-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... Predpokladá sa, že KST na základe zákona 173/90 získa i viacero ďalších
chát patriacich TJ.
●Archívny dokument : LUTONSKÝ, Alojz : list datovaný 11.1.1991 adresovaný L.K. : Uvádza aj : … 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.

In:ARCHÍV A. LUTONSKÉHO

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…

1995
●Archívny dokument : List od: KSTL-Klub slovenských turistov a lyžiarov Piesok. – Naša zn.:01/95/KSTL- 21.1.1995 - Vec: Stanovisko k
dopisu 1-2/23/95 z 10.1.95 a jeho prílohe dopisu KST Bratislava č.II-3 193/94 z 2.11.1994. – Komu: SZTK , Junácka 6, 832 30 Bratislava. –
KSTL Piesok podáva argumenty a cituje doklady na základe ktorých si nárokuje predkupné právo na pozemky a “historické právo TJ
Strojáreň Piesok-lyžiarsky oddiel, ktorého nasledovníkom je KSTL Piesok na Hotel Trangoška a tiež na jeho pozemok....Z uvedeného
jednoznačne vyplýva, že naša TJ Piesok-KSTL Piesok je jediným oprávneným subjektom pre Hotel Trangoška, čo nakoniec uznala aj
likvidačná komisia pod vedením p.Jardanházyho a aj SZTK, ktorá nám trvalé užívanie Hotela Trangoška pridelila.” –In: ARCHÍV RR KST BB

2009

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. – Na str.33 je časť o chate Trangoška.-TEXT : „Už v roku 1925 bola
na Trangoške v Bystrej doline útulňa pre 20 osôb. V rokoch 1934-1935 postavili vo výške 1107 m novú chatu, patriacu Odboru KČST
v Podbrezovej. Mala dve nocľahárne s 28 lôžkami a hostinec. Nocľah stál v roku 1936 5 Kč. V zime 1944-45 ju Nemci vypálili. Nová chata
postavená po vojne asi dvesto metrov vyššie ako pôvodná chata, bola aj údolnou stanicou pre sedačkový výťah na Chopok-juh“.

2014

Chata na Trangoške.-In: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.-Poprad : Vydavateľstvo Region, 2014.s.126-127.- Uvádzajú sa údaje :Prvá chata Odboru KČST Podbrezová sprístupnená 1935, chatárom bol Ján Chudík. V roku 1943 chata
renovovaná, chatárom a nájomcom bol Robert Petrla. Počas SNP nemecké vojská chatu vypálili. V roku 1984 Stredoslovenská správa
účelových zariadení SO ČSZTV Lipt.Mikuláš sprístupnila novú chatu pod názvom Trangoška, v súčasnosti je majiteľom tejto chaty spoločnosť
KSTL Piesok,s.r.o.
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