ARCHÍV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
Oľga Kaliská : Pracovný súpis dokumentov k dejinám turistiky na Slovensku
Súbor : Dejiny turistických chát
Časť : VEĽKÁ FATRA – CHATY PRI KRÁĽOVEJ STUDNI 1926-2019

K dejinám chát pri Kráľovej studni
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V súpise sú chronologicky zaradené aj výpisy autentických textov zo Zápisníc Odboru KČST Banská Bystrica
z rokov 1928-1938 a Zápisníc Odboru KSTL Banská Bystrica z rokov 1939-1949, v ktorých sú zmienky o
chatách pri Kráľovej studni. Originály rukopisov zápisníc sú vo fonde Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

Zápisnice Odboru KČST BB 1928-1938

Údaje na firemnom liste Odboru KČST BB

Zápisnice Odboru KSTL BB 1939-1949

Poznámka k názvoslovnej terminológii :
V dobovej tlači, ale aj v dokumentoch KČST a KSTL, sa názov chaty uvádzal vo dvoch rôznych podobách :
„Chata pri Kráľovej studni“ aj „Chata na Kráľovej studni“
preto aj v záznamoch tohoto súpisu sú citované tieto rôzne podoby názvu.
Oficiálne uznesenie o pomenovaní chaty , ktoré je zaznamenané v Zápisnici odboru KČST v Banskej Bystrici
zo dňa 12.10.1928, bolo schválené ústredím KČST dňa 15.12.1928 v podobe „ Chata pri Kráľovej studni“.
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Publikované a archívne dokumenty so vzťahom ku Kráľovej studni
a turistickým chatám v danej lokalite
1924
Štubnianske Teplice /M.Š. – In: KS.-Roč.4, č.4-6(1924), s.78. – Popisuje aj značkovanú trasu Žarnovickou dolinou na Krížnu–
„....od salaša na východ je Kráľova studňa s pútnickým krížom a pri ňom končia značky. A ďalej už ani nie sú potrebné, veď Krížna je
označená triangulačnou pyramídou a rozhľadu sa tu nič do cesty nestavia.
Značkovať by sa tu ani nedalo, lebo ďaleko-široko rozprestierajú sa tu trávnaté ľahko prístupné úboče a skál nieto....“
VOLKO-STAROHORSKÝ, J.: Laviny Krížnej.- In: Časopis turistů.- Roč.36.-č.5(1926),s.151.153.

1926
Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia obecnej rady mesta Banskej Bystrice, zo dňa 20-ho októbra 1926, vydržiavaného.
Číslo: 463 / 12134. - Odbor Klubu Československých turistov v Banskej Bystrici prosí stálu ročitú podporu a postavenie chát na účet mesta
v mestských lesoch. Po doslovnom prečítaní a po prehovore viacerých členov mestská rada uzavrela, aby sa do rozpočtu na rok 1927,
1000 Kčs zaradilo na podporovanie turistiky za účelom postavenia chate v mestských lesoch, ktorá summa má byť vyplatená
banskobystrickej odbočke turistického spolku. Ku vystaveniu chate potrebné kulaté drevo dá mesto zdarma.
Vydal št.notár Ján...(rkp.podpis)

+
Archívny dokument : Spis s príjmovým spisovým razítkom Mestská rada Banská Bystrica. Došlo dňa 26.10.1926. Číslo 12360/
VI.926/1105. Predné číslo 12134. Počet príloh 2. – Uznesenie : Prítomný zápisničný výťah navrhuje sa vydať 1/ mestskému účtovnému
úradu, 2/ mestskému lesnému úradu, 3/ odboru Klubu československých turistov v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici 3.XI.1926.

+
Archívny dokument : List od: Odbor klubu československých turistov v Banskej Bystrici. – Čís.117/118/26 – V Banskej Bystrici, dňa
1.decembra 1926. – Komu: Tit.slávnej mestskej rade mesta Banskej Bystrice. – Vzali sme s potešením na vedomie Vaše uzavretia č.463
a 464 aj 1926 a vyslovujeme Vám za Vaše vzácne pochopenie snah a potreb turistických v našom krásnom kraji svoju vďaku. Prosíme Vás,
abyste aj naďalej svoju priazeň nám zachovali a znamenáme sa v úcte za ( okrúhle razítko OKČST BB). Rkp.podpisy: predseda.... jednateľ
Stárka.
Kópie dokumentov -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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. - Zmienky o chatách vo Veľkej Fatre:
s.151 - ...zo Starých Hôr...na lesnú lúčinu, na ktorej je lovecká chata lesnej správy, zvaná Kohútová...chata je zamknutá, kľúč je u lesnej
správy na Starých Horách...
s.153 - ...asi 15 minút od Kráľovej studne pod vrchom Smrekovicou (1415m) je vystavaná v r.1927 chata KČST v Banskej Bystrici...
s.154 - ... srubová ochranná chata vystavená vo výške takmer 1400 m ...má 2 väčšie izby, kuchyňu a predizbu a peknú verandu. Nocovať
v nej môže asi 30 výletníkov. Kľúč od chaty možno si vyžiadať od odboru v B.Bystrici (vo fil.Mestskej sporiteľne pražskej). Z chaty je prekrásny
rozhľad do širokého okolia a v blízkosti je prameň dobrej vody....
Na str. 92 je uvedený Prehľad značených turistických ciest odboru KČST v Banskej Bystrici.

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. - Rokovaniu predsedal V. Pauliny…župa odporúča zemedelskému inšpektorátu v BB aby sa otázka adaptovania útulne pod Latiborskou
hoľou a pod Chabencom riešila na ankete…ústrediu bol predostretý na schválenie plán a rozpočet útulne na Kráľovej studni….
Odbor KČST v Banskej Bystrici... - In: Krásy Slovenska. - Roč.6, č.2 (1927), s.60. - odbor KČST v BB sa pilne stará o pohodlie turistu
a navštevovateľa. Označkoval celé široké okolie, 17 turistických ciest asi 200 km, v ktorej činnosti pokračuje každého roku. Tohto leta chce
stavať ochrannú útulňu pri Kráľovej studni, v meste zriadil 2 turistické nocľahárne (v chlapčenskom a dievčenskom gymnáziu).Odbor
ochotne podá všetky informácie týkajúce sa návštevy mesta a jeho okolia.
Turistika. – In: Hronské noviny. – (3.6.1927). – Turistika 6.júna 1927. - „Prejímanie“(?) pre ochrannú chatu na Kráľovej studni. Odchod
vlakom 5.17 zo zastávky na Jasenskom vŕšku do Harmanca. Návrat o 19.18. Stravu sebou. Vodca Hlava.
Archívny dokument : List od: Odbor klubu československých turistov v Banskej Bystrici. - V Banskej Bystrici, dňa 8.februára 1927. –
Komu: Slávnej mestskej rade mesta Banskej Bystrice. – Vracajúc sa ku svojej vlaňajšej žiadosti o udelenie podpory, dľa ktorej bolo dľa
čj.463/12360/926 pojaté do rozpočtu na rok 1927 Kč 1.000.- na podporovanie turistiky, najmä stavby chaty, prosíme, aby táto čiastka bola
nám uvoľnená, odúvodňujúc to tím, že prípravné práce spojené s projektom stavby chaty na Kráľovej studni/ majetku mesta Banskej
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Bystrice/ už započaly. Nebudeme znovu opakovať význam projektu o ktorom sme sa už v hore zmínenej žiadosti rozpísali, nazdajúc sa, že
slávna mestská rada je si významu podniku toho plne vedomá a podporu nám udelí. Znamenáme sa s výrazom hlbokej úcty oddaní :
za (Okrúhle razítko OKČST BB) rkp.podpisy predsedu a jednateľa.

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA

Archívny dokument : Spis číslo: 2261/1927. – 8.3.1927. - Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici prosí poukázať tých
1000 korun, ktoré ešte v roku 1926 na tento ciel odhlasované boly. Uzavretie : Na základe rozhodnutia mestskej rady zo dňa 2.marca 1927
a na návrh účtovného úradu, 1000 korun slovom jedentisíc korun z domácej pokladnice na ťarchu Podporovanie turistiky hl.XIV. rubr.I.pol.11
sa poukazuje a upravuje sa mestská pokladnica, aby tento obnos predsednictvu odboru klubu československých turistov v Banskej Bystrici
na úradnú uspokojenku vyplatila. O tom sa uvedomuje : 1/ učtovný úrad, 2/ Odbor klubu československýchturistov v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica, dňa 8.marca 1927. – Rkp.podpisy : vedúci notár, starosta.
Archívny dokument : List od: Odbor klubu československých turistov v Banskej Bystrici. – Čj.19/927.- V Banskej Bystrici dňa 11.marca
1927. – Komu: Slávnej mestskej rade mesta Banskej Bystrice. – Podpísaný odbor klubu československých turistov v Banskej Bystrici
dovoluje si za vzácne pochopenie jeho ušlechtilých snáh slávnou mestskou radou prejavené udelením podpory Kč 1.000 vyslovit svoju
uprímnu vďaku. Prosíme, abyste aj v budúcnosti našu činnosť, smerujúcu k povzneseniu nášho mesta a jeho krásneho okolia podporovali
a znamenáme sa v plnej úste za: (okrúhle razítko OKČST BB) + rkp.podpisy: predseda a jednateľ.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od : Klub československých turistov odbor Banská Bystrica.–Dňa 27.6.1927 –Komu: Slávna mestská radaI. Klub československých turistov, odbor v Banskej Bystrici buduje ochrannú chatu na Král.Studni. Už v novembru 1926 prislúbila mestská
rada, že klubu daruje drevo potrebné na vybudovanie tejto chaty. Medzitým klub nadobudol kulaté drevo na revayovskom panstve na
miestoch, zkadial je lacinejšia doprava na stavenište. Teraz potrebuje klub ale ešte rezivo. Z toho dovodu dovolujeme si uctive požiadať, aby
slávna mestská rada v medziach už daného sľubu pridelila nám na rezanie súcu kulatinu a síce v blízkosti harmaneckej pily fy.L.Späth, ktorá
by nám porezanie dreva obstarala. Výpis potrebného dreva pripojujeme s úctivým upozornením, že latovanie od pol.č.5 uvedené bude
z rezaných a nie z kresaných lát.
II. Ďalej dovoľuje si podpísaný klub požiadať, aby slávna mestská rada priznala klubu k pozemku na Kráľ.Studni, ktorý už pozrel a do mapy
zakreslil mestský lesný majster pan ing.Gažo, užívacie právo pre postavenie spomenutej už chaty.
III. Z doliny Bystričky vedie na Král.Studňu planá cesta. Klub prosí, aby slávna mestská rada dovolila, aby klub na svoje trovy mohol
upraviť prístup z doliny na holu. Očakávajúc, že slávna mestská rada tejto našej prosbe príde vľúdne v ústrety, sme s prejavom úcty oddaní
( Razítko OKČST BB+ rkp.podpisy predsedu a jednateľa)
Na konci tohoto listu je príjmové spisové razítko s textom :
Mestská rada Banská Bystrica. Došlo 30.VI.1927. Čís.7677/VI.1105/926. Predné číslo:2772. Prílohy 1.
+ rukopisná poznámka, že žiadosť sa odovzdáva ing.Gažovi z mestského lesného úradu za účelom podania návrhu. B.Bystrica 1.VII.1927.
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Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO
Archívny dokument : Spis od: Slovensko-česká účast.stavebná spoločnosť Banská Bystrica. – Vec: Výtah dreva na turist.chatu. –
B.Bystrica 25.VI.1927. – Uvádza sa rozpis dreva (trámy, stĺpy, krokvy, dosky na podlahu, dosky na šalovanie, fošny na schody...) – celkom
dreva m3 = 33.87.
(Pozn.: Spis nie je podpísaný, opatrený je razítkom uvedenej spoločnosti)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Rkp.spis od : Mestský lesný úrad v Banskej Bystrici.– K číslu 7677/927.m.r. – B.Bystrica 12.VII.1927. – Komu: Ctená
Mestská Rada ! – Oznamujem, že pozemok na ktorom Klub československých turistov v Banskej Bystrici ide ochrannú chatu stavať, leží na
našom lesnom majetkovom chotáre zvanom „Smrekovica“ kat.čís.697 a do užívania prepustiť sa majúca plocha činí asi 60 M.
Keďže postavenie tejto chaty neprotiví sa záujmom lesohospodárskym navrhujem výš značený pozemok do užívania prepustiť a 2.-Kč čo
užívací poplatok ročný vyrúbiť.
Ďalej žiada Klub turistov okrem stavebného dreveného materiálu, vykázanom v pripojenom výtahe ešte 8-10 m3 dreva na dorábanie
šindlov. Navrhujem toto množstvo jako aj vo výtahe naznačených 350 b.m. horných lat vydat z lesnej čiastky „Válovy“.
Čo sa týka ohladom dodania asi 10m3 reziva poťažne výmeny tohto reziva s kulatinou v množstve asi 25m3 navrhujem toto množstvo vydať
z bežného rúbaniska „Túfová“.
Zriadenie prístupných chodníkov ku chate môže byť dovolené len dľa úprav a pod dozorom mestského lesného úradu.
Konečne žiadal by aby klub csl.turistov v B.Bystrici od vystavenej chaty jeden exemplár klúčov k dispozícii bol daný m.lesnému úradu
cielom vedenia kontróly.
B.Bystrica 12.VII.1927.
Ing.Štefan Gazso (rkp.podpis a razítko Mestského lesného úradu v BB)

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA

5

Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia obecnej rady mesta Banskej Bystrice, zo dňa 13.júla 1927 vydržiavaného. -Číslo:
297/7677. – Klub.čsl.Turistov odbor Banská Bystrica, prosí mestský pozemok v mestskom lese takzvanom „Smrekovica“ / katastrálne
čís.697/ na postavenie chate a drevo ku staveb. Žiadosť bola doslovne prečítaná ako aj na túto podaná zpráva mestského lesného úradu.
Mestská rada jednohlasne uzavrela, že prepúšťa Klubu čsl. Turistov odboru v Banskej Bystrici potrebný pozemok na postavenie chate
v lesnom majetkovom chotáre „Smrekovica“ za uznávajúci ročitý poplatok 2 Kčs. Súčasne rada uzavrela i to, aby sa menovanému Klubu
ako výmena dreva podpora poukázala v sume 600 Kčs. D.a.h. Vydal : adm.referent (rkp.podpis)

+
Archívny dokument : k tomuto výpisu pripojený spis s príjmovým spisovým razítkom: Mestská rada Banská Bystrica. Došlo 15.VII.1927. –
čís.8245. – a rkp.záznam s textom : Mestská rada v zasadnutí ktoré sa odbývalo 13.júla 1927- na tomto základe 600 korún, slovom Šesťsto
korún z domácej pokladnice na ťarchu „Podporovanie turistiky“ hl.XIV.rubr.I. pol.11 sa poukazuje a vypravuje sa mestská pokladnica aby
poukázanú sumu predsedníctvo odboru klubu československých turistov v B.Bystrici na riadne kolkovanú uspokojenku vyplatila. O tom sa
uvedomujú : 1/ Mestský účtovný úrad, 2/ Mestský lesný úrad, 3/ Odbor klubu československých turistov v B.Bystrici. B.B.30.VII.1927 (Rkp.
podpisy – starosta a ved.notár)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice zo zasadnutia mestskej rady mesta Banskej Bystrice, ktoré sa vydržiavalo dňa 27.júla 1927
v mestskej radnej sieni. – Ćíslo: 318/6245/1927. – Vedúci notár odvolávajúc sa na uzavretie mestskej rady zo dňa 13.júla 1927, č.297/1927,
ktorým bolo odhlasované Klubu čsl.Turistov odboru v Banskej Bystrici 600 Kčs čo výmena dreva, navrhuje, aby tomuto Klubu miesto
peňažitej podpory bolo poukázané 10m3 reziva. Po prehovoru viacerých členov mestská rada väčšinou hlasov uzavrela, že sa pridržiava
svojho dňa 13.júla 1927, pod č.297/1927, vyneseného uzavretia. D.a.h. Vydal : adm.referent (rkp.podpis)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od: Klub československých turistov Odbor Banská Bystrica. – Dňa 8.augusta 1927. – čj.99/927. – Komu: Slávnej
mestskej rade mesta Banskej Bystrice. – Podpísaný odbor klubu československých turistov v Banskej Bystrici dovoluje si Vám podakovat za
vzácne pochopenie jeho snáh, prejavené darom Kč 600.- na stavbu chaty pri Královej Studni. Prosiac, abyste aj v budúcnosti svoju priazeň
nám zachovali, znamenáme sa v hlbokej úcte oddaní za : (razítko OKČST a rkp.podpisy predseda a jednatel)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia mestskej rady mesta Banskej Bystrice, ktoré sa vydržiavalo dňa 10.augusta 1927
v mestskej radnej sieni. – Číslo: 367. – Július Bučan dopytuje sa, ako sa to mohlo stáť, že mestská rada Klubu čsl.Turistov prislúbila jedným
svojím uzavretím dreva na vybudovanie chate a potom zasa svojím iným uzavretím poukázala menovanému klubu 600 Kč podpory ako
výmenu dreva. Navrhuje, aby sa Klubu čsl.Turistov 10m3 reziva poskytlo. Prednesené bolo, že Klub čsl.Turistov za poskytnutú podporu sa už
aj poďakoval. Mestská rada jednohlasne uzavrela, aby sa Klubu čsl.Turistov odboru v Banskej Bystrici poskytlo ešte drevo na šindlia a keďže
toto drevo Klub čsl.Turistov už aj obdržal, aby sa ono jemu neúčtovalo. Súčasne rada vyzýva mestský lesný úrad, aby predložil výkaz
odovzdaného dreva Klubu čsl.Turistov odboru v Banskej Bystrici. D.a.h. Vydal: adm.referent (rkp.podpis)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List : Účtovný úrad mesta Banská Bystrica. Župa XVIII. – ad.č.761/1927 učt. – Predmet : Odbor Klubu čsl.turistov
žiadosť o podporu. – ku číslu 9445/1927. – 7.9.1927. - Komu : Ctená Mestská Rada ! – Odvolávajúc sa na uzavretieM.R.č.9445/1927,
pripojene s úctou predostieram kubičný výkaz číslo 54/927.lesn. po prezkúmaní a uplatnení so sumou 89 K 36 h. Poneváč spomenuté
uzavretie neni je jasné, prosím o rozhodnutie, že či suma 89 K 36 h. má byť súčtovaná na ťarchu mestskej pokladnice a či Odborom Klubu
čsl.turistov má byť zaplatená. Banská Bystrica, dňa 7-ho septembra 1927. – prednosta učtárne (rkp.podpis) + okrúhle razítko : „Mesto
Banská Bystrica, Župa XVIII. 1516-1902. Účtovný úrad“.
Na tomto spise je príjmové spisové razítko : „Mestská rada Banská Bystrica.-Došlo 10.IX.1927, číslo 10375“ a rkp. odpoveď z 15.IX.1927,
v ktorom sa prednostovi učtárne podrobne oznamuje a zo zápisu Mestskej rady cituje, že uvedená suma sa nemá účtovať Klubu
čsl.turistov, ale „padne na ťarchu mestskej pokladnice“.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Zhorela nová útulňa /-vf. – In: Krásy Slovenska. - Roč.6, č.5-6(1927), s.176. – Dňa 18.9.1927 ráno do základu zhorela vandalskou rukou
podpálená nová útulňa na Kráľovej studni, ktorú nákladom vyše 20 000 Kčs vystaval odbor KČST BB. V najbližšej dobe mala byť slávnostne
otvorená…nič neukazuje tak na zaostalosť zmýšľania nášho ľudu, ako takéto barbarské činy namierené proti turistike…vyšetrovanie po
páchateľoch je v plnom prúde v Blatnici, v Revúcach, v Harmanci, Na Starých Horách…Odbor turistický v Banskej Bystrici napriek
znechuteniu nevzdá sa myšlienky vystaviť útulňu ešte raz-prosí však milovníkov prírody,aby na úhradu škody, čo len akúkoľvek malú
peňažitú podporu láskave zaslali na adresu odboru.
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Fotografia prvej - najstaršej chaty na Kráľovej studni - z osobného archívu Ludvíka Stárku V strojopisnom texte, ktorý mal L.Stárka vo svojom albume prilepený pri tejto fotografii, uvádza chybný dátum –
chata v skutočnosti nezhorela 28.9.1927 ale 18.9.1927.

Pamätnú tabuľu osadenú na mieste prvej chaty pri Kráľovej studni,
venoval KST Lokomotíva a Horský hotel Kráľova studňa v roku 2017 - pri 90.výročí postavenia prvej chaty
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Chata na Královské Studni... – In: Časopis turistů. – Roč.39, č.10(1927), s.251.

Chata shorela pri Kráľovej studni. – In: Hronské noviny. –Roč.9, č.39 (23.9.1927), s.2. – Krátko pred svojim odovzdaním do užívania pre
verejnosť 28. septembra 1927, prišla v nedeľu 18. septembra do Banskej Bystrice smutná správa o požiari chaty.
Archívny dokument : List od: Klub československých turistov Odbor Banská Bystrica. – V Banskej Bystrici 20.septembra 1927.Text:
Deň, ktorý mal byť radostným dňom nášho odboru, významným dňom slovenskej turistiky vôbec, deň v ktorom sme chceli verejnosti ukázať
výsledok nadšenej práce, obetavosti a lásky, deň slávnostného otvorenia našej prvej chaty pri Kráľovej Studni, bol zločinne zhatený.
Človekom zlým bola naša chata zapálená a shorela do základov.
Sdeľujúc Vám túto neradostnú zprávu, obraciame sa na Vašu obetavosť a prosíme Vás, abyste sebamenším darom pomohol nám zmenšiť
materielnú škodu, ktorá je nesmierna. – Pomôžete veci zaiste dobrej. Neľakajúc sa neúspechov budeme pokračovať v práci, ktorú sme si
predsavzali a ktorú konáme len z lásky k celku a nášmu krásnemu kraju. Pomôžte nám !
Predsedníctvo Odboru KČST v Banskej Bystrici.
Kópia uvedeného listu, ktorý sa rozosielal spolu so složenkou v rámci zbierky na obnovu zhorenej chaty :

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : List od: Okresný úrad v Banskej Bystrici. –3.12.1927. - Ćíslo 16.971 /1927.- Predmet : Odbor klubu Čsl.turistov
v Banskej Bystrici-sbierka milodarov. – Komu: Obecnému úradu mesta v Banskej Bystrici. – Zasielam na vyšetrenie a podanie zprávy. Spis
vrátiť obratom. V Banskej Bystrici, dňa 3-ho decembra r.1927.
3 príl. (Pozn. – prílohy nie sú k tejto kópii pripojené)
Okresný náčelník (rkp.podpis náčelníka Pštrossa)

+
Pozn.: K tomuto listu je pripojený rukou písaný nasledovný list ved.notára :
Predmet : k č.16971/1927. – Okresný úrad v mieste. –
Oznamujem, že klub čsl.turistov mieni usporiadať sbierku na celom území župy XVIII. Rozoslaná bude výzva so složenkami pošt.sporiteľne,
respektíve poverí klub hocktorého činovníka spolku sbieraním milodarov.
Četnícka stanica v Harmanci príčin požiaru nezistila a štát.zastupiteľstvo v B.Bystrici ďalšie pokračovanie zastavilo.
B.B. 9.XII.1927. ved.notár ( podpisy)

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Ochranná chata pri Kráľovej studni. – In: Hronské noviny. – (14.10.1927) + (28.10.1927). – Uvedené kto koľko prispel na novú stavbu –
menné zoznamy aj v ďalších číslach novín. Dňa 14.10.27 bolo v zozname uvedené, že po 100 Kč prispeli napr.Ján Wünsch, V.Paulíny,
Dr.L.Nábělek, Ing.V.Bukovčan. Zaujímavosťou je, že medzi darcami boli aj viaceré Četnícke stanice zo širšieho okolia Kráľovej studne (
Harmanec, Staré Hory, Mošovce, Turč.Teplice)

CAGAN: Kráľova studňa /Fotografia. – In: KS.-Roč.6, č.8-10(1927), s.259. – Na fotografii je len pohľad na krajinu bez chaty.
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1928
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 7.mája 1928 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici. - Uvádza sa aj
informácia : ...Stavba chaty. Plán chaty na Roháči pre chatu na Kráľovej studni nezodpovedá. Nutno tiež sostaviť stavebný odbor.
Na tváre miesta sa má zistiť materiál. Definitívny plán sa až potom bude môcť vyhotoviť. -...
- 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 napísaná dňa 6.júna 1928 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici-Uvádza sa aj
informácia : ...Stavebná komisia : Komisia zvlášť zasadala. Pôdorys zhruba je taký, aký bol predošlej chaty, v strede má byť poschodie.
Komisia sa dlhšie radila, z čoho má byť chata postavená. Usnesené bolo chatu vybudovať z dreva. Postavená bude niže starého miesta,
ktoré komisia na tváre miesta zistila. Kneppo bol požiadaný od Strapca ofertu pýtať... ... –
- 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 napísaná dňa 31.júla 1928 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici.-Uvádza sa aj
informácia : ...Stavebná komisia. Plán na postaviť sa majúcu chatu (Kráľova studňa)ústredie prepracovalo, čiastočne zmenilo a schválilo.
Plán aj podrobný rozpočet vypracoval pán Holý. Finančná stránka stavby je zabezpečená, jesto okrúhle 50.000 Kčs. Rozhodnúť má výbor, či
sa má dať stavba chaty podnikateľovi a či sa v domácej režie bude stavať. Nabídky máme, ktoré sú ale nedokonalé. Požiadaný bol p.Holý na
rozmnoženie rozpočtu a tak sa tesári znovu vyzvú na podania rozpočtu. Drevo sa má dať zoťať a na miesto dopraviť. Na zemnú prácu by boli
dobrí cigáni. Drevo na šingel dá s 50% slavu lesné riaditeľstvo, aj výrobu šinglov lesná správa na Starých Horách usporiada. Poveril výbor
predsedu Wünscha, Zveřinu a Holýho na prevedenia prác a síce na pripravenie stavebného dreva, zhotovenia šindlov a aj na eventuelné
zadanie celej stavby chaty. ...
-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 napísaná dňa 21-ho augusta 1928 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici. - Uvádza sa
aj informácia :... Stavebná komisia : Stavba chaty bola zadaná Ludevítovi Čížovi ako najlacnejšiemu. Zadávací protokol bol s ním spísaný.
Rezivo na chate lesný erár dodá so slavou. Základy chaty sa už kopú. ...
-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 napísaná dňa 12.sept. 1928 vo výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici. - Uvádza sa aj
informácia :... Ohľadom stavby chaty na Kráľovej Studni referované : Tesárska práca bude stáť okrúhle 16.000 Kčs. Dreva bolo narúbaného
160m3, s povozníkmi bola zmluva uzavrená od m3 – 50 Kčs, povozníci žiadajú príplatok. Ešte 30m3 dreva je v lese. Murári pracujú na
základoch, múr sa na sucho muruje, zaliaty bude cementom. Tesári už môžu začať pracovať. Cesta je upravená. Šindol sa dopravuje hore,
ženy ho vozia. Ústredie bolo požiadané, aby aj druhú čiastku subvencie ešte v tomto roku vyplatilo. Ak nebude peňazí, tak na osobnú záruku
sa obnos vypožičia. Na stolárske práce bola vypísaná oferta, najlacnejší bol Jozef Hroch za 2803 Kčs, so schválením vzato na vedomie.
Ohľadom poistenia chaty Phönix a Slávia neprevezmú poistenie, Domov a Slovenská poisťovňa za 2.5% a Pražská poisť. za 1% premiu sú
ochotní poistiť. Ak Domov tiež za 1% premiu poistí, dá sa jemu. Dnukajšie zariadenie sa prevedie dľa veľkosti prostriedkov na ten cieľ
slúžiacich. ... 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 o výborovej schôdzi konanej dňa 12.okt.1928 v mestskom kasinu. - Uvádza sa aj informácia :
... Ústredie oznamuje, že Kčs 10.000, čo druhá polovica subvencie na stavbu chaty pri Kral.studni bude len na druhý rok poukázaná. Na
ohradenie odborom zo dňa 4.t.m. nebolo dosial odpovedeno. Hlási sa nekolik uchádzačov o miesto správcu chaty. Požiadavky majú rôzne od
400-600 Kčs mesačne. Rozhodne sa neskoršie.
Pán Wünsch oznamuje, že stavba chaty navzdor rôznym ťažkostiam pokračuje. Kašera (?) je hotová a do nedele bude strecha z največšej
časti pokrytá šindelom. Chata bude pomenovaná : Chata pri Královej studni.
Usneseno – otvoriť chatu dňa 4.novembra. Poriadateľská komise vypracuje podrobný program na schodzi 17.oktobra. Členovia tejto komisie
budú všetci prítomní a pozvaní budú Skalský, Šebestik, Neubauer, Studnička, Galamboš a všetci ludia dobrej vôle. Schôdza o 23.45 skončená.
...-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 o výborové schůzi konané dne 30.řijna 1928 v městském kasinu. - Uvádza sa aj informácia :.... Ústředí
upozorňuje na výhody poskytované pojišťovnami s nimiž byla uzavřena smlouva. Odepsáno, že chata na Král.studni je již pojištěna
... Obcím Harmanec a Staré Hory zaslány dopisy, aby se hlásily osoby za hlídače chaty. Pplk.Šebestik odporučuje vyjednávať s městem
a Revajem, zda by prípadně v chatě neumístili nejakého lesníka, čímž by odpadly výdaje za vydržování bachtára. Za bachtára hlásí se Rovný
z Harmanca, Kubina ze Šumjaca, Svarců z Turecké, Jesenský z Turecké, Šmid z Harmanca a Štefan Kašiak. Požadavky mají od 600-800 Kčs
mesíčně. Mimo to žádá Svarců pensi, někteří pušku, revolver, psa a pod. Predseda upozorňuje, že hlídače chaty by bylo třeba, bohužel stav
pokladny nepřipouští tohto zařízení. Jednateľ navrhuje vzhledem k finančním obtížím, aby od bachtára bylo upuštěno. Schváleno.
Ústředí bylo oznámeno otevření chaty a její pojmenování. Pojmenovaní schváleno, a na slávnost za ústředí delegován inž.Havlasa. Ústředí
schválilo návrh návrh odboru ohledne půjčky Kčs 10.000 u župy, a poskytne záruku. Predseda znovu poukazuje na trapnou finanční situaci
vzniklou poukázáním jen poloviční částky z přidělených 20.000 Kčs. K otevření chaty rozesláno asi 300 pozvánek, vylepený plakáty.
Zvláštními lístky v pozvánkách vyzváni někteří členové, aby věnovali nějaké zákusky pro buffet. Na složní lístky priloženie pozvánkám nebylo
dosud nic uplaceno. Časť účastníků slavnosti odjede na místo v sobotu, druhá část v nedeli. Jako vůdcové budou v nedeli působit Stárka
a Neubauer. Buffet obstarají dámy. Do chaty obstará sekeru Zvěřina, koupená bude píla, několik aluminových pohárů a talířů. Ve středu
jdou na chatu truhláři ukončit stavbu. ... Pán Holesch navrhuje utvoření reserv.fondu, ktorý by se získal z výnosu chaty na Králové studni.
Fond by sloužil na investice a na opravu chaty. ... 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.
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SCHVARC, M.: Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici 1920-1938.–In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej
Bystrici.-Ban.Bystrica:KST Lokomotíva, 1999. – uvádza nasledovné : Banskobystrická verejnosť prijala túto správu s poľutovaním a s veľkou
účasťou a k 15. januáru 1928 sa na výstavbu novej chaty vyzbieralo 8.100 korún (-In:Pohronský Hlásnik. - Roč.2, č.2(19.1.1928), s.3.)
SCHVARC, M.: Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici 1920-1938.–In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej
Bystrici.-Ban.Bystrica:KST Lokomotíva, 1999. – uvádza nasledovné :
Slávnostné odovzdanie chaty do prevádzky sa uskutočnilo 4. novembra 1928. Napriek nepriaznivému počasiu sa slávnostného otvorenia
chaty zúčastnilo asi 150 osôb nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo širšieho okolia. Ceremoniál otvoril srdečným privítaním predseda
banskobystrického odboru J. Wünsch, poukázal na „nevšednú a jedinečnú obetavosť stavbyvedúceho pána Holého“, ktorý stavbu prevádzal,
a to od vyhotovenia plánov až po ukončenie stavebných prác. Poďakoval za pomoc mestu Banská Bystrica, ústrediu KČST v Prahe, vedeniu
bývalej Pohronskej župy, Stredoslovenskej župe KČST, Riaditeľstvu štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici, správe revayovského panstva
a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k tomuto projektu. Za Banskú Bystricu poďakoval zástupca starostu Ondrej Strieš a prisľúbil výpomoc
mesta i do budúcnosti, Ing. Štefan Gažo za mestské lesné oddelenie prisľúbil úpravu cesty Bystrickou dolinou. Po prejavoch odovzdal
predseda J. Wünsch chatu do užívania verejnosti. ( - In:Pohronský Hlásnik.- Roč.3, č.35-36(26.11.1928), s.2-3.) –
Sprievodca po Banskej Bystrici a Horehroní. – Banská Bystrica : Odbor Klubu čs.turistov, 1928. – 176 s. + obr.príl. – Zmienky o chatách
(Trangoška, Ďumbier, Skalka, lovecké chaty) aj o chate na Kráľovej studni :
s.153 - ...asi 15 minút od Kráľovej studne pod vrchom Smrekovicou (1415m) je vystavaná v r.1927 chata KČST v B.Bystrici...
s.154 - ... srubová ochranná chata vystavená vo výške takmer 1400 m ...má 2 väčšie izby, kuchyňu a predizbu a peknú verandu. Nocovať
v nej môže asi 30 výletníkov. Kľúč od chaty možno si vyžiadať od odboru v B.Bystrici (vo fil.Mestskej sporiteľne pražskej). Z chaty je prekrásny
rozhľad do širokého okolia a v blízkosti je prameň dobrej vody....
HRUBÝ, Emil : Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927 / Emil Hrubý, V.Uttl. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4.(1928)
– Príloha. - Na str.6 informácia o ochrannej útulni na Kráľovej studni, ktorá 19.září 1927 doobeda do základov vyhorela, niekoľko dní pred
plánovaným otvorením. – Text :

STÁRKA, L.: Požár chaty na Králově Studni /St. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4 (1928), s.110. – “Byla to milá, vzhledná, útulná chata,
postavená na horském hřebenu ve výši 1375 m n.m. Poloha její byla ideální. Tolik jedinečných výhledů, překrásné turistické partie. A těch
skvělých terénů lyžařských. Na den sv.Václava chystal se odbor slavnostně odevzdat chatu veřejnosti. Den tento měl býti turistickým
svátkem a významným dnem celého kraje. Lež v něděli 18.září 1927 chata byla zapálena a úplně shořela. K činu tomuto ani poznámek není
třeba, aby si každý udělal obraz o tom, jak těžké jsou ještě poměry v mnohých krajích Slovenska, kde lid falešnými hesly a falešnými proroky
je vychováván v nacionální a sociální nenávisti, jak těžce se pracuje v takovém kraji, kde místo pochopení a podpory setkáte sa sabotáží – se
sabotáží práce, jež byla věnována pro rozkvet kraje a blaho ubohého, zanedbaného jeho lidu. Odbor banskobystrický nezoufá, nemalomyslní
nad tímto neúspěchem. Naopak, již dnes zábývá se myšlenkou postavit chatu znovu. Každá sebe menší podpora pro tento cíl je cennou.“

STÁRKA, L. : Chata KČST při Králově Studni– odboru KČST v Banské Bystrici /St. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.11(1928), s.328-329.+
fotografia chaty na str.333. - „V krajně nepříznivých poměrech povětrnostních otevíral v neděli dne 4.listopadu 1928 odbor KČST
v Banské Bystrici svoji první chatu při Králově studni v pohoři Velké Fatry“. Priebeh a program slávnostného otvorenia, účastníci slávnosti,
rečníci. Poloha chaty, kapacita, vybavenosť, náklady na stavbu, okolie. “...je ve výši asi 1300 m n.m. ze dřeva a je poschodová. Přízemí je
rozděleno na 4 prostorné místnosti a krytou verandu. V poschodí jsou 2 velké pokoje....odbor postavil chatu za 60.000 Kč. Ve společných
noclehárnách najde noclehu 60 turistů.”
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STÁRKA, Ľud.: Útulňa pri Kráľovej studni. – In: Krásy Slovenska. – Roč.7. - č.8-9(1928), s.242-245.
... Koncom septembra 1927 zhorela novopostavená chata – odbor KČST v Banskej Bystrici na zhorenisku vystaval a po roku otvoril novú
chatu. Článok popisuje otvorenie útulne 4.11.1928 a slávnostné príhovory, ktoré odzneli pri tej príležitosti. …s novým úsilím sme sa dali
znova do práce, na základe doterajších skúseností zmenšila sa réžia, nadobudol sa lacnejší materiál a tak sa peniaze využili
hospodárnejšie…vystavili sme priestrannú poschodovú útulňu, ktorá má na prízemí 4 miestnosti a krytú verandu, na poschodí 2 veľké
miestnosti, všetko to za 60 000 Kčs, môže tam dobre prenocovať 60 ľudí, v bezprostrednej blízkosti je prameň pitnej vody…
v slávnostnom príhovore predseda odboru Wunsch ocenil obetavosť člena a stavbyvedúceho p.Holého ktorý od zhotovenia plánov až do
zakončenia stavby viedol všetky technické práce., na stavbu prispelo aj mesto BB, riaditeľstvo št.lesov, stredoslovenská župa, správa panstva
révayovského, aj ústredie KČST. Odboru poďakoval miestostarosta BB p.Strieš, starosta Harmanca Vajs, ing.Gažo za lesný úrad mesta
vyhlásil, že najbližším jeho programom je zriadiť cestu hore dolinou Bystričkou…
prof.dr.Kašper za ružomberský odbor KČST povedal nadšenú reč – ktorú zakončil slovami…nech táto útulňa stane sa milým stánkom
ustatých turistov, nech vládne v nej pokoj, nech slávu zvoní svojim tvorcom a zakladateľom, Klubu čs.turistov a jeho odboru
banskobystrickému…podnikavým turistom banskobystrickým zdar !
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Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1927. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4.(1928) – Príloha. – s.5-7- údaje aj o útulni
na Kráľovej studni, ktorá 19.září 1927 doobeda do základov vyhorela, niekoľko dní pred plánovaným otvorením(nebola ešte poistená) :

Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 12.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.10(1928), s.294.- Uvádza sa aj informácia : Na
stavbu chaty na Král.Studni bude po schôdzi poukázané 10.000 Kč.
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 29.8.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.8(1928), s.264.- Uvádza sa aj informácia :Na
stavbu chaty na Kráľovej Studni uznesené vyplatiť Kč 10.000, ďalších 10.000 v budúcom roku.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního zastupitelstva KČST 15.12.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.12(1928), s.344-351.-Okrem iného sa
na str.350 uvádza : Schválené pomenovanie – Chata pri Kráľovej studni.
Zprávy z ústředí : Schůze ústředního zastupitelstva 25.2.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.3(1928),s.62-68. – Okrem iného sa uvádza :
Odbor Ban.Bystrica žiada 20.000 Kč do rozpočtu na rok 1928 na obnovu zhorenej chaty na Kráľovej studni. Schvaľuje sa 50.000 Kč na
stavbu chaty na Ďumbieri.
Zprávy z ústředí : Řádná schůze ústředního zastupitelstva KČST konána v Brně 22.9.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.9(1928), s.259 Uvádza sa aj informácia – Stavby dokončené v roku 1928 – Štefánikova chata na Ďumbieri(za 562.911 Kč), Holubyho ch. na Javorine(za
599.589 Kč), prístavba chaty v Kôprovej dol.(za 16.616 Kč), útulňa na Kráľovej studni(za 60.000 Kč), útulňa na Zverovke v Roháčoch(za
60.000 Kč), v budúcom roku bude prevedená stavba chaty na Kláštorisku(za 99.500 Kč), na úpravu ciest vo V.Tatrách subvencia vo výške
40% nákladov(117.000 Kč).
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru- 24.10.1928. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.11(1928),s.324.- Uvádza sa aj informácia :
Súhlas aby útulňa na Kráľovej studni bola otvorená 4.11.1928.
Zprávy z ústředí : Ze schůzí ústředního výboru. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.10(1928), s.324-327.- Uvádza sa aj informácia -Zamietnutá
žiadosť odboru Svidník o pôžičku na zakúpenie futbalových potrieb. Súhlas aby útulňa na Kráľovej studni bola otvorená 4.11.1928.
Vyslovené poďakovanie tým, ktorí sa zaslúžili o značkovanie na Slovensku – kpt.Kraus, št.kpt.Kozmík, Lutonský, gen.Votruba a veliteľstvo
7.horského práporu Poprad. Zaslúžilému činovníkovi turistickej župy Brnenskej pplk.Ondruškovi pri jeho odchode z Brna do Banskej Bystrice
vyslovené uznanie za obetavú činnosť v župe.
Archívny dokument : List: Klub československých turistov odbor Banská Bystrica. – 18.mája 1928. – Komu: Lesnému úradu mesta
Banskej Bystrice v Banskej Bystrici. – Podpísaný odbor KČST v Banskej Bystrici žiada, aby mu na znovuvybudovanie zločinnou rukou
vypálenej turistickej útulne pri Královej studni bolo alebo darované alebo za výhodnú cenu odpredané stavebné drevo cca 200 m3 a sice
z hory na Smrekovici z úbočia skloneného do vrchnej čiasti doliny „válovej“ (nad skalou). Drevo dali bysme odborne vyrúbať svojimi
robotníkmi a dopraviť na stavebné miesto, kde by Vašimi lesnými orgánmi bolo pomerané a porátané, takže manipulácia pre Vás bola by
minimálna. Vašu láskavú zprávu očakávame čím skôr. S pozdravom úcty
podpisy : predseda... jednateľ : Stárka
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia obecnej rady mesta Banskej Bystrice, zo dňa 27-ho júna 1928, vydržiavaného. –
Číslo: 320/7416. – Klub Československých Turistov žiada o poskytnutie 200m3 kulatého dreva z hory „Smrekovica“ na vybudovanie
turistickej útulne pri Královej Studny. Ing.Štefan Gažo v tejto veci podal vysvetlenie a odporúčal vyhovenie žiadosti už aj z toho dôvodu, že
vybudovanie turistickej útulne pri Kráľovej Studni je i z mestského lesohospodárskeho ohľadu žiadúce. Podotýka, že pri tejto stavbe mohlo by
byť použité i tvrdé stavebné drevo a preto žiada ustáliť odpredajnú cenu na pni za 1m3 mäkkého a stavebného dreva v 29 Kč a za 1m3
tvrdého stavebného dreva v 6 Kč. S týmato cenami súhlasí i predseda Klubu Československých Turistov a preto prosí o jejich prijatie.
Mestská rada žiadosti Klubu Česko-slovenských Turistov o odpredanie stavebného dreva v množstve asi 200m3 vyhovuje a cenu ustáluje na
pni za 1m3 mäkkého stavebného dreva 20 Kč a za 1m3 tvrdého stavebného dreva na 5 Kč. Ďalším prevedením tohto uzavretia poveruje sa
mestský lesný úrad. Vydal: II.notár Longauer. Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Záznam mestského lesného majstra zo 14.12.1928:
(Zápis Mestského lesného úradu) – č.320/1928. – Ctená Mestská Rada ! Otázne drevo bolo Klubu čsl.turistov v B.Bystrici vydané a pod
číslom 63/1928 kub.výkazu súčtované. B.Bystrica 14-ho decembra 1928.
Ing.Štefan Gazso, mestský lesný majster ( + okrúhle razítko Mestský lesný úrad v Banskej Bystrici)

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List: KČST odbor Banská Bystrica. – 4.decembra 1928. – Komu: Slávnej mestskej rade mesta Banskej Bystrice.č.j.196/928 – Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici vybudoval pri Kráľovej studni turistickú útulňu nákladom vyše Kč
60.000. Rozpočet na stavbu bol Kč 50.000, ale nepredvídané ťažkosti najmä pri stavbe základov, vykopávke, dovozu materiálu zapríčinili, že
tento rozpočet bol prekročený. Podpísaný odbor KČST dluhuje mestu za drevo na túto stavbu obnos cca Kč 3.200. Poneváč KČST následkom
nepredvídaného prekročenia rozpočtu a následkom toho, že ešte značná čiastka jeho prostriedkov je viazaná vo „Sprievodcu po Banskej
Bystrici a Horehroní“, ktorážto kniha, propagujúca Banskú Bystricu pre turistický ruch si vyžiadala základu Kč 32.000, dovoľuje si podpísaný
odbor KČST v Banskej Bystrici úctive prosiť, aby táto dlžoba bola smazaná na ťarchu rubriky mestského rozpočtu „Podporovanie turistiky“,
ktorá ešte vyčerpaná nebola. Očakávajúc, že tejto našej prosbe bude blahovolne vyhovené, ďakujeme srdečne už vopred.
Podpisy : predseda a jednateľ.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia obecnej rady mesta Banskej Bystrice zo dňa 19-ho decembra 1928 vydržiavaného. –
Číslo: 623/ 13779. – Klub československých turistov odbor Banská Bystrica prosí, aby im dlžoba 3200 Kč, ktorou sú podlžní za drevo,
potrebné ku postaveniu turistickej útulne pri Královej Studni, bola odpustená. Po prečítaní prípisu Klubu č.j.196/1928 na návrh člena
Bohuslava Gründla mestská rada jednohlasne uzavrela 3200 Kč čo podporu dať Klubu. Vydal: št.notár rkp.podpis. –
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Otvorenie chaty pri Kráľovej studni. – In: Hronské noviny. – (16.11.1928). – Ticho a nehlučne bola pripravovaná stavba chaty KČST pri
Kráľovej studni, vo výši asi 1300 m.n.m. a rovnako ticho, spokojne sa stalo dňa 4.novembra 1928 jej otvorenie. Šlo tu o ukončenie a predanie
verejnosti diela započatého s malými prostriedkami, ale tuhou húževnatosťou a vytrvalosťou niekoľkých obetavých jednotlivcov OKČST
v Banskej Bystrici zdarne k cieľu privedeného. Po predchádzajúcich prípravách na uvítanie hostí a prieteľov svitol 4.novembra sviatočný deň.
Slávnosť zahájil predseda banskobystrického odboru pán dirigent Wünsch srdečným uvítaním všetkých prítomných, ktorí vzdor nepohode
prišli z ďaleka i z blízka. Nechal prečítať došlé pozdravy a omluvy ( medzi nimi ústredia KČST a ministra obchodu), vylíčil v krátkosti vznik
a históriu chaty, poďakoval všetkým darcom, podporovateľom a priaznivcom, členom odboru. Ku koncu vyslovil spokojnosť s dielom
uskutočneným. Menom mesta Banská Bystrica uznale a vecne o turistickom prínose hovoril pán miestopredseda Striež. Za lesnú správu
p.inžinier Gažo, ktorý sľuboval ušľachtilým turistickým podnikom i naďalej účinnú podporu. Menom obce Harmanec vyslovil radosť nad
vykonaným dielom a oživením tejto časti horského zapadlého kraja starosta obce p.Vajs. Za Karpathenverein v Banskej Bystrici hovoril
p.Furgyik, a p.Dr.Cvengroš za turistický odbor v Rimavskej Sobote. Za ružomberský odbor prehovoril p.profesor Kašpar, ktorý s povďakom
vyzdvihol nový dôležitý krok k otvoreniu a sprístupneniu Veľkej Fatry pre turistický ruch. Za odbor Svatomartinský učinil kratší prejav p.Uhrin
a konečne podplukovník Šebestík menom členov odboru banskobystrického zdôraznil zásluhy predsedu p.dirigenta Wünscha na uskutočnení
a vybudovaní chaty, jeho obetami a nezištnú prácu tomuto dielu venovanú a za živého súhlasu a potlesku prítomných vzdal mu za všetko
srdečnú vďaku a prial zdaru a šťastia tiež ďalším jeho plánom a podnikom, s ktorými sa jeho neúnavný duch už znovu zaoberá. Slávnosť
potom zakľúčil p.predseda Wünsch a začala prehliadka chaty a voľná zábava pri speve a harmonike. Odbor KČST v Banskej Bystrici ďakuje
touto cestou všetkým, ktorí akýmkoľvej spôsobom prispeli ku zdaru slávnostného otvorenia chaty pri Kráľovej studni, najmä
p.Al.Galambošovi za darované pivo, p.Vaňkovi za údeninu a všem veľaváženým rodinám, ktoré prispely dárkami do buffetu. Srdečná vďaka
ešte raz.
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Kľúče od útulni pri Kráľovej studni. – In: Hronské noviny. – (7.12.1928). – Kľúče sú opatrované vo filiálke mestskej sporiteľni pražskej. Treba
si vždy vyžiadať vodcu, lebo cesta nevedie zelenou značkou, ale osobitnou, pre lyžiarov upravenou cestou, cez harmanecký salaš. Terén pri
útulni sa vyznačuje vždy znamenitým snehom, lebo pomery poveternostné sú tam celkom iné ako inde, takže je možné za akéhokoľvek času
sa ta vydať bez obavy, že by bol lyžiar sklamaný. Útulňa sama je už zariadená a má zásoby dreva. Treba so sebou vziať len ľahký pokrovec,
leží sa na slamníkoch, teplo je celú noc. Na Sylvestra a Nový rok sa pripravuje na Kráľovu studňu veľká výprava lyžiarov, je tedy treba včas si
zaistiť nocľah. Prihlášky prijíma taktiež sporiteľňa. Poplatky sú stejné ako v chate na Skalke.

1929
V rokoch 1929-1930 bol chatárom na Kráľovej studni Emil Chladný
Zprávy z ústředí : 11.Schůze ústředního výboru 27.8.1929.-In: Časopis turistů. – Roč. 41, č.11 (1929),s.270.- Okrem iného sa uvádza :
Rokovalo sa vo veci nájmu pozemku pre chatu pri Královej studni.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1928.- In: Časopis turistů.- Roč.41, č.4 (1929) – Príloha. – Informácie aj o chatách
na Slovensku.- na s.3 - o útulni pri Kráľovej studni – chata postavená „loni“(1927),tesne pred otvorením vyhorela , bola obnovená podľa
projektu Ing.arch.Stejskala a Ing.arch.Fr.Svobodu ešte vo väčšom merítku a s nákladom 60 000 Kč. Slávnostne bola otvorená 4.11.1928.
Archívny dokument : Mestský účtovný úrad – prednosta učtárne 9.1.1929 a starosta mesta 14.1.1929 navrhujú a schvaľujú poukázanie
Kč 3.200 pre KČST odbor Banská Bystrica , ktorú čiastku je odbor podlžný za drevo, potrebné k stavbe turistickej útulne pri Kráľovej
studni ( na základe žiadosti odboru KČST zo dňa 4.12.1928)
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 30.januára 1929 na výborovej schôdzke odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici. - Uvádza sa aj
informácia :... Zpráva jednateľa : Mestský úrad na žiadosť odboru dal subvenciu 3236 Kčs tým spôsobom, že odpustil požiadavku za drevo.
Lesné riaditeľstvo 2600 Kčs tiež odpustilo. Z výdavkov na chatu má sa už len zaplatiť účet 224 Kčs, ináč je už všetko poplatené. V chate bol
doposiaľ príjem 160 Kčs. Slov.Komisia odporúča usporiadať ples K.Čs.T. Obchodná komora dala 200 Kčs na chatu. Ústredie zaslalo garančnú
listinu na 10.000 Kčs platnú do 1.mája 1923. ..Stredoslovenská župa mala výborovú schôdzku, kde bola prednesená ponosa, že župa
neobdržala zvláštne pozvanie ku otvoreniu chaty na Královej Studni. Zástupcovia odboru vo veci vysvetlenie podali. .. Nedobrý, delegát
Slovenskej komisie doposlal list, v ktorom opísal jeho cestu na Král.Studňu, zablúdil, chatu vo veľkom daždi nemohol nájsť.
Za správcu chaty na Král.Studni bol vymenovaný Zvěřina. Stredoslovenské elektrárne darovaly jednu bednu železnú do chaty. V budúcom
roku bude potrebné cestu od salaša upraviť. Teraz v krátkom čase bude potrebné ísť na Král.Studňu po kľúče. –
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 napísaná dňa 17.februára 1929 v riadnom valnom shromaždení odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici. Uvádza sa aj informácia :... Predseda v hrubých rysoch podal správu o činnosti odboru K.Čs.T. v minulom roku. Spomenul vydanie
Sprievodcu po Horehroní. Druhý podnik bol vybudovanie chaty na Král.Studni. Chata úhrnom stála 60.000 Kčs, celý náklad je vyrovnaný, dlh
neni.Pre budúcnosť predseda ako program označil, náležité vybavenie chaty na Kráľovej Studni t.j. chatu vystrojiť hlavne prikrývkami
a postarať sa o tam bydliaceho dozorcu. Potrebné je ďalej cestu upraviť ku chate.-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 výborovej schôdze odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici z 11.apríla 1929. - Uvádza sa aj informácia :
Bratislavský odbor KČST žiadal o Veľkej noci duplikát kľúča od chaty na Kráľovej studni. Žiadosti bolo vyhovené. Chata na Kráľovej Studni
vyniesla od založenia 650.-K. V tom je zahrnutý 100.-K dar p.Viliama Klimu. Domáci poriadok pre chaty vypracuje Zvěřina. „Poriadok“ bude
v chatách vyvesený. Stály hospodár v chate ustanovený bude podľa potreby, ktorú ukáže skúsenosť blízkeho leta. Za dlhší pobyt v chate
počítať sa bude obvyklý denný poplatok. Na dokončenie prác v chate a okolo nej ukazuje sa ešte potreba asi 4000 K. Referent propagačného
odboru...ďalej navrhuje dať vyhotoviť cestou ústredia štítky na palice s označením „Kráľova studňa“. O podrobnostiach obstará informácie.
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 výborovej schôdze odboru K.Čs.T. v Banskej Bystrici z 8. mája 1929. - Uvádza sa aj informácia :
... Pani Ondrušková mala prednášku v Brne o Kráľovej studni. Pri tej príležitosti vybrané bolo na chatu 144.-K. Usnesené zakúpiť 1000 kusov
štítkov na palice s označením „Kráľova studňa“ á 0.45 K. Po sdelení správcov chát usnesené vrátiť kľúče chaty na Suchom vrchu majiteľovi na
dobu letnú a tesárovi Čížovi vyplatiť 500.-K za práce na chate pri Kráľovej studni. Emil Chladný zo Starých Hôr uchádza sa o miesto dozorcu
v chate pri Kráľovej studni. Výbor prejavil náladu pre prijatie nabídky a poveril predsedníctvo vyjednať podrobnosti s uchádzačom. - 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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici z 19.júna 1929. - Uvádza sa aj informácia :... Rozličné
investície v chate na Kráľovej studni vyžiadaly si v poslednom období 760.90 K výdavok. Po predsedovom vysvetlení výbor výdavky schválil.
Rozhodnuté objednať 1000 kusov štítkov na palice v cene 450.-K , s označením „Chata na Kráľovej studni.“ Chata na Kráľovej studni je pekne
navštevovaná. Usnesené podľa možnosti podporovať strážcu chaty Chladného v snahe vybudovať pri chate pivnicu a maštaľ. K žiadosti
Chladného o mesačný príspevok usnesené vyplatiť menovanému od 15.IV. do 15.VI. 200.-K a od 15.IX. do 15.XI. ďalších 200.-K. Smluva
s Chladným schválená na r.1929. - 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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici z 11.septembra 1929. - Uvádza sa aj informácia :
... Predseda oznámil ďalej, že objednané štítky na palice došly a vkusnou úpravou vzbudzujú všeobecnú spokojnosť. V záležitosti predávania
liehovín v chate na Kráľ.studni podaná bola žiadosť o licenciu. Ústredie žiada smluvu o pozemku pod chatou na Kráľovej studni. So správcom
chaty Chladným uzavretá bola smluva o úprave cesty k chate....O chate na Kráľ.studni rozhodnuté, aby sa kuchyňa a jedna miestnosť daly
ovakovať. Pre rezignáciu Zvěřinu povstalé malé presuny upravené boly takto: archivárom bude Ondruška, správcom chaty na Kráľovej studni
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Holý, vedúcim zimných športov Skalský. - 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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici 21.11.1929 o 8 h.večer v Národním domě. - Uvádza sa
aj informácia :... Zpráva značkáře p.Holého schválena. Zůstává označit cestu z Harmance dolinou Bystričky ku chatě na Král.studni. Vzata na
vědomí zpráva referenta chaty na Králové Studni p.Holého : 2 mistnosti ovakovány, dostáno 21 přikrývek, zrobená cesta údolím Valova.
Laskavostí p.Bukovčana pripravené dřevo na zimu. Hospodáři Chladnému bude vyplacený poplatek za 1 jarní a 2 podzimní měsíce á 100.-Kč.
Pro zimu slíbil p.radca Bukovčan postaviti tyče od Král.Studny po chatu. - 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 Banskej Bystrici. - In: KS. - Roč.8, č.2 (1929), s.44. – Valné zhromaždenie 14.2.1929 – hodnotil sa rok 1928 : odbor vydal
Sprievodcu po Banskej Bystrici a Horehroní., za niekoľko mesiacov postavil drevenú útulňu na Kráľovej studni nákladom vyše 60 000 Kčs., pre
zimnú sezónu sa zriadil jeden senník pod Trávnym Ždiarom na Suchom vrchu - ako ohrieváreň pre zimných športovníkov
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1928. - In: Časopis turistů. - Roč.41, č.4 (1929) – Príloha.(Pozn. v ročníku ktorý je
v DT, je táto správa viazaná na konci, až za číslom 12)- Na str.3 v texte o útulni pri Kráľovej studni – chata postavená „loni“(= 1927?),tesne
pred otvorením vyhorela , bola obnovená podľa projektu Ing.arch.Stejskala a Ing.arch.Fr.Svobodu ešte vo väčšom merítku a s nákladom 60
000 Kč. Slávnostne bola otvorená 4.11.1928.
Na str.7 v texte informácia - odbor BB zriadil cestu k chate pri Kráľovej studni z doliny Bystričky, tzv.Válovom (6 km).
Chata KČST pri Královej studni ve Vel.Fatře. / Fotografia. – In: Časopis turistů.- Roč.41, č.2(1929), s.55.

chata bola otvorená 4.11.1928
Zprávy z ústředí : 11. schůze ústředního výboru dne 28.8.1929. - In: Časopis turistů. – Roč.41, č.11(1929), s.270.- Uvádza sa aj informácia Jednalo sa vo veci nájmu pozemku pre chatu pri Kráľovej studni.
Zprávy ze žup : Ze župy Středoslovenské. OKČST v B.Bystrici. – In: Časopis turistů. – Roč.41, č.3(1929), s.84.-Odbor mal 14.3.1929 valné
zhromaždenie, volby – predseda opäť riaditeľ Wünsch, jednateľ Stárka, pokladník Káles. Z činnosti v r.1928- vyd. Sprievodca po Banskej
Bystrici a Horehroní, postavená drevená chata na Kráľovej studni za 60.000 Kč, bude ju treba ešte zariadiť a zlepšiť cestu k nej, upravený
senník pod Trávnym Ždiarom ako ohrieváreň pre lyžiarov, usporiadané verejné lyžiarske závody, značkovanie, udržiavanie nocľahární
v priestoroch oboch gymnázií, uznieslo sa založiť horolezecký krúžok.
Návštevníkov Veľkej Fatry… - In: KS.- č.4-5(1929), s.144. - Útulňa KČST na Kráľovej studni.

Archívny dokument :

Fotografia II.chaty z osobného albumu Ludvíka Stárku :

In: ARCHÍV KST LOKO
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Archívny dokument :

Fotografia II. chaty z osobného albumu Viliama Paulinyho :

1930
V rokoch 1930-1934 bol chatárom na Kráľovej studni František Môcik
Výroční zpráva Klubu československých turistů za rok 1929.- In: Časopis turistů. – Roč.42, č.4 (1930) – Príloha .-Informácie aj o chatách na
Slovensku.- na s.5 - Odbor BB zriadil l km úsek cesty ku Kráľovej studni (Bystrička-Valovo)... na s.9 – odbor KČST Banská Bystrica omietol
všetky prízemné miestnosti chaty na Kráľovej studni, upravil lyžiarsku ohrieváreň na Suchom vrchu
Archívny dokument : Zápisnica výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici z 30.jan.1930. - Uvádza sa aj informácia :
... Za správcu chaty na Kráľ.studni hlási sa Ján Bula zo Starých Hôr. -In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 19281938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica výborové schůze KČST konané dne 12.2.1930 v Nár. domě. - Uvádza sa aj informácia :... Povoleno, aby se
daly vytisknouti : kniha noclehů pro chatu pri Král.studni a formuláře vyhlášek výletů a pro referráty vůdců dle offert. Program pro r.1930
stanoven takto : 1) Přípravné práce a stavba chaty na Suchém vrchu. 2) Zdokonalení chaty pri Královej studni.
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 valného shromaždenia KČST v Ban.Bystrici z 13.februára 1930. - Uvádza sa aj informácia :... Nasledovaly
zprávy správcov nocľahární, chát na Kráľovej studni a Suchom vrchu, zpráva značkára...Predseda menom shromaždenia poďakoval
činovníkom za horlivé konanie funkcií a naznačil budúci program činnosti takto : Odbor sa bude starať o vybudovanie riadnej chaty na
Suchom vrchu, pečovať bude o lepšiu vnútornú úpravu chaty na Kráľovej studni. -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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici konané dňa 19.marca 1930. - Uvádza sa aj informácia
:... Zpráva jednateľa - číta predvolanie okresného úradu k pojednávaniu ohľadom povolenia licencie výčapníckej v chate na Kráľovej Studni.
– 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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici konané ve středu dne 16.dubna 1930 .- Uvádza sa aj
informácia :... p.Chladný bude vyzván, zda bude na Král.Studni v sezoně opět hospodařit. V rezervě je ještě druhý.Usneseno pojistiti
inventární zařízení v chatě pri Královej Studni na Kč 3000.-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 výborovej schôdze odboru KČST v Banskej Bystrici konanej dňa 21.5.1930. - Uvádza sa aj informácia
:....Krajinský úrad v Bratislave udelil licenciu výčapnícku výmerom zo dňa 1.4.1930 č.39.448/30/15. Nutno však menovať zástupcu. Správca
chaty na Královej studni (Chladný) nemôže túto ďalej viesť. O toto miesto podal žiadosť p.Bulla z Radvane. Správca chaty na Kráľ.studni
navrhuje, aby bolo učinené dajaké opatrenie ohľadom dozoru a správy tejto chaty. Predseda navrhuje, aby sa prihlásili členovia, z ktorých by
vždy jeden išiel v sobotu chatu otvoriť a zůstal tam i cez nedelu. Prihlásili sa : Kneppo na den 8.a 9.júna, Holý na 1.júna, Skalský na 19.6.,
Wünsch na 22.6. a 29.6. -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 : Zápis o výborové schůzi K.Č.S.T v B.Bystrici, konané ve středu dne 2.7.1930.- Uvádza sa aj informácia :... Prof.Žalský
z Orlové sděluje, že se po nedostatek klíče vlámal do chaty na Král.Studni a žádá, aby poškození zámku a dvěří bylo na jeho účet opraveno.
Sdělené tomuto, že oprava stála 130.-Kč a 2.-Kč poplatek za čištění od každého člena a 10.-Kč za čištění pro správce chaty...
Triangulační ústav Z.V.V. žádá sděliti výšku nad mořem chaty na Král Studni. Usneseno požádati nadpor.Dudu, aby zjistil výšku
chaty.Ohledně další stížnosti na drahotu na Král.Studni předseda Wünsch sdělil, že už učinil patřičné kroky ohledně určení cen poživatin
a nápojů, které budou veřejne a na viditelném místě vyvěšeny. Odbory, ktoré si stěžovaly budou o tom uvědomeny. Zpráva pokladníka...Účty
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za nádobí na Král.Studni v částce 199 Kč 40h a za 600 nových pohlednic za 300.-Kč od prof.Krákory jako i vyplacení licenčního poplatku 50.Kč schválena. Chata Králova Studňa : Správce p.Môcik obdrží odměnu v dobe sezony měsíčně 100.-Kč pod podmínkou, že každou sobotu
a nedělu bude na chatě a to v době až do 15.11.1930. Dále bylo usneseno, aby se pomýšlelo respekt.uvažovalo o výstavbě chléva na
Král.Studni, dále o provedení evakuace horejších místností za náklad nanejvýš do 1500.-Kč. Usneseno, aby poplatky za pobyt na chatě na
Král.Studni byly při pobytu delším 1 týden snížen o 1.-Kč, při delším než 3 týdny o 3.-Kč. Úředníci harmanecké továrny na papír darovali pro
chatu na Král.Studni 4 přikrývky na stoly. Usneseno těmto zápisničně poděkovati. -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 : Zápis o výborové schůzi konané dne 13.srpna 1930.- Uvádza sa aj informácia :... Zpráva jednatele : V důsledku
nákupu pokrývek zvýšil se jejich počet v chatě při Králově studni na 77. Pojistka inventáře zvýšena z Kč 3000 na 5500.-. Přikoupeno 10
podhlavníků po Kč 7.- Stredoslovenská župa KČST vyzývá zrevidovati výhody poskytované členům různých spolků v našich podnicích na
základě reciprocity. Vzhledem k místním poměrům nebude na dosavádním stavu nic měněno. Noclehy v chatě při Král.studni ohlásily odbory
: Brno z 18.-19. Srpna, Žilina z 15 na 16 srpna. Zadáno omítnutí stěn horejších místností v chatě při Král.studni. Z píly na Starých Horách
objednány laťky. Předseda navrhuje doplnit resp. připojit značkování u chaty při Králově studni a sice : Nově označkovat doliny Žarnovickou,
Blatnickou, Gadierskou a Lubochňanskou. Inž.Gažo sdělil předsedovi že bude zřízena nová cesta od Tufni přes Krásny kopec k chatě. Kudy
cesta má vésti ukáže horárovi předseda. Poplatek za nocování v chatě upraven na Kč 5 pro členy a Kč 7 pro nečleny. Z každého poplatku
obdrží hospodář Kč 1.- za úklid. Poplatek za denní pobyt nezměněn. -In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 19281938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi konané dne 9.října 1930.- Uvádza sa aj informácia :... Inž.Kolpach z Kolína upozorňuje na
různé nedostatky chaty při Král.studni a doporučuje změny. Návrh je dobře míněn, prokazuje však neznalost místních poměrů. 26.10. koná
sa za účelem opatření palivového dřeva výlet na Král.studnu. Ještě tohto roku musí býti označkována lyžařská cesta k chatě při Král.studni
přes Krásný kopec. -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 : Zápis o výborové schůzi konané ve čtvrtek 13.11.1930.- Uvádza sa aj informácia :... Zpráva jednatele-okres.výbor
povolil na zařízení chaty při Král.studni Kč 1000.- Skauti Kimovi hoši žádají o ubytování v chatě při Král studni. Usneseno povoliti za poplatek
Kč 7.-za člena. Návrhy p.Kolpacha vzaty s díky na vědomí(v záležitosti zařízení chaty při Král.studni) ale pro naše poměry se nehodi.
Záležitost psaní Národních novin v článku „Volání“ o turistech z Kyjova doporučuje se odložit. Odboru KČT v Kyjově ještě napsáno, že mohou
žalovat a že podle informací mohou spor vyhrát, ale doporučí se aby záležitost neobnovovali....Chata při Král.studni bude na zimu uzavřena.
Hospodář přijde nahoru jen na zvláštní vyzvání... -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.
Výroční zpráva Klubu československých turistů za rok 1929. - In: Časopis turistů. – Roč.42, č.4 (1930) – Príloha
uvádzané informácie – na s.5 - Odbor BB zriadil l km úsek cesty ku Kráľovej studni (Bystrička-Valovo)
Útulňa pri Kráľovej studni. - In: KS. - Roč.9, č.6(1930), s.206. - útulňa patrí odboru KČST BB, v letnej sezóne 1930 otvorená od l.6. vždy od
soboty poobede a cez celú nedeľu, možno si však u jednateľa odboru L.Stárku dohodnúť aj iné dni v týždni, útulňa je dobre vystrojená
vlnenými pokrovcami a je súca aj na dlhší pobyt. Platilo sa aj za „denný pobyt“ t.j. ak sa tam nenocovalo, ale iba ukrylo cez deň pred zlým
počasím, alebo kvôli oddychu…
KRÁKORA, J. : Chata pri Kráľovej studni /Foto. - In: Krásy Slovenska. –Roč.42, č.3-4(1930), s.109.

DUŠEK, Boh.: Velká Fatra.- In:Časopis turistů.-Roč.42, č.1(1930), s.3-5., č.2(1930),s.49-51.- Popis prístupu. Informácia o Chate na Královej
studni- v lete spravuje chatu po celý týždeň Emil Chladný zo Starých Hôr.
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1929.-In : Časopis turistů.– Roč.42(1930), č.4.-s.7.-… Odbor Banská Bystrica
omítnul všechny přízemní místnosti chaty na Králově Studni, doplnil potřebným ...

1931
Zo Stredoslovenskej župy KČST /R.P. - In: KS.-Roč.10, č.7 (1931), s.243-244. – útulne (pod Ďumbierom-ktorú inicioval odbor v Podbrezovej,
Kráľova studňa-ktorú postavil banskobystrický odbor za vedenia J.Wűnscha), útulňu v doline Sekier v Slovenskom Rudohorí postavil Odbor
Zvolen.Pripravuje sa vybudovanie útulne na Chabenci a na Poľane
Archívny dokument : Zápis o schůzi K.Čs.T. konané dne 7.1.1931. - Uvádza sa aj informácia :... Hospodáři na Král.studni Môcikovi byla
upravena mzda na 15.-Kč denně. Schváleno. Zbývající latě na úpravu chaty na Král.Studni uložené byly na píle (státní) v Starých Horách
s výhradou, že si za to může odbor KČsT vzíti také jiný materiál. Schváleno. Předseda navrhuje, aby dozorci a hospodáři na chatě Král.Studna
byl vyplacený přídavěk jednou (pro vždy) pro tento rok jako odměnu za řádné vedení a udržování pořádku v chatě v obnose 100.-Kč.
Schváleno a pokladník pověřen výplatou této odměny. -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.
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Archívny dokument : Zápis o valném shromáždění K.Čs.T. v B.Bystrici konané dne 4.února 1931 za přítomnosti 44 členů.- Uvádza sa aj
informácia :... na to následovaly zprávy :...správce chaty na Král.Studni a značkáře cest Holýho... -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 : Zápis o výborové schůzi konané dne 11.února 1931 .- Uvádza sa aj informácia :... .Firma Hroch a Slezák v B.Bystrici
žádají vyplacení kauce touto formou složené při zadání prací na stavbě chaty na Král. Studni. Usneseno nevypláceti dokud nedají všechno to
co jim bylo zadáno do pořádku. -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 : Zápis schůze K.Čs.T. konané dne 12.března 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Na vyzvání okr.úřadu bylo sděleno že
zástupcem výčepnické licence je správce chaty Môcik – schváleno. Zvěřina jako předseda Ski klubu žádá aby mu bylo dáno k disposici 10
míst na chatě na Král.Studni pro žákovský kurs, který se má konati o Velikonocích. –Povoleno pod podmínkou, že do 25.3.1931 složí zálohu
a sdělí přesně dobu trvání kurzu. -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 : Zápis o schůzi odboru K.Čs.T. konané dne 15.dubna 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Odbor KČsT v Kremnici žádá
o trvalé vydání jednoho klíče k chatě na Král.Studni – usneseno klíč půjčiti ale jen na dobu zimní, poněvadž přes léto je v chatě stálý
hospodář, klíč jim není zapotřebí. Výprava Ski klubu vedena předsedom Zvěřinou, poněvadž správce Môcik se na chatu nedostavil ačkoliv to
měl přikázáno, vylomila dvéře chaty – usneseno, aby Môcik dal dvéře a zámek opraviti a sděleno mu že za eventuální ztrátu nebo poškození
zařízení je činěn v opačném případě zodpovědným. Správce chaty na Král.Studni navrhuje chatu vybíliti, spravit podlahu a na komín poříditi
větrného kohouta. – schváleno a pověřen Wünsch provedením.-In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 19281938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápis o schůzi odboru K.Čs.T. konané dne 12.máje 1931. - Uvádza sa aj informácia :... Předseda dále navrhuje, aby
bolo započato s přístavbou stáje u chaty na Král.Studni. Dřevo na výstavbu, mohlo by se dostat od státních lesů a statků, ale bylo by třeba
žádati o povolení ke kácení tohto, poněvadž kácení v blízkosti chaty bylo už vyčerpáno. Navrhuje, aby se požádalo město o laciné dřevo,
poněvadž by žádost nebyla ani tak úspěšná. Dále navrhuje, aby 1 místnost v chatě (noclehárna) byla přeměněna na místnost restaurační.
Schváleno.-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 : Zápis schůze K.Čs.T. konané dne 11.června 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Ministerstvu zemědělství podána byla
žádost o darování dřeva na šindele na chatu u Suchého Vrchu a městu B.Bystrica o dřevo na stavbu maštale na Král.Studni. Schváleno. Na
návrh předsedu usneseno postaviti maštal při chatě na Král.Studni. Dojednáním pověřen p.Wünsch. -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 : Zápis o schůzi banskobystrického odboru K.Čs.T. konané dne 25.8. 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Předseda
Wünsch navrhuje aby na Král.Studnu a Suchý vrch byly opatřeny petrolejové žárové lampy á 250 Kč. Schváleno. Správce chaty na Král.Studni
: nic nového. Stavba maštale je už dokončená až na přikrytí šindelem který je už připraven. –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 : Zápis o výborové schůzi odboru K.Čs.T. konané dne 14.7. 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Kneppo stěžoval si na
nepřístojné chováni správce Môcika v chatě pri Král.Studni dne 5.7.1931. Předsedom bylo mu to vytknuto. Stanoveny pro hospodáře nové
ceny nejdůležitějších potravin a nápojů. Páni Markovič a Klimo zavěsili nad dveřmi chaty pri Král.Studni tabulku : „Wünschova chata“ jako
trvalá upomínka na zakladatele chaty. Předseda odevzdává nejstaršímu členovi výboru Kneppovi, aby v jeho nepřítomnosti tuto záležitost
projednal. Poněvadž všichni přítomní jednohlasně se usnesli, aby zásluhy předsedy odboru Wünsche o vybudování chaty byly tímto
způsobem uznány, odhlasováno jednohlasně všemi přítomnými nové pojmenování chaty takto : „Wünschova chata pri Královej studni“.
Jednatel pověřen provedením tohto usnesení v ústředí K.Čs.T. –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 : Zápis o výborové schůzi odboru K.Čs.T. konané dne 14.7. 1931 - Uvádza sa aj informácia :....P.p. Markovič a Klimo
zavěsili nad dveřmi chaty pri Král.Studni tabulku : „Wünschova chata“ jako trvalá upomínka na zakladatele chaty. Předseda odevzdává
nejstaršímu členovi výboru Kneppovi, aby v jeho nepřítomnosti tuto záležitost projednal. Poněvadž všichni přítomní jednohlasně se usnesli,
aby zásluhy předsedy odboru Wünsche o vybudování chaty byly tímto způsobem uznány, odhlasováno jednohlasně všemi přítomnými nové
pojmenování chaty takto : „Wünschova chata pri Královej studni“. Jednatel pověřen provedením tohto usnesení v ústředí K.Čs.T.
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 : Zápis o výborové schůzi odboru K.Čs.T. konané dne 13.10. 1931.- Uvádza sa aj informácia :... Palivové dřevo na
Král.Studni obstará Môcik a o jeho rozřezání byla požádána lesní správa na St.Horách, aby tak učinila se svým personálem. Vzato na
védomí, že maštal na Král.Studni je už postavena a že se této bude v zimě používati jako dřevníku. Dřeva na zimu bylo vyjednáno asi 10m3
po 15.-Kč. -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 : Zápis ze schůze dne 17.11. 1931. - Uvádza sa aj informácia :... Dále sděluje jednatel, že při zdejší Obchodní komoře
byla zřízena informační Kancelář pro cizinecký ruch. Následuje čtení opisu dopisu odboru K.Č.S.T. Radvaň na ústřední výbor v záležitosti
pojmenování chaty pri Král.Studni chatou Wünschova, proti čemu protestuje a žádá, aby chata byla pojmenována po nějakém národním
spisovateli nebo básníku. Usneseno, aby se požádali iniciátoři, t.j. pp.okresní náčelník Pštross, Maňa a Julo Markovičovi a bratři Klimovi
o memorandum a aby výbor odboru trval na svém usnesení. Ústředí pak, aby zaujalo stanovisko, resp.rozhodlo. -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.
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Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1930 : Prémiová příloha k Časopisu turistů. – In:Časopis turistů. – Roč.43, č.2
(1931) – Osobitná 40 stranová príloha.- Aj informácia : Odbor Banská Bystrica vybudoval chodník k chate na Kráľovej studni(Túfna-Krásny
kopec, 10 km)
SCHVARC, M.: Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici 1920-1938.–In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej
Bystrici.-Ban.Bystrica:KST Lokomotíva, 1999. – uvádza nasledovné :
Chata na Kráľovej studni je prvou z dvoch chát, ktoré postavil banskobystrický odbor KČST vo svojej réžii. Masív Krížnej patril najčastejšie
navštevovaným turistickým miestam v okolí Banskej Bystrici. Nápad postaviť turistickú chatu v tejto oblasti sa zrodil v roku 1925.
V roku 1927 smerovalo takmer všetko úsilie i väčšina finančných prostriedkov do výstavby tejto chaty. Veľkú zásluhu na všetkom, čo súviselo
z jej stavbou, mal predseda odboru Ján Wünsch, ktorý osobne zaistil väčšinu finančných nákladov a „sponzorských „ darov, duša celej akcie.
J. Wünsch sa sám osobne angažoval na stavebných prácach. Organizoval technické práce, kopanie základov, výrub dreva a jeho odvoz,
tesárske práce. Radil, pomáhal a dozeral. Bol 3 až 4 krát do týždňa na stavenisku, vzdialenom 5 hodín od najbližšej železničnej zastávky.
Tejto akcii dokonca obetoval aj vlastnú päťtýždňovú dovolenku, počas ktorej býval v kolibe spolu s ostatnými robotníkmi. Náklady na
výstavbu dosiahli výšku približne 30 000 korún.( ŠOKA BB, fond OÚ BB, škatuľa 55, prez. 1670/1931.)
Zpráva o činnosti. – In: Časopis turistů.-č.2(1931),s.11. – aj informácia o oprave vnútornej omietky na Chate na Kráľovej studni.
PETHö, Rudolf : Kráľova studňa. – In: KS. - Roč.10, č.1(1931), s.5-13. – „...pri stráni Smrekovice(1415m) je ukrytá dosť veľká a prakticky
vystrojená útulňa odboru KČST v B.Bystrici....V Bystrici vzali sme si u p.predsedu odboru,Wünscha, kľúč od útulne a sadli na vlak do
Harmanca...smerom na Smrekovicu sme šli po zľadovatenom snehu hľadať útulňu...uvideli sme na voľnom priestore žrď s vlajkou, ktorá nás
upozornila, že sme pri útulni na Kráľovej studni...otvorili sme ju a vošli rovno do kuchyne. Prekvapil nás pekný poriadok, zásoba dreva a plná
krhľa vody...
Útulňa odboru KČST v Banskej Bystrici … - In: Krásy Slovenska. - Roč.10, č.4(1931), s.136. - útulňa pri Kráľovej studni otvorená od 1.mája
1931 pravidelne v sobotu a nedeľu. Hospodárom je František Môcik zo Starých Hôr-Tureckej.

1932
Zprávy z ústředí : 4.schůze zastupitelstva KČST konala se 7.5.1932. - In: Časopis turistů. – Roč.44, č.3(1932), s.83-84. – Uvádza sa aj
informácia -Zamietnutý návrh aby sa doterajší názov Útulňa pri Kráľovej studni rozšíril o osobné meno.
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi odboru KČsT v národním domě dne 13.1. 1932. - Uvádza sa aj informácia :
...předseda navrhuje, aby na Wünschovej chate na Král.Studni byly upravené postele, zejména opatřením matrací. Schváleno...
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 4.února 1932.- Uvádza sa aj informácia :... Jednatel Stárka, jako referent
kandidační komise navrhuje, aby zadělení funkcí výboru bylo následovné :.... František Holý-značkovací referent a správce chaty na
Král.Studni...- 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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 16.března 1932 . - Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Králové Studni
Holý sdělil, že je třeba tam něco omítat a rozšířit mansardy. Za tím účelem připraví podrobný návrh. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 6.dubna 1932.- Uvádza sa aj informácia :... čten přípis výpravy Č.Velenice
u Brna, kde si stěžují na nedostatečné kuchyňské zařízení na Král.Studni. Usneseno, aby toto bylo doplněno obnosem 120 Kč zakoupením
potřebného nádobí. Od ústředí zaslané desatero pro návštěvníky chat se opíše a vyvěsí se v chatě na Král.Studni a na Suchém Vrchu.
Poplatek za ubytování v chatách stanoven pro nečleny 8.-Kč, pro spřátelené korporace jako Sokol, H.D.V, Svaz lyžarů a Svaz dělnických
turistů 6 Kč a pro členy K.Č.S.T. 4.-Kč. Dorost do 18 roků pro všechny případy 50%.....Správce chaty na Králové Studni Holý navrhuje v této
chatě zlepšit vnitřní zařízení, ovakovat předsíň a sklípek. – Schválené. Oznamuje dále, že účty s Môcikem byly už vyrovnané – vzato na
vědomí.-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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 7.června 1932.- Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Královej Studni
Holý navrhuje doplnit inventář a provést některé opravy na této chatě. Opravy veškeré s materiálem a jeho dopravou nahoru by stály asi
4.000 Kč. Usneseno podle finančních prostředků jednotlivé práce postupně konat. Hospodářovi chaty na Králové Studni Môcikovi se nebude
vyplácet žádný měsíční poplatek, ale dá se mu tento za práce a naturálie jako na př. za připravení dřeva na pálení a pod. Při školních
výpravách na Královu Studnu stanoven poplatek 3.50 Kč za 1 osobu, z čehož připadne 70 h Môcikovi a 2.80 Kč nám, pro členy K.Č.S.T. 5 Kč (
1 Kč Môcik a 4 Kč klub) a pro nečleny 9 Kč(1 Kč Môcik, 8 Kč klub).... -In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 19281938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.července 1932 .- Uvádza sa aj informácia :... Cenník jídel na Královej Studni,
který žádá ústředí, dán k sestavení správcovi chaty Holému. Správce chaty na Královej Studni sděluje, že opravy jsou většinou už hotové,
nebo se právě dokončují. Vzato s povděkem na vědomí, poněvadž dle sdělení předsedy Wünsche byly tam provedeny poslední dobou velké
opravy o které má zásluhu jedině správce chaty Holý. – 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 : Zápis o výborové schůzi K.Č.S.T. v Bystrici, konané ve čtvrtek dne 11.srpna 1932.- Uvádza sa aj informácia :
... Chata pri Král.Studni. Projektované práce jsou hotové a doporučuje se vystaviti bazén na koupání. Pan Holý podá do příští schůze
rozpočet. Bude přikázáno majitelům dobytka z Harmance, aby zničenou cestu k chate opravili. Schváleno objednati 15m3 dřeva palivového
na zimu. -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.
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Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.září 1932 . - Uvádza sa aj informácia :... .dále předkládá jednatel Stárka
dopis K.Č.T.Praha ohledně zájezdu na Kr.Studnu v době od 24.12. do 1.1.1933. Usneseno dát těmto účastníkům celou chatu na Kr.Studni
k disposici až na 1 místnost, která by zůstala jako reserva pro případ potřeby pro jiné návštěvníky, kteří by chatu v té době též navštívili.
K.Č.T.Praha se vyrozumí o tom, že může tam být po udanou dobu ubytováno 50 osob po 6 Kč pro 1 osobu za 1 noc. Za nepřítomného
správce chaty na Kr.Studni Holého, sděluje předseda Wünsch, že opravy byly už provedeny. Bazen se zřídí přehradou potůčku. Výdaje na
opravu byly hrazeny z výtěžku chaty. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 20.října 1932 .- Uvádza sa aj informácia :... Dále bylo schváleno, aby bylo
město Ban.Bystrica a okres požádáni o úpravu cesty ke Král.Studni a k chatě na Suchém Vrchu. Dále bylo schváleno rozmnožit počet matrací
na Králové Studni zakoupením 10 třídílných matrací od firmy Gebauer v Ban.Bystrici. Jednatel sděluje, že jsou už zadány a to po 120 Kč.
Správce chaty na Králové Studni Holý nemá nic zvláštního. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.listopadu 1932.- Uvádza sa aj informácia :... Čten dopis prof.Petáka
z Ban.Štiavnice o vlomení se do chaty při Králové Studni, která byla zamčena a žádá o výšku náhrady škody. Záležitost drátěných matrací na
chatě při Král.Studni odložena na dobu pozdější. Podle finančních prostředků se pak potřebné zařídí. Dále sděluje jednatel Stárka, že v neděli
6.11.1932 byli si prohlídnout 3 zástupci vánočního zájezdu pražáků na chatu př Král.Studni tuto chatu a dojednat ještě některé podrobnosti
ohledně jejich ubytování. Správce chaty při Králové Studni Holý sděluje, že tam byl zřízen nový šporák, nová pec pro I.poschodí a chata že
byla umyta a vyčištěna. Značkovací referent Holý sděluje, že bylo provedeno zimní značení od chaty při Král.Studni na Križnou a z Malé
Križné přes Úplaz až k lesu.-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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.prosince 1932.- Uvádza sa aj informácia :... Bylo vzato na vědomí, že jsme
podali na okresní úřad v Ban.Bystrici žádost o poskytnutí subvence v obnose 1000 Kč na zimní značkování tyčemi na Križné. Dále sděluje
jednatel Stárka, že výprava pražských lyžarů přijede dne 25.prosince t.r. do Štubň.Teplic a odtud přijdou pěšky do chaty na Král.Studni.
U příležitosti tohto zájezdu bude tam pořádaný i lyžařský kurs. Dojednány byly ještě některé podrobnosti ohledně ubytování. Doplněním
potřebného zařízení pro tuto výpravu pověřen předseda Wünsch a jednatel Stárka.....Správce chaty na Králové Studni Holý žádá zaopatření
nosítkových saní. Usneseno vyžádat si nabídky. Zřídí se též lekárnička jak pro chatu na Král.Studni tak na Suchý Vrch. Na návrh p.Holého
rozšíří se pojistné na stáj při chatě na Král.Studni. -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.
SCHVARC, M.: Odbor Klubu československých turistov v Banskej Bystrici 1920-1938.–In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej
Bystrici. – Banská Bystrica : KST Lokomotíva, 1999. – uvádza nasledovné :
Valné zhromaždenie banskobystrického odboru KČST, konané 4. februára 1932, sa uznieslo, aby sa ocenila sústavná a úspešná práca svojho
predsedu o povznesenie turistiky na strednom Slovensku a jeho obetavosť a horlivosť pri výstavbe chaty na Kráľovej studni, a aby jeho
meno zostalo trvalo zapísané v dejinách turistiky na strednom Slovensku a bolo pripomenutím všetkým, čo chatu navštívia. Návrh valné
zhromaždenie jednohlasne prijalo a chata dostala názov Chata KČST pri Kráľovej studni – Wünschova.( ŠOKA BB, fond OKČST BB, zápisnica
z valného zhromaždenia 4. 2. 1932.)
Zpráva o činnosti Klubu československých turistů za rok 1931. – In: Časopis turistů. – Roč.44, č.2(1932).- Útulna na Králově studni ve
Velké Fatře opatřena byla samostatnou stájí, kterou nákladem Kč 2.000 pořídil odbor v Ban.Bystrici...

1933
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 11.ledna 1933 .- Uvádza sa aj informácia :... Ohledně O.K.Č.T. v Olomouci
o reservování 30 míst v chatě na Králové Studni na Velikonoce a pražského odboru o reservování chaty na tutéž dobu usneseno, aby
jednatel s oběma odbory vše příznivě dojednal. Jednatel čte dále oběžník ústředí, t.j.instrukce pro správce turistických chat, co přítomní
správcové vzali na vědomí. Bylo vzato s povděkem na vědomí, že od pražské výpravy jsme dostali 80 talířů a 40 příborů, dále od továrny
Sfinx 1 kastrol 20 litrový, 1 hrnec 20 litrový, 1-15 litrový, 3 džbány, 3 umývadlá a 10 popelníčků. Věci tyto jsou na chatě na Králové Studni.
Dále bylo vzato na vědomí zakoupení 2 nosítkových saní pro oboje chaty a za použití těchto saní stanoven jednotný poplatek 25 Kč.
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 1.února 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Králové Studni
Holý nemá nic nového. – 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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 9.února 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Předseda Wünsch zahájil schůzi
a sdělil že účelem této schůze je rozdělit funkce mezi jednotlivé členy nově zvoleného výboru.František Holý-značkovací referent a správce
chaty na Králové Studni. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 9.března 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Ústřední výbor žádal negativy chat
na Král.Studni a Chabenci k propagaci na Pražském veletrhu. Usneseno negativy zaslat a pověření tím Wünsch a Stárka......Dr.Dillinger
navrhuje zřídit na Suchém vrchu jednu místnost na voskování a žehlení lyží. Holý navrhuje postavit na to zvláštní boudu nebo přístřešek.
Rovněž tak i při chatě na Král.Studni. Vzato na vědomí a potřebné se zařídí. Správce chaty na Králové Studni Holý sděluje, že je třeba letos
upravit v této chatě mansardy k obývání. Návrh byl přijatý a Holý pověřen vypracováním přesného písemného návrhu na tuto úpravu.
Současně byl pověřen Holý zřízením vývěsky do této chaty ohledně poplatků pro návštěvníky. -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.
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Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 20.dubna 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Králové Studni
Holý nemá nic zvláštního. Vzal na vědomí k provedení že hospodáři této chaty udělá denník, kam se bude zapisovat vše, co má hospodář
provést, aby byla přes to evidence.-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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 23.května 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Králové Studni
Holý nemá žádné zvláštní zprávy. Bylo mu uloženo, aby se postaral o čistotu v chatě a okolo chaty pokud by to bylo potrebné. Usneseno
obstarat též pro tuto chatu klubovní vlajku. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 12.července 1933 .- Uvádza sa aj informácia :... Matej Oravec a Július
Slopovský žádají o udělení místa hospodáře v chatě na Suchém Vrchu. Usneseno vyrozumět jich, že nemáme důvodu dát nynějšího
hospodáře z chaty na Suchém Vrchu pryč, ale nabídne se jim, aby si převzali na zkoušku vedení kuchyně na chatě na Králové Studni a to do
konce srpna t.r. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 21.září 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Správce chaty na Králově Studni
Holý navrhl, aby se vyřešila otázka hospodáře na této chatě. Ohledně obsazení místa nového hospodáře referuje jednatel Stárka a sdělil, že
o toto místo sa poslední dobou uchází více uchazečů, jichž žádosti přečetl, resp.vzpoměl jich jména. Jednohlasně byl přijatý Karel Chladný ze
Starých Hor, který bude o tom vyrozuměný, že se přijímá na skoušku na dobu do 1.1.1934. Jako kauci má složit obnos 5000 Kč.
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 11.října 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Nový hospodář chaty na Králově
Studni Chladný byl už přijatý na skoušku do 1.1.1934 a místo hned nastoupil. Od nového roku se s ním uzavře řádná smlouva. Za správce
chaty na Králově Studni Holého podal správu o této chatě předseda Wünsch, který sdělil menovitě, že přičiněním p.Holého upraveny byly 3
podkrovní světnice k obývání a celá chata se čistí. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 2.listopadu 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Jednatel Stárka ve svojí zprávě
se zmiňuje předně o novém hospodáři v chatě na Králově Studni Chladném a o upravení jeho služebního poměru. Usneseno, aby do
1.1.1934 byl přijat jen provizorně a od této doby počínaje bude řádně přijat služební smlouvou. O.K.Č.T. v Praze I. sdělil, že z doby svého
pobytu v Chatě na Králově Studni nechal tam různých zásob v ceně asi 450 Kč s tím, aby je hospodář Môcik dle potřeby zpeněžil a žádají nyní
jejich vyučtování. Môcik sdělil, že jich prodal jen za 208 Kč, ostatní že se mu skazily a něco i ptáci požrali. V tomto smysle se O.K.Č.T. v Praze
I. písemně odpoví. Účet za bílení a čištění a práce různé při chatě na Králové Studni hospodáři Chladnému v obnose 777.50 Kč byl upraven na
obnos 385 Kč, který mu bude vyplacen. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 12.prosince 1933.- Uvádza sa aj informácia :... Žádost o subvenci na
Okres.výboře na různé investice okolo chaty na Král.Studni je na dobré cestě a třeba po Novém Roce znovu zažádat. Bylo vzato na vědomí,
že hospodáři obou chat řádně hlásejí každý čtvrtek stav sněhu. Ústředí žádá o úpravu cen jídel a nápojů v chatách. Usneseno bylo jim
sdělit, že dosavadní cenník vyhovuje a zůstává i nadále v platnosti. K žádosti „Čedoku“ v Praze se tomuto sdělí, že ubytování přes Vánoční
svátky mohou míti na Král.Studni za 6 Kč pro 1 osobu za 1 noc......Dr.Dillinger podal podrobnou zprávu o činnosti lyžařské skupiny, co dosud
vykonala a jaký program má v tomto zimním období. Sděluje dále, že o chatě na Král.Studni, hlavně o jejím novém hospodáři slyšel
nepříjemné věci, že tam zakazuje vařit návštěvníkům, že nedodržuje stanovené ceny a že s návštevníkmi nedobře zachází, takže tito již
někteří prohlásili, že za takovýchto poměrů tam nebudou chodit. Pan Dr.Dillinger byl proto požádaný, aby upozornil stěžovatele, aby to
podali na náš odbor písemně a uvedli konkrétní případy, které sa potom vyšetří a hospodář se vezme na zodpovědnost....
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.
Autovýlet z Banskej Bystrice zaviedla mestská cudzinecká komisia. Boli proponované tieto výlety: 31. júla cez Harmanec do jaskyne
Túfna. – In: Slovenský východ. – Roč.15, č. 172 (30. júla 1933).
Archívny dokument : Četnícka stanica v Predajnej 21.10.1933 oznamuje Okresnému úradu v Brezne, že preverila „mravnú zachovalosť
a politickú spoľahlivosť“ chatára na Chabenci Juraja Cabana. Menovaný bol následne od júla 1937 chatárom na Kráľovej studni :

In: ARCHÍV KST LOKO. - Originál je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
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1934
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 7.února 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Poněvadž hospodář chaty na
Král.Studni Karel Chladný dostal místo na píle, převzal toto místo po něm jeho bratr Jozef, který žádá nyní o prodloužení lhůty k složení
potřebné kauce. Usneseno povolit mu odklad do 1.5.1934. Bývalý hospodář chaty na Král.Studni Môcik nabízí v pádě potřeby opět svoje
služby jako hospodáře na této chatě. Bylo vzato na vědomí a sdělí se mu že si jeho nabídku vezmeme do záznamu.
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 22.února 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Polovnický spolek v Radvani
upozorňuje, že vodění psů do lesů není dovolené. Usneseno navrhnout jim, aby si do našich chat dali patřičné upozornění. Na dopis
maďarské výpravy na Králově Studni, kde si stěžují na drahé ubytování v této chatě a žádají udělení určitých slev, bude sděleno, že se jim
sleví 20% ze základního poplatku 9.-Kč s podmínkou, že tam budou plné 3 neděle.-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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.března 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Volba jednotlivých funkcionářů
...kooptovaný Stanislav Březík – správce chaty na Král.Studni. Ohledně maďarské společnosti na Král.Studni, která si podala na hospodáře
chaty stížnost, došla teď stížnost z Brna od docenta Grňu, který sdělil, že s pobytem na Král.Studni byl spokojen až na maďarskou společnost,
která tam dělá různé nepříjemnosti a překážky jak hospodáři chaty tak i jiným hostům. Sdělení toto bylo vzato na vědomí. Usneseno opatřit
pro chatu na Král.Studni 30 podhlavníků, 3 umývadla, 3 džbány a 1 džber. Prof.Čermákovi z Hr.Králové na jeho dotaz bude sděleno, že se mu
může pronajmout 1 místnost na Král.Studni na prázdniny pro jeho rodinu, ovšem vařit si tam nebude moct anebo se mu doporučí 1 místnost
v chatě na Suchém Vrchu, kde si bude moct vařit a to za 15 Kč denně kdekoliv....Používání kuchyně v chatách pro hosty se zakáže, ale dovolí
se jim, aby si požádali chataře o úpravu jejich jídel anebo o ohřátí těchto. Ohledně ubytování v chatách stanoveny tyto ceny : pro členy 4 Kč
při společných lůžkách a 6 Kč na samostatném lůžku., pro nečleny 8 Kč při společném lůžku a 10 Kč na samostatném lůžku. V zimě se
připočte u všech těchto cen 1 Kč na topení. Chatař dostane 20% ze základního poplatku tedy z ceny bez příplatku 1 Kč na topení.
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 8.3. 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Přehled o vybraných příspěvkách na
Král.Studni podáva pan Wünsch. Rovněž bylo zakoupeno pro chatu na Král.Studni 6 kusů slamníků a 30 prostěradel. Správa schválena.
Jednatel p.Stárka podává zprávu o chatách, max.účast v chatě na Král.Studni byla 70 hostí. Sníh byl dobrý, zásobování rovněž, nebylo tedy
stížností. Finanční úspěch byl rovněž dobrý. Nutno opravit kamna která jsou ještě v garanční době. Chatník požádá městskou radu
o povolení kosení trávy v muldách. Technické komisi dáno do úvahy zřízení toč.schodu na podvrch a druhého 00. – 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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 15.mája 1934. - Uvádza sa aj informácia :... Svaz robot.turistů v Žiline žádá
o udání ceny v chate na Král.Studni. Usneseno poslat. Hlášena jest 16 člená výprava real.gymnasia z Prahy na Král.Studnu. Správce chaty na
Král.Studni p.Březík nemá nic nového. Králova Studna : vše v pořádku, peníze byly řádně odvedeny a hospodáři byly vydány další bloky,
potřeba jest 1 nová lampa. Schváleno. Chata jest úplně v pořádku. Úkolem technické komise jest aby prohlédla kamna na Král.Studni
poněvadž stále kouří. Chatníkovi povoleno aby připravoval dřevo na zimu, které bude později převzato . Pan Samuhel navrhuje, aby se pro
chaty vypracoval domácí pořádek. -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 : Zápis z výborové schůze ze dne 7.6. 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Zprávu z Král.Studny podává pan Březík.
V chatě jest vše v pořádku. Od chatníka se může odkoupiti dřevo max á 25 Kč za 1m3. Navrženo zříditi v horní místnosti pohyblivou záclonu,
aby hosté nebyly rušeni při přecházení do sousedních místností. Zpráva schválena.- 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 : Zápis ze schůze konané dne 11.7.1934.- Uvádza sa aj informácia :... Ústředí žádá ceníky jídel a nápojů na chatách,
věc byla již vybavena dne 9.6.1934. Král.Studna, vše v úplném pořádku, technická komise má zjistit odpad k vodovodu, má se zakoupit látka
na záclony, povoleno zakoupit dřevo pro chatu á 25 Kč za 1m3, chatník chce si sám postavit na toto dřevo kůlnu a žádá o povolení aby směl
v lese si vykácet potřebné dřevo na stavbu. Chatník si postavil v síni výčep a stěžuje si na nedostatek židlí v chatě. Zakoupeny byli židle od
místní jednoty Sokol á 15 Kč za kus (15 kusů). Nutno zakoupiti slamu místo dřevité vlny do spol.noclehárny. Chatník žádá opravu kamen
a prohlídku komínu. Usneseno postaviti ze zbývajících kachlí kamna a kotlík na vodu ku sporáku. Sudy byly zakoupeny pro chatu za Kč 40.-.
Zpráva schválená. -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 : Zápis z výborové schůze, konané dne 12.8. 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Králova Studna: Chatu prevzal Karel
Chladný, provedeno řádné vyučtování, rovněž vše ostatní je v pořádku, doporučeno počkati s nákupem slamy do slamníku až po výmlatě.
Nutno jest asi v září provésti úpravu chaty uvnitř, opravit omítku a natřet, rovněž třeba doplnit lyžařské značení v okolí chaty. Závěs pro
Král.Studnu bude hotov dne 16.VIII.. Pan št.kap.Zvejška navrhuje, aby panu Březíkovi byl poskytnut zdarma nocleh na Král.Studni když tam
dlí služebně, návrh byl jednohlasně přijat.
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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 10.října 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Chata na Královej Studni :
Ing.Březík se omlouvá a poslal zprávu písemně. Chata jest v úplném pořádku. Ing.Fuksa podotýká že postele třeba vybavit řádnyma dekama
a natřít dveře. Na vybílení a opravu omítky povolen obnos Kč 120.- Rovněž slámu do slamníků nutno zakoupiti. Pan Stárka navrhuje
přístavbu zvláštní místnosti při dřevárni, která by sloužila jako úschovna a žehlírna lyží. Ing.Formánek má nakreslit náčrtek na tuto místnost.
Byl dohotoven a dán do provozu vodovod, průměrný náklad naň byl asi 7000.-Kčs. -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.
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Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, konané dne 14.11. 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Volné návrhy : chatník má při vstupu
do chaty žádat legitimaci aby se predešlo falešnému hlášení za člena. Hostům, kteří se falešně zapsali do knihy jako člen bude poslán dopis
a přihlašovací lístek. -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 : Zápis o výborové schůzi, konané dne 13.12. 1934.- Uvádza sa aj informácia :... Jednatel hlásí : Byl sestaven dopis
pro nečleny, kteří se falešně hlásili v chatách. Ing.Formánek se uvolil zakreslit barevně turistické cesty do map a vyvěsiti v chatách, náklad
na mapy bude hraditi klub. V chate na Král.Studni zůstali kachle a nestačí na postavení kamen, má se zjistiti co by stálo zakoupení ještě
potřebných kachlí a postavení kamen, o veci rozešlou se dotazy kachliarom. Na Král.Studni bylo provedeno vyúčtování a opatřeno 40m3
palivového dříví z toho 2/3 jsou naše. -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.
Stredoslovenská župa Klubu čs.turistov... - In: KS. - Roč.13, č.4-6 (1934), s.136. - Valné zhromaždenie 22.5.1934 vo Zvolene. Prehľad
činnosti – značkovanie, chaty. Odbor BB rozšíril chatu na Kráľovej studni, ... Podbrezová chystá započať stavbu chaty na Trangoške. Nový
výbor pod vedením V.Paulinyho. Adresa župy-pplk.just.František Ondruška,Hronské nábrežie 6,BB.
Chata pri Kráľovej studni. – In: Banskobystrické noviny. – (15.6.1934). – Z Harmanca po žltej značke dolinou Bystrica 3 ½ hodiny. Možnosť
ubytovať v chate 60-70 osôb. Hospodár chaty J.Chladný býva v chate celý rok a jeho sestry majú na starosti kuchyňu. Dnes už nie je treba
nosiť si proviant na chrbte. Celodenná penzia – raňajky, obed, večera, ubytovanie-Kč25, nečlen 30 Kč denne. Poplatok za denný pobyt bez
nocľahu je 1 Kč.
Turistika. – In: Banskobystrické noviny. – (16.3.1934). – Klub čs.turistov v Banskej Bystrici 14.t.m. mal schôdzu nového výboru. Správcom
chaty pri Kráľovej studni sa stal Brezík.
Spadlá lavina na Krížnej vo Velkej Fatre. – In: Časopis turistů.-Roč.46, č.10(1934),s.238.

KARLÍČEK, Miroslav : Novinky ze Slovenska. Chaty.- In: Časopis turistů. – Roč.46, č.1(1934), s.2. a s.21 –Uvádza doplnky k svojej publikácii
„Lyžařský průvodce Slovenskem“(1933) o.i. aj informácia : „Velká Fatra, chata KČST pri Královej Studni osazena je stále hospodářem
K.Chladným ze Starých Hor. Větší výpravy je nutno ohlásiti předem.“
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Archívny dokument : Zápis z výborovej schôdzi odboru Klubu čs.turistov v B.Bystrici konanej dňa 18.januára 1935.- Uvádza sa aj
informácia :... Klub čs.turistov v Prahe hlási 25-30 člennú výpravu na Královu Studňu. Okrem toho hlásené sú ešte 3 iné výpravy 4-8
členné......Nabídky fy Záhor a Bučan na stavbu pece na Královej Studni odložené do jari, kedy bude stavba zadaná.....Schválený bol účet na
Kč 100.- za veniec na hrob tragicky zahynuvšiemu nášmu členovi Jánovi Lepkovi, nosičovi na Kráľovej Studni, ktorého zasypala lavína na
Krížnej. Pamiatka nebohému vzdaná bola prítomnými povstaním. Súčasne bolo usnesené členské príspevky, ktoré zaplatil Ján Lepko, vrátiť
jeho matke.
Chata na Kráľovej Studni : Referent chaty na Kráľovej Studni p.Březík sa na dnešnú výborovú schôdzu omluvil a oznámil, že nemá žiadnu
zprávu, poneváč už v chate dávno nebol.Správca chaty na S.Vrchu p.Cimmerman žiada do jednej hornej miestnosti novú pec pokial možno
kachlovú. Bolo rozhodnuté s vecou počkať do jari, kedy sa bude riešiť stavba pece na Kráľovu Studňu. K návrhu ing.Formánka usnesené dať
zhotoviť razítka na pohľadnice do chaty. Ďalej bolo usnesené, že do kuchyne v chate cudzí majú vstup zakázaný. 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 : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 1928-1938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala 2.února 1935.- Uvádza sa aj informácia :... Kandidátka byla navržena
a sestavena následovně: ...předseda J.Wünsch...správce chaty na Král.Studni : J.Wünsch. Následovala rozprava o programu pro letošní rok
a debatovalo se o stavbě chaty na Donovalech, usneseno nepodnikat ničeho dokud se krajina nerozhodne o stavbě hotelu. Má se však
rozšířiti chata na Král.Studni a vybudovat lepší cesty ku chatám. Pan Holý se nabídl, že donese do příští schůze seznam cest které třeba
přeznačkovat. Technická komise má poslat plány na přístavbu k chatě na Král.Studni.....Pán Ing.Waschko navrhuje, aby se uvědomilo ústředí
že mají na Slovensku používati orientačních tabul se slovenskými nápisy.
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.
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Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala dne 15.5.1935.- Uvádza sa aj informácia :... Chata na Král.Studni :
p.kap.Zvejška navrhuje pořádné vybavení chaty, postavení jídelny a místnosti pro mazání lyží, návrh se pojme do programu 5-letky...
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 : Zápis o výborové schůzi, která se konala 26.6. 1935 v restauraci na Kolkárni.- Uvádza sa aj informácia :... Chaty :
Král.Studna-chatník nás žádá o postavení pece na pečení chleba a zakoupení cementu na opravu komínu, zakoupí se mu 10 kg cementu.
Dále jest nutno opatřiti chatu dvojitými oknama a postele novými vložkama , na kteréžto si vyžádáme podrobné nabídky. Od stavitelů si
vyžádáme rozpočet na přístavbu jídelny a místnosti pro lyže. -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 : Zápis o výborové schůzi, která se konala 24.7 1935.- Uvádza sa aj informácia :... Hydrografický ústav nám zasílá
žádost p.Chladného o peněžitou podporu za meteorol.pozorování. Usneseno doporučiti pro něho odměnu asi 150 Kč.Na chatníka na
Král.Studni byla vznesena stížnost, že nezapisuje jména návštěvníků do knihy, čímž nás poškozuje, p.Chladný bude předvolán do B.B. a věc
vyšetřena. –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 : Zápis o výborové schůzi, která se konala 18.9. 1935.- Uvádza sa aj informácia :... Chatník z Král.Studny byl
předvolán(věc:nezapisování hostů do knihy) udělena mu pokuta, on slíbil vykonat nápravu. Okresnímu úřadu byl poslán investiční program
pro chaty Králova Studna a Suchý Vrch a přeznačkování hřebenu Nízkých Tater. Chata na Král.Studni : k nabídkám na dvojitá okna do chaty
si vyžádáme ještě nabídku firmy Kohout v Radvani. -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 : Zápis o výborové schůzi, která se konala 31.10. 1935.- Uvádza sa aj informácia :... K.Kohút stolár v Radvani zaslal
nabídku pro druhá okna na Král.Studni, usneseno prijati za cenu 1450 Kč. Dr.Šimčisko se ptá, byla-li sjednaná náprava s klosety na
Král.Studni... -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.
Chata na Kráľovej studni. – In: Naše noviny. – (15.4.1935). – Chata na Kráľovej studni sa stáva od 3-4 rokov vyhľadávaným turistickým
strediskom. Krásna poloha zväčšuje návštevu rok po rok a to tak v zime ako aj v lete. Chata je však na dnešné pomery pomerne malá a málo
komfortne vybavená. V programe je rozšírenie a nová úprava. Medzi Krížnou vo Veľkej Fatre a Prašivou v Nízkych Tatrách nejestvuje doteraz
turistické spojenie. Stav.Holý pripravuje pre nastávajúcu sezónu označkovanie tohto spojenia. V dohľadnej dobe vydá klub turistov mapu
banskobystrického okolia, ktorá doteraz chybuje.
Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. – In: Naše noviny. – (15.11.1935). – Odbor kúpil pre svoju chatu na Kráľovej studni nový
inventár – 25 postelí s pružnými vložkami a 25 vlnených prikrýviek za 7.000 Kč. Prikrývky boli kúpené u bystrickej súkennej firmy. Bystrický
odbor KČST pripravil návštevníkom Kráľovej studne milé prekvapenie. Budú to iste bystrickí lyžiari, ktorí prví vyskúšajú nové pohodlie
v chate.

1936
Archívny dokument : Zápis o výborové schůzi, která se konala dne 14.2.1936.- Uvádza sa aj informácia :... Tatranská komise uspořádala
kurs záchranné služby, byl na něj vyslán jako člen chatár z Král.Studny, k doplnění záchranných potřeb mají se dokoupit stupačky, lano, sáni
a lampa, opatřením byli pověřeni p.Stárka, Ing.Kürti. Usneseno dávati záchranci od případu k případu peněžitou odměnu a její výši stanoví
klub. 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. Pan
Hroch nás žádá o odměnu za vyhotovení plánu pro dvojitá okna na Král.Studni, kterých údajně použil p.Kohút. Žádost se zamítá, ale odpustí
se p.Hrochovi členské příspěvky za rok 1936...-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 : Zápis z ustavující výborové schůze, která se konala dne 4.3.1936 (po skončení valné hromady) za předsednictví
p.Wünsche a měla za úkol rozděliti funkce jednotlivým členům výboru, zvoleni byli jako: předseda p.Wünsch.... Králova Studna –
Ing.Formánek... -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 : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 17.4.1936.- Uvádza sa aj informácia :... Noclehárny budou zřízeni na
Starých Horách a v Donovalech, sřídí si je a povedou je obce samy. Chaty: Král.Studna – p.kap.Zvejška podává správu o velikonočním
lyž.výletu na Král.Studnu a o stížnostech které byly vzneseny na chatníka. Po delší debatě usneseno opatřiti členům výboru kontrolní
preukazy aby mohli střídavě kontrolovat chaty. -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 : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 12.5.1936.- Uvádza sa aj informácia :... Dodatkem k minulé schůzi bylo
usneseno že p.Chladný chatník z Král.Studny musí dodržat stanovené ceny do doby dokud mu ústředí neschválí ceny nové. Dr.Šimčisko
navrhuje aby ku zimnímu značkování bylo použito směrových značek. Schváleno jako dodatky ku zápisu z minulé schůze. ... Městské radě BB
jsme si podaly žádost o darování pozemku na stavbu jídelny při chatě na Král.Studni. Ing.Formánek referuje že stavba jídelny na Král.Studni
byla zaslána staviteli z Majeru. -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 : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 13.5.1936.- Uvádza sa aj informácia :... KČST Slovenská komise žádá
o bezplatné ubytování a stravování chudých studentů. Usneseno poskytnouti jim 10 noclehů v BB v době červenec-srpen, 20 noclehů na
Suchom Vrchu a 10 na Král.Studni, dále budeme vyjednávat s YMCA, Nár.dom, hotel Wagner, zda mohou jim zdarm a poskytnouti
stravu.Chaty : Ing.Formánek podává zprávu o možnostech přístavby k chatě. Usneseno pověřiti Ing.Formánka a stav.Zemana vypracovaním
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plánů na přístavbu jídelny a místnosti na mazání lyží ku stávající chatě. Dále se pokusíme dáti chatu do nájmu za minimální nájemné Kč
4000 ročně a všechny ostatní výlohy si hradí chatník, o věci se bude ještě jednat s chatníkem....
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 : Zápis z výborové schůzi, která se konala dne 24.6.1936.- Uvádza sa aj informácia :... S nájemcem chaty na
Král.Studni p.Chladným se jednalo, náj.smlouvu, podmínky jsou následující : roční nájem 4000 Kč splatný v čtvrtletních lhůtách předem,
o chatu má pečovat jako o svůj majetek, musí provádět čištění, topení, osvětlování, dodržovat ústředím stanoveny ceny, svévolné poškození
nahradit, platit polovinu (pozn.-ceruzou je to preškrtnuté a nad tým napísané „celú“) pojistek. Výpovědní lhůta je půlročná. Smlouvu
vyhotoví p.notár Tichý od 1.7.1936. Anonym nás upozorňuje v Azetu na nedostatočné značkování ve Velké Fatře. Usneseno pověřiti chatníka
aby provedl zimní značkování za cenu 2 Kč za tyč se vším potřebným, od Malé Krížne na Velkou smerom na Prašnicu. Ku přístavbě jídelny na
Král.Studni jsme dostaly subvenci Kč 15.000 a celkový náklad jest asi 45.000 Kč, se stavbou se začne hned jakonáhle se zjistí nejvhodnější
stavební materiál.Ing.Formánek vznáší stížnost na chatníka z Král.Studny na zdražování potravin. Věc bude nutno důkladně vyšetřit....
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 zo dňa 14.decembra 1936 v Národ.dome - Uvádza sa aj informácia :
1)Okres.úradu, tu, zaslaný dopis ako doplnok žiadosti o subvenciu na stavbu chaty pri Král.Studni.
2) Odbor KČST Praha ohlašuje zájazd na chatu pri Král.Studni v počte 15-20 osôb od 13.III. do 21.III.1947
3) Okresný úrad, tu, vracia splátkový výkaz podaný v záležitosti podpory na stavbu chaty pri Král.Studni.
4) Stredoslov.župa KČST,tu,požiadaná, aby zariadila žeby pri rozdel.staníc a zastávok na novej trati BB-H.Štubňa bola zriadená zastávka
v blízkosti chaty Král.Studňa.
Pokladník oznamuje, že na prístavbu chaty pri Král.Studni bolo t.r. vydané cca Kč 15.000.- Stavba dochystaná je asi do polovice, bez strechy.
Múry sú zabezpečené pred skazou ošalovaním.
Bolo prevedené zimné značkovanie tyčami na Križnej. Zasadené bolo celkom 400 kolov. Náklad Kč 944.- Bude potrebné objednať výstražnú
tabuľku na úsek od trianglu na Križnej na hrebeň odbočujúci na sedlo nad Rybô, kde hrozí nebezpečie pre lyžiarov. –
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.

Zápisnica o schôdzi Slovenskej komisie KČST. - In: Krásy Slovenska. - Roč.15, č.8 (1936) – Príloha : Turistika – Šport – Jaskyne. - č.8(1936),
s.115-118. - Konala sa 4.7.1936 v Žiline. Stavebný program (popis rozmerových riešení interiérových horských chát), o.i. spomína sa
aj prístavba chaty pod Krížnou(BB).
Obete „Bielej smrti“ nájdené po 5 mesiacoch. – In: Naše noviny. – (15.5.1936). – Dňa 18.12.1935 odišli z domu na lyžovačku na Krížnu
J.Kaliský a R.Barborík z Motyčiek a viac sa nevrátili. Dňa 14.mája 1936, teda po piatich mesiacoch našli ich telá pastieri zo salaša v revúckej
doline. Zvláštna komisia vyšetruje príčiny tohto nešťastia. Pohreb nešťastných obetí bude v nedeľu dňa 17.mája 1936.
Veľká Fatra: Chata KČST pri Kráľovej studni / Fotografia. –In: VI.Lyžiarsky prebor KČST. 1-2.februára 1936 v Banskej Bystrici. –KS.zvláštne číslo január 1936. – Banská Bystrica: Odbor KČST, 1936. – Foto chaty na s.41.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Navštevujte Stredné Slovensko !- Nákladom Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, b.r.v.(asi rok 1936).

Archívny dokument : List od: Klub československých turistov Odbor Banská Bystrica. – Dňa 22.augusta 1936. – Komu: Tit.Rade mesta
Banská Bystrica. – Podpísaný odbor Klubu čs.turistov v Banskej Bystrici pristúpi v najbližšej dobe k prevedeniu prístavby svojej turistickej
útulni pri Kráľovej Studni. Uvedenou stavbou hodlá podpísaný odbor povzniesť na vyššiu úroveň turistický ruch v pohorí Veľkej Fatry. Na
prístavbu boly udelené tiež výdatné podpory z verejných prostriedkov cieľom zmenšenia nezamestnanosti v okrese banskobystrickom.
Odboru bolo pred časom mestom Banskou Bystricou povolené postaviť turistickú útulňu s podmienkou, že majiteľ budovy bude platiť
majiteľovi pozemku t.j.mestu Banská Bystrica uznávací poplatok vo výške Kč 2.- ročne (Uznesenie mestskej rady č.8245/27.) Podpísaný
odbor žiada radu mesta, aby vybudovanie prístavby, ktorá bude pozostávať z vybudovania osobitnej dependancie v najbližšom súsedstve
starej chaty lásk.vzala na vedomie, aby povolený uznávací poplatok nebol menený a odboru neboly predpisované žiadne komisionálne
pokračovania. Na prianie majetníka pozemku pripojuje odbor polohový i detailný plán projektovanej dependancie.- 8.príl.

26

S prejavom dokonalej úcty za (razítko OKČST BB) + rkp.podpisy miestopredseda Waschko a II.jednateľ...
Pozn.:na konci tohto listu je spisové razítko : Mestský úrad Banská Bystrica-Došlo 9.IX.1936-číslo 11674/VI 1657/931 a strojopisné zápisy
mestského lesného hl.komisára Ing.Gazsu ako aj starostu mesta, ktorými vyslovujú súhlas s danou prístavbou.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA

+
Archívny dokument : Priložená príloha : Plán na prístavbu chaty odboru KČST B.Bystrica pri Královej Studni. Situácia 1:2.880.
Plán vypracoval v auguste 1936 Jos.Vykouřil, stavitel Banská Bystrica. ( pôdorysy a čelný pohľad na objekt).

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA

1937
Archívny dokument : Zápis z valné hromady která se konala dne 4.3.1937.- Uvádza sa aj informácia :... hospodár z Král.Studny je
Ing.Formánek... -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 schôdzi odboru K.Čs.T. Banská Bystrica konanej dňa 26.mája 1937.- Uvádza sa aj informácia
:... Zpráva pokladníka p.Katzera...sdeľuje, že Krajinský výbor odhlasoval na stavbu chaty na Kráľovej studni Kč 25.000.-. Vzaté bolo na
vedomie, že tunajšiemu odboru došla nabídka Juliusa Jelšu, býv.vrchného čiašnika Nár.domu, ktorou žiada o zadanie chaty na Kráľovej
studni. Vzhľadom na neprítomnosť p.predsedu Dr.Úlehlu o otázke zadania chaty na Kráľovej Studni do prenájmu bude jednané na budúcej
výborovej schôdzi. Zmena osoby chatníka má sa uskutočniť v najbližšej dobe a p.Katzer navrhuje, aby vzhľadom k dosti veľkému počtu
uchádzačov bolo žiadané ročné nájomne po Kč 10.000 + poistné, samozrejme včetne zadania prístavby chaty, ktorá sa už dokončuje.
Smluva s doterajším chatníkom p.Chladným vyprší dňa 1.7.1937. – In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KČST v Banskej Bystrici 19281938/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdzi odboru K.Čs.T. Banská Bystrica konanej dňa 9.7 1937.- Uvádza sa aj informácia :...
Chata na Kráľovej Studni bude poistená u Pražskej mestskej poisťovne. Ohľadne zmeny osoby chatníka na Kráľovej Studni referoval
p.Ing.Formánek. Miesto dosavádneho chatníka Karola Chladného- dňa 1.júla 1937 nastúpil za chatníka Juraj Caban, bývalý nájomca
chaty na Chabenci. Prevzatý bol inventár (zariadenie), podľa spísaného inventáru niektoré veci, odovzdané svojho času Chladnému, sa
nenašly. Cena tých činí Kč 198. Predsedníctvo jednalo s Chladným, ktorému bolo prisľúbené vyplatiť odškodné v obnose Kč 2000.-. Taktiež
kaucia – až na Kč 300.- sa mu vyplatí. Bolo sjednané nájomné s Cabanom vo výške Kč 9.000 ročne. Zdarma musí previesť značkovanie
v okruhu chaty, ubytovať robotníctvo počas invest.prác, funkcionárom odboru-pri úradnom výkone-poskytne zdarma ubytovanie. Ceny-proti
predošlým-neboly zvýšené. Celodenná penzia pre členov bude činiť Kč 26.-, pre nečlenov Kč 31. Výbor schválil dosavádny postup
Ing.Formánka.
Pán štkpt.Zvejška zmieňuje sa o postavení zrubu v sedle Rybô. Treba požiadať Riad.štát.lesov a statkov o dlhodobý prenájom pozemku,
potrebný na stavbu chaty. – 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 valnej hromady, ktorá sa konala dňa 30.9.1937.- Uvádza sa aj informácia :...Správca chaty na Kráľovej
studni oznamuje, že treba sa postarať o lepšie zariadenie nocľahárne, treba zakúpiť niekoľko železných postiel a prikrýviek. Návrh na
zakúpenie 20 diek bol schválený. Ing.Formánek oznamuje, že prístavba chaty na Kráľovej Studni vyžiadala si nákladu Kč 54.000.- a nie ako
bolo pôvodne preliminované Kč 42.000.- Preto treba žiadať od Krajiny, resp. od okresu ďalšiu podporu. Zároveň prosí p.t.výbor, aby
dodatočne schválil objednávku kachieľ, postieľ a paplónov, ktorú učinil bez jeho súhlasu. Výbor jeho jednanie považuje za správne
a s povďakom kvituje jeho prácu, ktorú vykonal v prospech klubu.
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Na dotaz p.Dr.Úlehlu ohľadne otvorenia prístavby chaty na Kráľovej Studni-bolo odpovedané, že oficiálne slávnostné otvorenie prístavby
chaty bude sa konať až na jar. -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 zo zasedania výborovej schôdze K.Čs.T., ktorá sa konala dňa 15.decembra 1937.- Uvádza sa aj informácia
:... Zpráva pokladníka - poznamenáva, že prístavba chaty na Kráľovej Studni vyžadovala nákladu Kč 85.000.-. Čiastka Kč 10.000, ktorá dosiaľ
nie je ešte uhradená, mienia zakryť z členských príspevkov a z výťažku chát. Prístavba je poistená na Kč 35.000 a je návrh na zvýšenie
poistnej hodnoty na Kč 50.000. Taktiež odporúča poistenie mobiliáru na Kč 20.000, čo sa aj schvaľuje. ... Väčšina členov výboru dáva návrh,
aby otvorenie prístavby chaty na Kráľovej Studni bolo vykonané v jubilejnom roku....
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 : Situačný nákres budovy a okolia chaty odboru KČST Kráľova Studňa 1:2000. – 7.12.1937- Vysvetlenie : Budovy chát
sú umiestnené na pokraji ochranného lesa. Číslo parcely 697, majiteľ mesto Banská Bystrica, pol.obec Harmanec. Hranice pozemku pre
dlhodobý prenájom sú tečkované červene. Na vzdialenosť 200 m od budovy v okruhu žiada sa zakázanie pastby.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Pôvodný Odpis listu od: Krajinský úrad v Bratislave. – Čís.312.460/12-1937.- Bratislava, dňa 9.novembra 1937. –
Predmet : Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. Krajinská podpora na stavbu chaty pri Kr.Studni. – K číslu:205/1937, zo dňa
29.septembra 1937. – Komu : Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. – Dľa predloženého výťahu zo zápisnice obecnej rady v Banskej
Bystrici, uzavrela táto mestská rada dňa 13.júla 1937 pod číslom 297/7.677, že tamojšiemu odboru klubu čs.turistov „prepúšťa“ potrebný
pozemok na postavenie chaty v majetkovom chotáre Smrekovica za ročitý uznávací poplatok 2.-Kč. V tomto uznesení nie je uvedené, na
ktorú dobu bol pozemok tamn.odboru daný do prenájmu a preto nie je splnená podmienka, aby dlhodobý prenájom (užívanie) chaty bol
zaistený. Je preto treba, aby odbor túto závadu jednáním s mestom odstránil, v protivnom prípade na uvedený objekt v budúcnosti žiadna
podpora už udelená nebude.
Za krajinského prezidenta : podpis v.r.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od: Klub československých turistov Odbor Banská Bystrica. – Dňa 7.decembra 1937 – čj.286/37 – Predmet :
Odbor klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. Krajinská podpora na stavbu chaty pri Kr.Studni. Prenájom pozemku. – K číslu:297/1937,
z.d.13.7.1937. – Komu : Mestská rada mesta Banskej Bystrice. – Podpísaný odbor klubu čsl.turistov obdržal Vaším uzavretím
číslo:8.245/1927 povolenie k stavbe predmetnej budovy. Súčasne dostal týmto uzavretím do prenájmu príslušný stavebný pozemok. Keďže
ale v uzavretiu nie je stanovené, na akú dobu sa príslušný pozemok prepúšťa, a Krajinský úrad výnosom z.d.2.XI.1937, číslo 312.460/12-1937
výslovne udanie tejto doby na odboru žiada, prosíme radu mesta, aby dodatočne k shorauvedenému uzavretiu túto dobu ustálila. Vzhľadom
k povahe veci prosíme, aby táto doba bola nám stanovená alespoň na 50 rokov. Citovaný výmer Krajin.úradu v prílohe v odpise prikladáme.
1.príl.
Za odbor KČST: miestopredseda (rkp.podpis Stárka) a jednateľ (rkp.podpis Bukvaj) + razítko OKČST BB.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
BROŽ, J.: Činnost Klubu československých turistů v roce 1936. - In: Časopis turistů. - Roč.49, č.4(1937), s.34-36.
Aj inf. - v Nízkych Tatrách bola vybudovaná nová chata na Veľkom Boku. Odbor Ban.Bystrica začal s prístavbou chaty na Kráľovej studni.
FURY, František : Kráľova studňa. – In: Časopis turistů. – Roč.49, č.10(1937), s.159. - Popis prístupu k chate, informácie o chatárovi
K.Chladnom, údaje o počte lôžok a cenách za ubytovanie.
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Ondruška : Stredoslovenská župa KČST.- In: KS.-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
ŠTEFKO, Adolf: Šport v Banskej Bystrici. – In: Sprievodca Banskou Bystricou / zost.Ľudovít Lupták. – Banská Bystrica : Nákladom časopisu
„Kúpele a letoviská na Slovensku“, tlač.Slovan Banská Bystrica, 1937. – s.54-56. – „...V okolí sa nachádzajú tieto chaty : chata KČST na
Suchom vrchu, chata Makkabi nad Králikami, chata KČST pod Križnou na Kráľovej Studni, chata KČST na Chabenci, chata KČST pod
Ďumbierom, chata na Hrbe nad Ľubietovou... Všetky informácie žiadajte ohľadom každého druhu športu u mestskej cudzineckej kancelárii,
mestský úrad, Masarykovo nám.č.1, kde je i nočná služba.“
Archívny dokument : Klub čsl.turistov, odbor Banská Bystrica . Technický popis k projektu ochrannej chaty odboru v sedle Rybô, pohorie
V.Fatra, o.B.Bystrica.
„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.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument :

Fotografie z osobného archívu chatára Juraja Cabana :

asi 1937

...aj títo stavali chatu

chatár Juraj Caban-zima 1937
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asi 1940

asi 1942

asi 1941
asi 1942
Juraj Caban pôsobil na chate v rokoch 1937-1944.V novembri 1944 chaty vypálili nemeckí nacistickí vojaci.

1938
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze, konanej dňa 12.februára 1938 .- Uvádza sa aj informácia :... Bolo stanovené, aby
slávnostné otváranie novej prístavby chaty na Kráľovej Studni bolo vykonané dňa 22.mája t.r. T.J.Sokol v Mieste žiada, aby ich členovia
mali v našich chatách tie isté sľavy ako členovia K.Čs.T. Katzer navrhuje poskytnúť sľavu len v chate na Suchom Vrchu. Stárka poznamenáva
k veci, že takáto sľava nemôže sa poskytnúť v chate na Kráľovej Studni, pretože sme viazaní smluvou, s nájomcom bude ešte o tejto sľave
jednané. Za správcu chaty na Kráľovej Studni zprávu podal Stárka. Mimo iné pripomenul nutnosť zakúpiť ešte aspoň 10 postieľ, nakoľko
doterajší ich stav nepostačuje. Stárka navrhuje, aby sa periodicky zisťovalo, či chatári platia dane. Nájomca chaty na Kráľovej studni žiada
50 diek, nabídka na 1 deku činí Kč 130. Navrhuje sa zakúpiť 30 kusov od Ruttkaja, do nocľahárne od Furgyika. Treba však s ním ešte jednať
o cenu. Návrh bol prijatý. -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 napísaná na ustanovujúcej schôdze výboru K.Č.S.T.,konanej dňa 9.3.1938 .- Uvádza sa aj informácia :...
Prikročené k rozdeleniu funkcií... ref.chaty na Kráľovej Studni p.Stehlík.... 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 napísaná na schodzke výboru K.Č.S.T. konanej dňa 29.4.1938.- Uvádza sa aj informácia :... Došiel dopis od
obce Harmanec o podpore na zriadenie chaty na Kráľovej Studni. Od Okresného výboru B.B. o udelení podpory Kč 2000 na chaty Kráľova
Studňa. Dňa 14.4.1938 vznikla požiarna škoda na Kráľovej Studni v obnose cca Kč 300 bola poisťovňou uhradená. Slávnostné otvorenie
chaty na Kráľovej Studni, resp,.prístavby, bolo stanovené na deň 12.6.1938. Správa z chaty Kráľova Studňa . p.Stehlík : Návšteva tejto
chaty je veľmi dobrá, vyslovená bola nutnosť ďalšieho rozšírenia, resp.vyriešenia tejto otázky.
Pan predseda sdeľuje, že došiel prípis od Národohospodárskej župy stredoslovenskej ohľadom turistického chodníku po hrebeňoch Nízkych
Tatier....Voľné návrhy : p.Dr.Dillinger naviedol rozpravu o stavbe lanovky na Majerovu skalu.
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 : Fotografie z osobného albumu Ludvíka Stárku
– foto zo slávnostného otvorenia III.chaty na Kráľovej studni 12.6.1938. Reční L.Stárka, stojí chrbtom k novej chate, (z ktorej na fotke
vidieť len dvere). V zábere je pohľad na pôvodnú II.zrubovú chatu. – In: ARCHÍV KST LOKO
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Fotografia z osobného albumu L.Stárku – foto chaty na Kráľovej studni (oficiálne otvorenej 12.6.1938) ktorá bola „prístavbou“
k zrubovej chate z roku 1928 ( t.j. je to už tretia chata na Kráľovej studni – prvá z roku 1927 zhorela ešte pred jej otvorením).
– In: ARCHÍV KST LOKO

Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze ktorá sa konala dňa 27.6.1938.- Uvádza sa aj informácia :... 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. ....Dir.Stárka referoval o otvorení prístavby na Král.Studni. Správca chaty na Král.Studni p.Stehlík
upozorňuje na nedostatky na chate, je špatná strecha, odpadáva omítka, usneseno zakoupit dasky na zhotovenie polic vo svetnicach.
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: KS. - Roč.17, č.1 (1938), s.21. – Informácia uvádza, že odbor pripravuje výstavbu zrubu pri osade
Rybô, turistickej chaty na Prašivej a stavbu vodovodu v novej chate na Kráľovej studni.
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.
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Zpráva na schôdzke Slov.komisie KČST o činnosti žúp : (dňa 28.mája 1938 v Žiline). - In: KS. -Roč.17, č.8(1938), s.189-192. – 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 uzneseniepostúpiť žiadosť ústrediu na vyjadrenie.
Odbor Klubu čsl.turistov v Banskej Bystrici. – In: Naše noviny. – (17.6.1938). – V rámci jubilejných osláv 50-ročného trvania KČST odovzdá
turistickej verejnosti v nedeľu dňa 19.júna 1938 o 11 hod.predpoludním, novú budovu chaty na Kráľovej studni, k čomu dovoľuje si čo
najsrdečnejšie pozvať všetkých turistov a milovníkov prírody. Informácie pre účastníkov : Prvá výprava odchádza z Banskej Bystrice
z Masarykovho nám. už v sobotu o 15.30 autobusom do Starých Hôr, odtiaľ výstup po zelenej značke trvá 3 hodiny. Nocľah v chate. Druhá
výprava ide v nedeľu ráno o 6 hod. taktiež autobusom tou samou cestou. Návrat zo Starých Hôr autobusom v nedeľu večer o 5 alebo
o 7.hod. Cestovné ta a späť činí 10 Kčs. Prihlášky na autobus a na obedy (Kčs 11, polievka, maso s prívarkom, kompot, múčnik a čierna káva)
treba podať u filiálky Mestskej sporiteľne Pražskej do 18. t.m.
Mestská rada. – In: Naše noviny. – (1.4.1938). – Mestská rada 29.marca. – Klubu čsl.turistov prenajatý bol mestský pozemok na Kráľovej
studni.
Zastupiteľský sbor mesta Banská Bystrica. – In: Naše noviny. – (8.4.1938).- Odboru KČST v Banskej Bystrici prenajatý bol mestský pozemok
pri Kráľovej studni na dobu 12 rokov za uznávací poplatok Kčs 10.
Mestská rada 6.mája. – In: Naše noviny. – (13.5.1938). – Miestnemu odboru KČST udelená bola podpora Kčs 300 na doplnenie inventára
turistickej nocľahárne.
Koncom minulého týždňa... – In: Naše noviny. – (22.7.1938). – Koncom minulého týždňa po teplých letných dňoch nastalo väčšie
ochladnutie. Výprava 27 turistov z Čiech v hmle a snehovej búrke zablúdila a nemohla sa dostať do chaty KČST na Kráľovej studni. Konečne
sa to 2 členom výpravy podarilo, ktorí potom privolali pomoc z chaty, na veľké šťastia výpravy, lebo už mnohí omdlievali od zimy a blúdenia.
Tiež Jar.Heinaunová zo Sedličian, 51 ročná poštárka, sa síce v chate prebrala, ale predsa len zaplatila celý výlet životom, pretože zomrela
ešte v chate na srdečnú slabosť. Následkom studeného počasia napadla tiež na hrebeňoch Nízkych Tatier dosť veľká vrstva snehu.
Upozorňujeme turistov. – In: Naše noviny. – (27.5.1938). – Upozorňujeme turistov a návštevníkov Veľkej Fatry a chaty KČST pri Kráľovej
studni, že prístup k chate pri Kráľovej studni dolinou potoka Bystrica je až do odvolania ZAKÁZANÝ. Preto sa doporučuje, aby používané bolo
ciest: Zo Starých Hôr cez Úplaz (zelená značka) 2 ½ hodiny, alebo z Harmanca cez Horný Harmanec, Tufnu, Krásny kopec, Košarisko (zelená
značka). Z Horného Harmanca trvá výstup asi 2 ½ hodiny.
Podniky odborů.-In: Časopis turistů.–Roč.50,č.3(1938),s.28.–Odbor Ban.Bystrica 22.5.1938 otvorí prístavbu chaty pri Kráľovej studni
Archívny dokument : List od: Klub československých turistov Odbor Banská Bystrica. – Dňa 18.II.1938 –čj.55/38 ( k čís.17.300
z.d.11.XII.1937). – Týka sa : Dĺhodobý prenájom pozemku pre chatu Kráľ.Studňa. – 1.príl. – Komu: Slavnému Mestskému úradu
(oddelenie lesné) Banská Bystrica. –Dodatočne k tun.podaniu číslo 286/37, z.d.7.XII.1937, ako aj po ústnom dojednaniu s p.prednostom
tam.úradu a so zástupcom odboru predostierame v prílohe skizzu v merítku 1:2.000 znázorňujúcu situačne umiestenie budov chát na
parcele číslo 697 (Smrekovica) s vyznačením obvodu pozemku určeného pre dĺhodobý prenájom ako aj s hranicou možnosti voľného
vypásania statku. Keďže krajinský úrad žiada na podpísanom odboru súrne preukaz o dĺhodobom prenájmu pozemku, dovolujeme si
dodatočne požiadať o pokiaľ možno súrne vybavenie nášho podania číslo 286/37.
Za
odbor
KČST
:
rkp.podpisy
mietopredseda Stárka a jednateľ Bukvaj.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
+ Príloha :
Archívny dokument : Situačný nákres budovy a okolia chaty odboru KČST Kráľ.Studňa. 1:2.000. – Príloha k číslu 55/38. –
Vysvetlenie: Budovy chát sú umiestené na pokraji ochranného lesa. Číslo parcely 697, majiteľ mesto Banská Bystrica, po.obec Harmanec.
Hranice pozemku pre dlhodobý prenájom sú tečkované (červene). Na vzdialenosť 200 m od budovy v okruhu žiada sa zakázanie pastby.
V B.Bystrici 7.XII.1937. Za žiadateľa : rkp.podpis Stárka + ?
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Pozn.: Tento list je označený príjmovým spisovým razítkom „Mestský úrad Banská Bystrica. Došlo:22.II.1938. Číslo 2700-VI/1105/926.
Predné číslo 17300/937.“ S poznámkou „Lesné odd.“ - Je na ňom nasledovná rukopisná poznámka podpísaná starostom : „ Mestské lesné
oddelenie ! Vydávam Vám na vedomie a urýchlené vybavenie spisu č.17300/1937. B.B. 23.II.1938.“
Pod touto starostovou rkp.poznámkou je nasledovný strojopisný záznam podpísaný Mestským lesným hlavným komisárom : „
Čís.182/1938 – B.Bystrica 23.marca 1938. – Komu : Mestská rada. - Ohľadom dnukajšej žiadosti oznamujem, že Klubu čsl.turistov
v B.Bystrici uzavretím mestskej rady č.8245/1927 prepustený bol pozemok na Kráľovej studni pre výstavbu turistickej chaty za ročitý
uznávací poplatok Kč 2.-. V minulom roku bola v susedstve starej chaty ešte jedna poschodová chata postavená a následkom toho aj väčší
pozemok zaujatý. Menovaný klub žiada, aby pôvodné uzavretie bolo pozmenené a dlhodobý prenájom ustálený. Navrhujem, aby mestská
rada svoje pôvodné uzavretie č.8245/27 zrušila a prepustila menovanému
Klubu do prenájmu z kat.parcely č.697 v chotári obce Harmanec 2100 m2 za ročitý uznávací poplatok Kč 10.- počnúc 1.jan.1938 do
31.dec.1963. Z pastvy sa vylučuje plocha vzdialenosti 150 m od turistických budov. Za dozorcu turistických chat nesmie byť prijatá taká
osoba, ktorá bola trestaná pre pytliactvo. Hodnotu palivového dreva, potrebného pre okurovanie chat povinný je nájomník zaplatiť dľa
platného cenníka. Potrebné množstvo vyznači mestský lesný personál. Mestský lesný personál v čase svojho služobného výkonu môže
v chate prebývať a prípadne prenocovať bezplatne. Akékoľvek stavby, zriadenie turistických ciest mimo prenajatého priestoru nájomník
môže prevádzať len na základe predbežného súhlasu mesta. B.Bystrica, 23.marca 1938. Rkp.podpis mest.les.hlav.komisára
(Pozn.:Mestská rada schválila kratšiu dobu nájmu)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : Výťah zápisnice zo zasadnutia mestskej rady mesta Banskej Bystrice, ktorá sa konala dňa 29.marca 1938
v mestskej radnej sieni. – Číslo : 222 / 2700/1938. – Klub československých turistov odbor v mieste – žiadosť o prenájom pozemku na
Kráľovej studni pre výstavbu turistickej chaty. Písomná zpráva mestského lesného oddelenia bola doslovne prečítaná. Mestská rada
odporúča zastupiteľskému sboru, aby prenájom pozemku na Kráľovej studni za ročitý uznávací poplatok Kč 2.- bol zrušený dňom 31.XII.1937
a počnúc od 1.januára 1938 na dobu 12 rokov, t.j. do 31.XII.1949 prenajatá bola Klubu čsl.turistov odbor v mieste, čiastka
z kat.parc.č.967 obce Harmanec v rozmere 2100 štvor.metrov za ročitý uznávací poplatok Kč 10.-. Z pastvy sa vylučuje plocha vo vzdialenosti
150 m od turistických budov. Za dozorcu turistických chát nesmie byť prijatá taká osoba, ktorá bola trestaná pre pytliactvo. Hodnotu
palivového dreva potrebného pre okurovanie chát povinný je nájomník zaplatiť podľa platného ceníka. Potrebné množstvo dreva vyznačí
mest.lesný personál. Mestský lesný personál v čase svojho služobného výkonu môže v chate prebývať a prípadne i prenocovať bezplatne.
Akékoľvek stavby, zriadenie turistických ciest mimo prenajatého priestoru nájomník nemôže prevádzať, len na základe predbežného súhlasu
mesta. D.a.h. Vydal : rkp.podpis m.akt.hl.tajomník Jozef Francz
Na konci spisu je poznámka podpísaná starostom : „Pred finančnú
komisiu.“
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Výťah zápisnice zo zasadnutia mestskej finančnej komisie mesta Banskej Bystrice ktoré sa konalo dňa 31.marca 1938 v mestskej radnej
sieni. – Číslo :16/2700/1938. – Klub československých turistov odbor v mieste-žiadosť o prenájom pozemku na Kráľovej studni pre výstavbu
turistickej chate. Krajinský úrad v Bratislave žiada od odboru klubu československých turistov v Banskej Bystrici preukázanie zaistenia
dlhodobého prenájmu pozemku potrebného pre postavenie chate. Prečítané bolo uzavr.mest.rady č.222/2700/1938. Finančná komisia
jednohlasne odporúča, aby prenájom pozemku na Kráľovej studni za ročitý uznávací poplatok Kč 2.- bol zrušený dňom 31.XII.1937, a počnúc
1.jan.1938 na 12 rokov t.j. do 31.XII.1949 prenajatá bola klubu československých turistov odboru v mieste čiastka z kat.parc.č.967 obce
Harmanec v rozmere 2100m2 za ročitý uznávací poplatok Kč 10.- s podmienkami ustanovenými mestským lesným oddelením. D.a.h. Vydal:
vz.účtovný riaditeľ – rkp.podpis.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Zápisnica napísaná zo zasadnutia zastupiteľského sboru mesta Banskej Bystrice, konaného dňa 1.apríla 1938
v mestskej radnej sieni. – Prítomní: Michal Samuhel – starosta, predseda, Ondrej Mojžiš-I.nám.starostu, Dr.Ján Paulenda-II.nám.starostu,
Ján Lukovský-vedúci notár, Jozewf Francz-m.akt.hl.tajomník, Ľudevít Krajtsy-m.účtovník, Ing.Štefan Gazso-lesný majster, Imrich Klimosprávca m.gazdovstva a vodovodu, Ing.Ján Lupták-m.mernik, Dr.Adolf Schick-št.m.lekár, Eugen Riečanský-nám.pol.komisára, Belo
Longauer-zapisovateľ.
Z členov zastupiteľského sboru : Juraj Koreň, Viliam Herritz, Karol Horn, Štefan Mulický, Herman Lövy, Viliam Štric, Ján Bozalka, Anton
Lohner, Ján Šalát, Eduard Gašparec, Leopold Olšan, Alexander Slivka, Dr.Maximilian Seidner, Jozef Argaláš, Katarína Kalužayová, Ignác
Babuljak, Ján Čaják, Pavel Ruttkay, Jozef Hardonyi, Dr.Ján Balko, Julius Kukura, Eduard Krábes, Ján Senček, Anton Voskár, Julius Medrický,
Jozef Ulrich.
Číslo: 30/ 5762/1938. – Klub československých turistov odbor v mieste-žiadosť o prenájom mestského pozemku na Kráľovej studni pre
výstavbu turistickej chaty. Mestská rada a finančná komisia odporúčajú zastupiteľskému sboru, aby prenájom pozemku na Kráľovej studni
za ročitý uznávací poplatok Kč 2.- bol zrušený dňom 31.dec.1937 a počnúc od 1.januára 1938 na dobu 12 rokov to jest do 31.decembra 1949
prenajatá bola Klubu československých turistov odbor v mieste-čiastka z kat.parc.číslo 967 obce Harmanec v rozmere 2100 m2 za ročitý
uznávací poplatok Kč 10.- a za ďalších mestským lesným oddelením navrhovaných podmienok. Takto vychystanú prenájomnú smluvu
k prijatiu tiež odporúčajú. Keďže k predmetu si nikto nežiadal prehovoriť a 2/3 členov je prítomná, predseda nariadil hlasovanie podľa mena
a síce za prijatie návrhu finančnej komisie a vychystanej prenájomnej smluvy.
Hlasovali : „Áno“ : Juraj Koreň, Viliam Herritz, Karol Horn, Štefan Mulický, Herman Lövy,Ondrej Mojžiš, Viliam Štric, Ján Bozalka, Anton
Lohner, Ján Šalát, Eduard Gašparec, Leopold Olšan, Alexander Slivka, Jozef Argaláš, Katarína Kalužayová, Ignác Babuljak, Ján Čaják, Pavel
Ruttkay, Jozef Hardonyi, Dr.Ján Balko, Julius Kukura, Eduard Krábes, Ján Senček, Anton Voskár, Julius Medrický, Jozef Ulrich. – „Nie“
nehlasoval nikto.Zastupiteľský sbor hlasovania podľa mena jednohlasne uzavrel, aby prenájom pozemku na Kráľovej studni za ročitý
uznávací poplatok Kč 2.- bol zrušený dňom 31.XII.1937 a počnúc od 1.januára 1938 na dobu 12 rokov, t.j. do 31.XII.1949 prenajatá bola
Klubu čsl.turistov odbor v mieste, čiastka z kat.parc.č.967 obce Harmanec v rozmere 2100 štvor.metrov za ročitý uznávací poplatok Kč 10.-.
Z pastvy sa vylučuje plocha vo vzdialenosti 150 m od turistických budov. Za dozorcu turistických chát nesmie byť prijatá taká osoba, ktorá
bola trestaná pre pytliactvo. Hodnotu palivového dreva potrebného pre okurovanie chát povinný je nájomník zaplatiť podľa platného
ceníka. Potrebné množstvo dreva vyznačí mest.lesný personál. Mestský lesný personál v čase svojho služobného výkonu môže v chate
prebývať a prípadne i prenocovať bezplatne. Akékoľvek stavby, zriadenie turistických ciest mimo prenajatého priestoru nájomník nemôže
prevádzať, len na základe predbežného súhlasu mesta. Súčasne zastupiteľský sbor vychystanú prenájomnú smluvu jednohlasne prijal. D.a.h.
Vydal : Ján Lukovský, vedúci notár.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
50 let Klubu československých turistů 1888-1938. – Praha : KČST, 1938.- 250 s.-Praha : KČST, 1938. - obr. pril. – Informácia o Chate pri
Kráľovej studni :

Archívny dokument : Rada mesta Banskej Bystrice.- Číslo 2700/1938. – Oznam 2.4.1938. – Rada mesta Banskej Bystrice dáva na verejnú
známosť , že zastupiteľský sbor mesta Banskej Bystrice v zasadnutí vydržiavanom dňa 1.apríla 1938 pod číslom 30/1938 výb. Vyneseným
uzavretím dal do prenájmu mest.pozemok na holách pri Kráľovej studni v rozmere 2100 m2 za ročitý poplatok Kč 10.- na dobu 12 rokov
Klubu čsl.turistov, odbor v mieste. Oproti tomuto uzavretiu má právo každý príslušník mesta a nemovitosť tu majúci apelátu podať behom
15 dní od vyvesenia tohto oznamu okresného úradu. Apeláta sa má podať v mestskej podateľni v úradných hodinách behom týchto 15 dní,
odkiaľ ona predostretá bude okresnému úradu.
Banská Bystrica, dňa 2.apríla 1938. Vyvesené dňa 2.apríla 1938. Svesené dňa 18.apríla 1938. Podpis: starosta.
Proti tomuto uzavretiu v zákonitej lehote k ústrednej kancelárii apelácia podaná nebola.
Banská Bystrica, dňa 19.apríla 1938. Podpis m.kanc.kontrolór.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : KČST Odbor Banská Bystrica – List 20.4.1938. – Komu: Obecný úrad Harmanec. – Žiadosť o príspevok na vybavenie
Chaty pri Kráľovej studni.

Archívny dokument : Rada obce Harmanec – List 16.5.1938. – Komu: Klub československých turistov odbor v Banskej Bystrici.- Odpoveď
na žiadosť KČST o príspevok na zariadenie chaty na Kráľovej studni.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Prenájomná smluva. (Príjmové razítko): Ohlásené dňa 15.VII.1938 Št.berný úrad Banská Bystrica . - Prenájomná
smluva, ktorá bola uzavretá nasledovne :
1./ Mesto Banská Bystrica prenajíma Klubu čsl.turistov-odboru v Banskej Bystrici svoj pozemok na Kráľovej studni a to čiastku
z kat.parcely č.967 kat.územia obce Harmanec v rozmere 2100m2 podľa pripojeného situačného plánu za ročný uznávací poplatok 10.-Kč na
dobu 12 rokov t.j. od 1.januára 1938 do 31.decembra 1949 na stavbu turistických chát.
2./ Klub československých turistov odbor v Banskej Bystrici vezme do prenájmu v 1.bode tejto zmluvy uvedený pozemok za tam vyznačené
nájomné, asíce za Kč 10.- ročne.
3./ Prenájomník je povinný nájomné zaplatiť každý rok vopred, najpozdejšie do 10.januára toho ktorého roku.
4./ Prenájomník je oprávnený používať prenajatý pozemok len spôsobom obvyklým a na ňom bez privolenia mesta nesmie previesť žiadnej
zmeny.
5./ Z pastvy sa vylučuje plocha vo vzdialenosti 150 metrov od turistických budov.
6./ Za dozorcu turistických chát nesmie byť prijatá taká osoba, ktorá bola trestaná za pytliactvo.
7./ Hodnotu palivového dreva, potrebného pre okurovanie chát, povinný je nájomník zaplatiť podľa platného ceníka. Potrebné množstvo
dreva vyznačí mestský personál.
8./ Mestský lesný personál počas svojho služobného výkonu môže v chate prebývať a prípadne i prenocovať bezplatne.
9./ Akékoľvek stavby, zriadenie turistických ciest mimo prenajatého preistora, môže nájomník prevádzať len na základe predbežného
súhlasu mesta.
10./ Jesli by mesto istú čiastku tohto pozemku potrebovalo pre svoje lesné účele, prenájomník je povinný túto čiastku prepustiť mestu bez
výpovedi.
11./ Obapolná výpoveď je jednoročná a právny účinok smluvy zanikne po uplynutí jedného roka od výpovedi počínajúc.
12./ V páde nedodržania bársktorého bodu tejto smluvy, mesto Banská bystrica je oprávnené túto smluvu považovať za rozviazanú a žiadať
odškodné, alebo plnenie tejže.
13./ V každých z tejto zmluvy povstalých pravotných otázkach je výlučne príslušný banskobystrický okresný súd.
14./ Táto smluva viaže prenájomníka hneď po podpise, mesto Banskú Bystricu ale len po schválení okresným výborom.
15./ S týmto právnym jednaním spojené kolky a poplatky znáša prenájomník zo svojho.
Táto listina bola prečítaná, vysvetlená a dôkazom prijatia stránkami vlastnoručne podpísaná v prítomnosti dvoch svedkov.
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Banská Bystrica, dňa 16.mája 1938.
Jozef Francz,v.r. svedok
M.Samuhel,v.r. starosta mesta
Ernest Malach,v.r. svedok
Ján Lukovský,v.r. ved.notár
Razítko : Klub čsl.turistov v Ban.Bystrici J.Vigaš,v.r. Ľ.Stárka,v.r.
(Pozn.: Uvedený text je úradná strojopisná kópia, k nej je pripnutá aj rukopisná verzia pôvodného návrhu zmluvy)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od:Mesto Banská Bystrica. – 17.mája 1938 – Vec: Schválenie prenájomnej zmluvy. – Komu: Okresný úrad
v Banskej Bystrici. – Mesto posiela okresnému úradu na schválenie text zmluvy o prenájme mestského pozemku na Kráľovej studni Klubu
čs.turistov.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od : Okresný náčelník v Banskej Bystrici. – číslo 14930/1938. – Predmet : Mesto Banská Bystrica prenájom
mest.pozemku na Kráľovej studni Klubu čsl.turistov odboru v Banskej Bystrici – schválenie. – Okresný výbor schválil uvedenú zmuvu dňa
15.júna 1938 svojim uznesením číslo 240/38.výb.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Mestská rada Banská Bystrica. 16.7.1938. - ruší sa predpisovanie ročného uznávacieho poplatku 2.-Kč za prenájom
pozemku na Kráľovej studni – a počnúc 1.1.1938 ho upravuje na 10.-Kč ročne.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Klub československých turistov, odbor v Banskej Bystrici. – Účet rozvažný k 31.decembru 1938.
( Pozn.- výber údajov o chate na Kráľovej studni)
Nemovitosti:
Chata na Kráľovej Studni
30.000.Prístavba na Kráľovej Studni
57.500.Stajňa na Kráľovej Studni
700.Vodovod na Kráľovej Studni
3.800.Movitosti :
Zariadenie chaty na Kráľovej Studni
13.437.Pasíva :
Veritelia:
Juraj Caban,chatár Kráľ.Studňa
261.15
Deponenti:
Karol Chladný, Staré Hory
300.Juraj Caban, chatár Kráľova Studňa
2.000.2.300.V Banskej Bystrici dňa 31.decembra 1938 ( dva rkp.podpisy)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
PAULINY, Viliam : Aktuálne potreby cudzineckého a turistického ruchu na strednom Slovensku. - In: Časopis turistů.-Roč.50 (1938) – Část
obrazová, s.52-54. - Príspevok predsedu Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici o význame prírodného okolia Banskej Bystrice ,
aj Veľkej Fatry a Krížnej, pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu.

Přehled činnosti KČST v roce 1937. – In: Časopis turistů. – Roč.50, č.4-5 (1938) - časť o chatách na Slovensku patriacich Odboru KČST
Banská Bystrica - Text : Odbor Banská Bystrica u chaty na Královej studni ve Velké Fatře dokončil výstavbu dependance, vykonal různé
adaptace dosavadní budovy, vše nákladem 85.000 Kč, čím rozšířil podnik na 9 místností se 47 lůžky a 2 noclehárny se 40 lůžky. K chatě na
Chabenci 1734 m v Nízkých Tatrách připojena byla samostatná dependance. Zřizovací náklady s vybavením přesáhly značně 200.000 Kč,
současně vykonané adaptace staré budovy stály přes 14.000 Kč. Nyní má však celý objekt 16 pokojů s 56 l., 3 noclehárny se 44 l., vedle
ostatních příslušných místností provozních. Přístavba Štefánikovy chaty na Ďumbieri 1740 m n.m. zahájena již r.1935, dokončena byla
v hrubém zdivu., nad používanou již přízemní restaurací vzniká v prvním patře 5 pokojů a koupelna, náklady přesáhly již značně 100.000 Kč.
...
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1939
Chaty pri Kráľovej studni v roku 1939 prevzal Odbor Klubu slovenských turistov ( KSTL) v Banskej Bystrici

Archívny dokument : Zápisnica z ustavujúceho valného shromaždenia Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru v Banskej Bystrici,
ktoré bolo dňa 31.mája 1939 o 20.hodine v malej sieni Národného domu v Banskej Bystrici (na ktorom sa pôvodné spolky KČST odbor
BB+KČST odbor Radvaň +Ski klub BB, zlúčili do KSTL BB) , sa v zpráve jednateľa odboru KČST Juraja Bukvaja, píše : V roku 1927 stavia
odbor prvú chatu pri Kráľovej studni nákladom 30.000 K. Bohužiaľ tomuto dielu sa dlho netešil, pretože týždeň pred odovzdaním chaty
verejnosti neznámy zločinec chatu podpálil. Táto neblahá zpráva bola prijatá i vo verejnosti s veľkou účasťou. Odbor hneď využil tohto
záujmu a s podporou verejnosti a úradov pustil sa hneď do stavby novej chaty, ktorú v budúcom roku 1928 aj dokončil. Náklad činil
K 70.000.... Rok 1937 priniesol nám prírastok majetku odboru. V tom čase dokončená a verejnosti odovzdaná bola nová budova chaty pri
Kráľovej studni, vybudovaná nákladom K 80.000.-…(ďalej je správa účtovníka Juraja Vigaša, kde sa uvádza hodnota majetku –chata na
Kráľovej studni Ks 30.000 + prístavba k chate 57.500+ stajňa 700+ vodovod 3.800+zariadenie chaty 13.473) –
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica zo zasadnutia ústredného výboru K.S.T.L dňa 31.5.1939.- Uvádza sa aj informácia :... Referent chát Ján
Turek, správca chaty na Križnej... - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
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Archívny dokument : Zápisnica z výborového zasadnutia dňa 1.7.1939.- Uvádza sa aj informácia :... Referent chát p.Ján Turek podáva
zprávu o situácii chatníka p.Cabana na Král.Studni. V mene podanej žiadosti p.Cabanom o sníženie nájomného sdeľuje, že vec náležite
prejednal jednak s terajším chatníkom jednak s p.Chladným, ktorý sa uchádza v prípade odchodu Cabana o chatníka. Na základe poznatkov
na mieste samom potvrdzuje údaje v žiadosti uvedené a navrhuje výboru aby vec po uvážení bola výborom vyriešená. Caban žiada totiž
sníženie smlúvy na Ks 1.000 ročne, kdežto by mal platiť Ks 9.000. Ďalej navrhuje, aby v prípade sníženia nájomného zaviazaný bol p.Caban
aspoň na 1 rok novou smluvou. K prípadu podotýka p.Markovits ten fakt, že chaty sú na tento čas pre politické pomery úplne prázdne
a nájomci sú úplne bez zárobku. K pripomienke p.Markovitsa prikláňa sa aj p.Ing.Šimčisko a z dôvodu toho necháva o návrhu p.Tureka
hlasovať. Výbor schvaľuje na základe uvedených dôvodov sníženie nájomného p.Cabanovi na Ks 1.000 ročne t.j.predbežne len do 30.6.1940
okrem vedľajších nákladov ako poistka atď. dľa starej smluvy.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z ústredného výborového zasadnutia dňa 27.10.1939.- Uvádza sa aj informácia :... Zpráva referenta chát.
Pán Turek vo svojej zpráve udáva, že tohoročný výnos z chát bude veľmi slabý ba temer žiadny. Chatník Caban na Král.Studni ostáva, ale
nájomné, ani snížené nebude môcť platiť. Do chaty na Panskom Dielu našiel sa chatník, ktorému však odbor bude platiť Ks 100 mesačne.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

1940
Sprievodca po Banskej Bystrici a okolí. – Banská Bystrica : Slovakotour miestny odbor pre cestovný ruch v Banskej Bystrici za spolupráce
odboru KSTL, (b.r.v.) (po roku 1940). – Na str.14-24 je časť s názvom „ Letné a zimné výlety do ďalšieho okolia mesta“. Uvádzajú sa tam aj
túry s cieľom pri jednotlivých chatách – aj chata KSTL pri Kráľovej studni + foto :

Archívny dokument : Zápisnica z ústredného výborového zasadnutia konaného dňa 3.4.1940.- Uvádza sa aj informácia :... Zpráva
správcu chát: p.Turek sdeľuje, že všetky chaty sú v poriadku. Králova Studňa veľmi slabo navštevovaná, chatár ostal aj naďalej v chate.
Chata na Suchom Vrchu vykazuje peknú návštevu.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z ustavujúcej schôdze výboru K.S.T.L konanej dňa 20.mája 1940.- Uvádza sa aj : Zpráva referenta chát:
p.Turek vo svojej zpráve sťažuje sa na tú okolnosť, že chaty sú veľmi málo navštevované aj napriek tomu že doba turistiky je už
najvhodnejšia. Zo všetkých chát najviac bola navštívená chata na Suchom Vrchu.. Chata na Kráľovej studni potrebuje rôzne opravy. Tieto
opravy vyžadovaly by väčšieho nákladu. Nakoľko však odbor na tento čas finančných prostriedkov nemá, záležitosť opráv odkladá sa. .
...Ohľadom vstupného bol prijatý návrh p.Reinhardta a to pre všetky chaty jednotne: Vstupné člen Ks 0.50 v lete Ks 1.- v zime / Vstupné
nečlen
Ks 1.- v lete Ks 1.50 v zime. ....Funkcie na správny rok 1940 ustálené boly takto : Referent chát Ján Turek- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
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Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze KSTL konanej dňa 3.10.1940.- Uvádza sa aj informácia :...Chaty – návšteva slabá,
hlavná vec udržať to na takom stupni, ako je to doteraz. Z ústredia klubu poslali dotazník ohľadom chát, ktorý sa má vyplniť – schválené,
vybaví p.tajomník. Živn.spol. žiada zaplatiť inkorporačný poplatok, aby chatári mohli predávať liehové nápoje. Schválené, že v mene klubu
KSTL podá sa živn.spol.žiadosť, chatári nemajú z čoho zaplatiť, aby nám navrhli nejaký uznávací poplatok.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdzi KSTL konanej dňa 21.11.1940. - Uvádza sa aj informácia :... Ohľadom inkorporačného
poplatku chatárov, túto vec vybaví pán predseda dôst.p.assesor Longauer na Okresnom úrade. Boli vypracované cenníky jedál, nápojov
a spánku na našich chatách, ktoré boli potvrdené p.okresným náčelníkom, mimo chaty na Panskom Dieli, pretože tam chatár nemá ešte
koncesiu. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

1941
Archívny dokument : Zápisnica z riadneho valného shromaždenia Klubu slovenských turistov a lyžiarov v B.B. konanej dňa 12.3.1941
v malej sále Národného domu za účasti 50 osôb, podľa zapísaných v prezenčnej listine.- Uvádza sa aj informácia :... Valné shromaždenie
trúto kandidačnú listinu prijalo a na nové správne obdobie aklamáciou vyvolilo : referent chaty pri Kráľovej Studni Ján Turek / ref.chaty na
Suchom Vrchu Juraj Púchy/ ref.chaty pod Panským dielom Michal Renner.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze konanej dňa 10.6.1941.- Uvádza sa aj informácia :... Pán Renner prevzal správu chaty
na Suchom vrchu, Paško na Kráľovej Studni. Poistenie na 65.000 Ks chatu na Kráľovej Studni a na 15.000 zariadenie starej chaty na Kráľovej
Studni. Lavice pre Kráľovu Studňu...
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica o výborovej schôdzi KSTL konanej dňa 17.7.1941.- Uvádza sa aj informácia :... Nemecké deti na chatách
ostanú pravdepodobne do 15.10.1941, či budú aj zimovať tam dostane KSTL výzvu z Bratislavy. .Prozatým do chát nič sa nebude investovať.
Na Kráľovej Studni bolo odstránené smetisko a nedostatočnosť záchodov sa tiež nejak vyrieši keď tam deti ostanú.Ohľadom umyvárne bude
dohovorené s p.Turčanom, kde sa spraví. Keď by ale deti ostali cez zimu, vezme si ich do svojej novostavby p.Caban do Senici a KSTL miestny
odbor by mu prepožičal drevené postele a deky.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica zo schôdze výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru v Banskej Bystrici konanej dňa
14.augusta 1941.- Uvádza sa aj informácia :... Ďalší obežník ústredia č.11 z 17.7.1941 týka sa zákazu prístupu židov do všetkých chát, útulní
a nocľahární KSTL na území celej republiky. O tomto opatrení boli chatári upovedomení a v chatách sa vyvesia v tom smere
upozornenia....Na žiadosť župného úradu v Banskej Bystrici predložili sme vyúčtovanie podpory Ks 28.000 ,ktoré pozostávalo z účtov
dodávateľov materiálu a práce pri stavbách chát pri Kráľovej Studni a pod Panským Dielom. Výbor ďalej schválil poukaz Ks 2775.70
Ing.Pavlovi Formánkovi,Tábor, Protektorát, ktorému zostal dlžný ešte odbor KČST za financovanie niektorých prác pri stavbe chaty Kráľova
Studňa a ktorú pohľadávku prevzal pri likvidácii KČST odbor KSTL.
Referát o chatách : Kráľova Studňa : Tajomník oznamuje, že tábor nemeckých detí v tejto chate bol ústrednou kanceláriou KLV vypovedaný
ku dňu 10.augusta t.r. Odbor spolu s nájomcom Cabanom obrátil sa na KLV v Bratislave so žiadosťou, aby deti ponechané boli i cez zimu
a to v novostavbe Cabana v Senici. Pretože do dnešného dňa nedošlo žiadne vybavenie a podľa úsudku vedúceho tunajšej nemeckej
kancelárie Langa na podklade osobnej prehliadky tento dom bude úplne vyhovovať, ostávajú deti až do vybavenia spomenutej žiadosti
v chate. V prípade kladného vybavenia požičia sa Cabanovi ako to už bolo na poslednej výborovej schôdze uznesené, inventár zo starej chaty
za obnos Ks 4.-od jedného dieťaťa za deň, pri čom nájomný pomer ohľadne chaty ostal by nezmenený. Pp.predseda, podpredsedovia
a tajomník poverení boli vypracovať s Cabanom pre tento prípad zvláštnu smlúvu. Bolo uvažované ďalej o investíciách v tejto chate
a usnieslo sa na tom, že na dôkladnejšiu prácu s adaptáciou starej chaty, ďalej s postavením nových hospodárskych budov vypracuje projekt
stavebný referent p.Turek. S týmito prácami započalo by sa na jar budúceho roku. V tomto roku bude treba bezpodmienečne dať spraviť
resp.opraviť záchody, ktoré prevedie sám chatár.
Na Suchom vrchu ostanú nemecké deti asi do 15.októbra t.r. V zimnom období na chate neostanú. Chceli by sa presťahovať na zimné
obdobie do Banskej Bystrice, kde by bolo treba najsť v tom prípade pre ne vhodné ubytovanie. Ich stravovanie ponechal by si sám chatár
Cimmerman keďže sú s ním nadmieru spokojní. Na základe toho sa výbor usniesol, že v prípade, keď sa nájde pre deti vyhovujúci byt
v Banskej Bystrici, upraví sa nájomný pomer s Cimmermanom podobne ako v prípade s Cabanom.
V chate na Suchom Vrchu je treba opraviť kachlové pece v dvoch horných izbách. Na ten účel vyžiadané boly ponuky od Ľudovíta Záhora, tu
a Sidona z Hájnik. Opravenie pecí po prípade postavenie nových, ak sa staré už opraviť nedajú, zadá sa lacnejšímu z oferujúcich.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica o výborovej schôdzi konanej dňa 20.10.1941.- Uvádza sa aj informácia :... Kráľova Studňa: Deti odišli
24.septembra a možno cez zimu budú v novostavbe u Cabanov....na ceste cez Krásny Kopec ku Kráľovej Studni boli urobené veľké vývraty
požiadaný bol vládny komisár o odstránenie tohto dreva... - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC
prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica zo schôdze výboru konanej dňa 4.novembra 1941 o 8 hod večer v Národnom dome. – Uvádza sa aj
informácia :... Zprávy referentov chát : Kráľova Studňa: o stavbe chát a zamýšľanej adaptácii starej chaty a jej spojení s novou chatou
spojovacou chodbou, ďalej o postavení záchodov, nových hospodárskych budov a gravitačného vodovodu, referovali pp.Longauer, Paško,
Bukvaj a Turek. Cez zimu pripravia sa plány a keď sa nájde úhrada, na jar by sa s prácami započalo. Paško referuje, že na pracovnom výlete
dňa 5.10. bola označená kolami hrebeňová cesta z Veľkej Krížnej na Majerovu Skalu, čím je postarané o bezpečnosť hlavne lyžiarov na
hrebeňovej túre Krížnou. Žiadosti nájomcu Cabana o vyplatenie obnosu Ks 168.-na opravu cesty v závoze pod Malou Križnou sa nevyhovelo,
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pretože Caban túto cestu, ktorú skoro denne používal na vyvážanie potravín pre nemecké deti, sám pokazil a okrem toho podľa nájomnej
smlúvy je zaviazaný cesty v okruhu 8 km od chaty sám udržiavať. -- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 19391949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

Zima 1941 – chaty pri Kráľovej studni

1942
Archívny dokument : Zápisnica o schôdze výboru konanej dňa 27.2.1942. - Uvádza sa aj informácia :... Referent Paško o chate pod
Kráľovou Studňou. Stav chaty starej a maštale je špatný. V roku 1942 je treba previesť opravy. Bola žiadaná subvencia na župnom úrade.
P.p.Bukvaj a Paško boli poverení sjednať s chatárom Cabanom nájomné na r.1942. – In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL
v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z III.valného shromaždenia odboru KSTL v Ban.Bystrici, konaného dňa 11.marca 1942.- Uvádza sa aj
informácia :... Zprávy činovníkov : ...Referent chaty pod Kráľ.Studňou p.Paško(pozn.:uvádza sa že správa je priložená – ale v našom súbore
nie je!) ...Nový výbor ...referent chaty pri Kráľ.Studni-Dezider Paško, ref.chaty na Suchom Vrchu-Michal Renner, ref.chaty pod Panským
Dielom-Ján Saktor...
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica ustavujúcej schôdzky výboru dňa 27.3.1942.- Uvádza sa aj informácia :.....Referent Paško sdeľuje, že
s tajomníkom Bukvajom na chate pri Kráľovej Studni sjednali z poverenia výboru nájomné na rok 1942. Nájomca p.Caban pristúpil ústnou
dohodou na nájomné Ks 2000.- s výhradou, že v páde bude povolaný do výkonu voj.služby, alebo že pomery(vis major) sa zmenia, bude
ujednaná čiastka úmerne snížená. V ďalšom upozorňuje na špatný stav záchodov na chate. Výbor poveruje pp.Tureka a Pašku aby zistili
náklad stavby a umiestnenie na tvári miesta. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis
zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica výborovej schôdze konanej dňa 17.6.1942.- Uvádza sa aj informácia :... Slovakotouru v Bratislave bol na
požiadanie poslaný fotomateriál a podmienky ubytovania a stravovania v našich chatách. Daňový úrad žiadal dodatočné priznanie k dani
obratovej za rok 1941 z obnosu Ks 51.811 za ubytovanie nemeckých detí na našich chatách. Daňové priznanie bolo zaslané. ...p.Paško
referuje o chate pri Kráľ.Studni. Výbor schvaľuje kúpu záchoda od stav.správy SŽ za 200.-Ks. Drevo bude slúžiť k výstavbe záchodov na chate.
Zvyšujúce drevo bude slúžiť ku kompenzácii vykonaných prác s chatárom Cabanom. Schválené zaplatiť Ks 390.- za 10q cementu Potravnému
skladišťu v St.Horách. Dehet ku krytiu pivnice objedná sa z Dubovej. K posúdeniu prác povolaný odborník p.Ing.Ganický navrhuje záchod
postaviť na tom istom mieste ako stoja staré. Plánky boly dodané chatárovi. Celkový náklad závisí od povozníckych nákladov a odhaduje sa
na 4000-5000 Ks. – In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc
je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica výborovej schôdze konanej dňa 28.7.1942 .- Uvádza sa aj informácia :... sa vyplnia a pošlú....Pre naše
chaty sú zostavené nové cenníky jedál, ktoré podliehajú ešte schváleniu okresného úradu....V ďalšom je čítaný obežník ústredia, aby na
základe informácie ústredných úradov bola obmedzená na najnutnejšiu mieru investičná činnosť odborov......Referent chaty pri Král.Studni
p.Paško referuje, že so stavbou záchodov začne sa v auguste. Chatár má potrebný materiál na chate. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice
odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
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Sprievodca po Banskej Bystrici a okolí. –Banská Bystrica : Slovakotour a odbor KSTL, 1942.-25 s. – uvádza popis
prístupových ciest a chodníkov k chate na Kráľovej studni. Mapová a obrazová príloha.

1943
KRÁKORA, Ján: Kráľova studňa – sedlo. – In: Krásy Slovenska.- č. 9-10 (1942-43),s.195
Archívny dokument : Zápisnica z IV.valného shromaždenia odboru KSTL v Ban.Bystrici konaného dňa 11.marca 1943 v malej dvorane
Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :... referent chaty pri Kráľovej Studni –p.Paško(správa priložená) / ref.chaty na Suchom Vrchu –
číta p.Bukvaj(priložená) / ref.chaty pod Panským Dielom – za p.Saktora číta p.Bukvaj (priložená) - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru
KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica zo zasadnutia výboru KSTL v Banskej Bystrici, ktoré bolo dňa 14.októbra 1943 o 20.hodine v herni
Národného domu .- Uvádza sa aj informácia :... Kráľova Studňa : Je potrebná oprava strechy, nová pec, buď železná alebo šamotová.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

1944
Archívny dokument : Zápisnica zo zasadania výboru KSTL v Banskej Bystrici ktoré bolo 30.marca 1944 o 20 hod. v herni Národného
domu.- Uvádza sa aj informácia :... Príprava na valné zhromaždenie - zmena funkcionárov : .ref.Chaty na Kráľ.Studni p.Gatial – ostáva /
ref.chaty na Suchom Vrchu p.Bukvaj – ostáva / ref.chaty na Panskom Dieli p.Saktor – ostáva. Ako posledný návrh bol : Chatu na Kráľovej
Studni prestaviť, nakoľko stará chata je už vo veľmi zlom stave.- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 19391949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z VI.riadneho valného shromaždenia odboru KSTL v Ban.Bystrici konaného dňa 12.4.1944 v malej
dvorane Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :... Valné shromaždenie túto kandid.listinu prijalo a na nové obdobie t.j. na funkčný
rok 1944 aklamáciou vyvolilo : referent chaty pri Kráľ.Studni Jozef Gatial / ref.chaty na Suchom Vrchu Ladislav Drobka / ref.chaty pod
Pánskym Dielom radca Dr.Noskovský / ref.chaty na Suchom Vrchu Ladislav Drobka. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL
v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Fotografia zhoreniska chaty na Kráľovej studni, ktora bola vypálená v roku 1944. Zhorenisko vyfotografoval
JUDr.A.Kovalík v roku 1946. ( vľavo je zhorenisko murovanej prístavby, vpravo malý zvyšok pôvodnej zrubovej chaty...) :

Chaty na Kráľovej studni a obdobie SNP : Text PhDr. Daniela Baranová : http://www.kralovastudna.com/images/stories/snp.pdf
Horský masív Križná leží v južnej časti pohoria Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 1574 m. V súčasnosti patrí k najobľúbenejším slovenským
turistickým miestam. Počas vynikajúcej viditeľnosti náš zrak smerujúci na severe sa zastaví až pri poľskej štátnej hranici. Ak sa
nasmerujeme na západ môžeme pozorovať našich moravských susedov. Z Križnej možno dovidieť až k maďarskej štátnej hranici.
V súčasnosti len málo kto vie, čo sa v tomto prekrásnom prostredí odohrávalo. Na chvíľočku zastavme čas a prenesme sa do tejto doby.
Pár dní pred oficiálnym vyhlásením Povstania (25.8.1944) vojaci z Vojenského kartografického ústavu ( s krycím názvom
Ambróz), výcvikového strediska a karanténnej stanici slovenskej armády počas cvičného poplachu spolu s partizánmi stihli zaistiť
predstaviteľov Deutsche Partei a exponentov tisovsko-tukovského režimu. Po tejto akcii udalosti dostali už rýchly spád. Po vyhlásení
Slovenského národného povstania 29.augusta 1944 mnohých obyvateľov Harmanca oslovili výzvy Slobodného slovenského vysielača –
Banská Bystrica a rozširovali rady povstaleckej armády a 1. čs. partizánskej brigády J.V. Stalina.
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Okamžite po vyhlásení Povstania výkonnej moci sa ujal revolučný národný výbor a začali vychádzať noviny Útok. Harmanec sa stal sídlom
štábu 1.pešieho práporu I. taktickej skupiny 1.ČSA na Slovensku (krycie meno Orech) , brániaci úsek Malý Šturec. Bol tu dislokovaný zbrojný
sklad povstaleckej armády (krycí názov Bruno). Okrem nich v Harmanci boli dislokované ešte: ústredný armádny telegrafný prápor a od
polovice októbra 1944 sklad intendačného materiálu (krycí názov Pavol). Po prelomení povstaleckej obrany v Turci (21.9.1944) do
Harmanca sa presunul štáb V. taktickej skupiny.
Útoky SS-bojovej skupiny Schill a 178. SS.divízie Tatra v období od 25.9. - do 27.10.1944 okrem spomenutých vojenských povstaleckých
jednotiek odrážali partizáni Štvrtého oddielu z partizánskej brigády Jánošík. Jadro Štvrtého partizánskeho oddielu tvorili harmaneckí
dobrovoľníci. Bojaschopnosť povstaleckých vojenských a partizánskych jednotiek posilňoval pancierový vlak Hurban. Aj napriek tomu,
povstalcom sa nepodarilo zastaviť postup nepriateľských nacistických jednotiek smerom do srdca Povstania do Banskej Bystrice.
Po prelomení povstaleckej obrany a vydaní posledného rozkazu (27. 10.1944), ktorý nariaďoval prechod na partizánsky spôsob boja mnoho
povstaleckých vojakov a partizánov sa presunuli do horského masívu Veľká Fatra. Harmaneckí povstaleckí bojovníci nabrali kurz smer
Kráľova studňa. Azyl im poskytla turistická chata na Kráľovej studni.
Horským masívom Križná v období november – december 1944 prešlo mnoho povstalcov a práve pre niektorých z nich sa tento priestor stal
miestom posledného odpočinku. V priestore Križnej svoj večný sen snívajú aj partizáni z partizánskeho oddielu Vítkovského bojujúci
v zostave partizánskeho zväzku Alexander Nevský.
V chate nachádzajúcej sa v priestore Kráľovej studne sa usadil partizánsky štáb oddielu Kozaček z partizánskej brigády Pomstiteľ a tiež
partizánska nemocnica. Partizáni, ktorých rady rozšírili povstaleckí vojaci operujúci v priestore Križnej hlavne v mesiacoch november
a december podnikli niekoľko diverzných akcií na cestných a železničných komunikáciách vedúcich do Turca a Liptova.
Štáb nacistických vojenských jednotiek v snahe eliminovať akčný rádius partizánov podnikol do oblasti Veľkej Fatry niekoľko trestných
výprav. Decembrovú nacistickú trestnú výpravu sprevádzala prestrelka. Výsledkom prestrelky boli mŕtvi na obidvoch stranách a
vypálenie chaty.
Veľkou oporou partizánov žijúcich v horách nad obcou Harmanec boli samotní obyvatelia Harmanca, ktorí sa „ s hôrnymi chlapcami“ delili
o všetko. Vždy si vedeli nájsť výhovorku ako prejsť cez nacistické stráže, aby do hôr preniesli proviant i správy. Nacisti za pomoc partizánom
sa Harmančanom „ odmenili kráľovsky.“ Štyridsať mužov odvliekli do koncentračných táborov v Rakúsku.

1945
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 16.augusta 1945 na Valnom shromaždení odboru KSTL v Banskej Bystrici v malej dvorane
Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :... Zvolený nový výbor: Rekonštrukčná komisia : Ing.Fridrich Beránek, arch.V.Zraževský,
arch.L.Rosenauer, Ing.G.Strähle, Juraj Majling, Ján a Ondrej Turek, arch.Prokop Holý....Členské príspevky sa nezvýšili, ale pri vyberaní
príspevkov na r.1945 sa žiadajú členovia o dobrovoľný príspevok na výstavbu nemeckými okupantami zničených chát.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zpráva napísaná na ustavujúcej schôdzi výboru miestneho KSTL konanej dňa 6.9.1945 o ½ 9 večer v malej sále
Národného domu. – Uvádza sa aj informácia :... Ďalšie jednateľské zprávy boly: Prípis z ústredia – majetok „Karpathenverein“ a iných
pod.spolkov pripadá do majetku KSTL. Bolo konštatované, že na okolí B.Bystrice tieto spolky nemali žiadne chaty a hotovosť bola vybraná.
Hlásily sa vojnové škody M.N.V. v B.Bystrici
Pán V.Kocum pripomenul, aby sa nezabudla poslať zpráva o škodách Ústrediu KSTL. Chaty na Kráľovej Studni a Pánskom Diely majú byť
medzi prvými, na ktoré ústredie uvoľní patričnú sumu na znovuvýstavbu. Potrebné návrhy a približné rozpočty obstará p.Gatial od
arch.Holého. Pán Jozef Gatial navrhol, aby sa už začalo s vyberaním príspevkom s príplatkom na stavbu chát. Výberčieho p.Eliaša
upovedomí p.G.Béreš.- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál
zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Škody na chatách, útulniach a nocľahárniach. - In: Hosť-Turista. - Roč.4, č.1(1.9.1945), s.3. - Podrobný súpis stavu chát a útulní. V zozname
sú jednotlivé chaty označené značkou pre – *objekt značne poškodený, a značkou† pre objekt vypálený, prípadne výbušninami
zdemolovaný. Ďumbierska chata †, Chata pod Veľkým Bokom †, Chata pod Panským dielom *, Chata na Trangoške†, Chata pri Vrbickom
plese*,Chata na Hrbe Ľubietová †,Chata na Smrekovici Ružomberok†, Chata na Kráľovej studni Staré Hory (žiadna značka),Chata na
Suchom vrchu BB (žiadna značka),Útulňa pod Chabencom Jasenie†.
Pozostatky partizánskej zemljanky na Smrekove pod Krížnou :
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1946
Klub slovenských turistov a lyžiarov v roku 1945. Výročná zpráva za rok 1945. – Liptovský Sv.Mikuláš : Klub slovenských turistov
a lyžiarov, 1946. -55 s. - Zoznam zničených a poškodených chát uvedený v Zpráve za rok 1945- uvádza sa aj informácia :
Štefánikova chata pod Ďumbierom-poškodená /Chata na Veľkom Boku-zničená/Chata na Trangoške-zničená
Chata na Hrbe-zničená / Chata na Prednej Poľane-zničená /Chata na Smrekovici-zničená
Chata na Kráľovej studni-zničená / Chata pod Panským dielom –zničená / Chata na Veľkej Poľane -poškodená
Archívny dokument : Turistická chata na Krížnej. – Návrh v mierke 1:200 – KSTL odbor Banská Bystrica – marec 1946.
Výkres s priečelím a pôdorysom navrhovanej chaty. (autor neuvedený)

Celý výkres – In: Archív KST LOKO : Chata na Kráľovej studni

Archívny dokument : Zápisnica napísaná na výborovej schôdzi miestneho KSTL konanej dňa 27.3.1946.- Uvádza sa aj informácia :...
Schôdzu zahájil p.predseda A.Tichý. Po stručnom prečítaní zápisnice z posl.schôdzi s poľutovaním konštatoval, že práca v odbore zaostalateraz, keď je treba aby sa každý pričinil o znovuvýstavbu turist.stredísk v turistickom ruchu. Na poslednej schôdzi boly zvolené pracovné
komisie, ktoré však nezastávajú svoj účel... Pán G.Tichý bol požiadaný, aby zakročil vo veci vyplatenia poistnej prémie za chaty Pánsky Diel
a Král.Studňa, ktoré boly už v r.1944 vypálené Nemcami a poisťovňa Tatra ešte stále predpisuje.........Nasledovala správa o rekonštrukčných
prácach na chatách prednesená p.Bukvajom. Podrobné údaje sú zachytené v rozpočtoch podaných p.staviteľom Majlingom, ktoré sa
nachádzajú v archíve odboru. Národným správcom chát bol poverený p. staviteľ Majling, čo sa písomne oznámi ONV. ...
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná na výborovej schôdzi miestneho KSTL konanej dňa 27.3.1946 v stredu o 20 hod v kancelárii
LSS.-Uvádza sa aj: Úraz závodníkov Šlachtu a Dobála poisťovňa neuznala, lebo nebola vyplatená prémia obligat.poistenia Pán G.Tichý bol
požiadaný, aby vo veci zakročil, čo i prisľúbil. Súčasne aj vyplatenie poistnej prémie za chaty Pánsky Diel a Král.Studňa, ktoré boly už v r.1944
vypálené Nemcami a poisťovňa Tatra ešte stále predpisuje. Nasledovala správa o rekonštrukčných prácach na chatách prednesená
p.Bukvajom. Podrobné údaje sú zachytené v rozpočtoch podaných p.staviteľom Majlingom, ktoré sa nachádzajú v archíve odboru.
Národným správcom chát bol poverený p. staviteľ Majling, čo sa písomne oznámi ONV. Chatári budú tiež čo najskôr určení. Zakúpené boly
deky a plátno pre chaty odboru., potraviny – aby čím skôr môhla byť zahájená prevádzka –sú zakúpené.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná na výborovej schôdzi bbystrického odboru KSTL konanej dňa 12.6.1946 .- Uvádza sa aj
informácia :... ..Chata nad Králikami....Chata nad Tajovom...Chata na Suchom Vrchu...Turistická nocľaháreň v B.Bystrici.... Stavba chaty na
Križnej a Panskom diele. Načím začať s prípravnými prácami. Tieto prevedie rekonštrukčná komisia na čele s p.arch.Zraževským.... Valné
shromaždenie Ústredia KSTL v Košiciach. Vyšlú sa na toto poverený funkcionári. Požiadavky bbystrického odboru majú vypracovať písomne.
Medzi tieto má byť zaradená ako prvoradá požiadavka uskutočnenie stavby chaty na Krížnej. KSTL zúčastní sa na pracovnej porade
24.6.1946 popoludní v zasedacej sieni MNV. Pracovná porada sa bude týkať úpravy chodníkov, turistických ciest a útulní atď. Materiál na
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túto poradu pripravia na zvláštnej schôdzi, ktorú svolá p.osvetový referent na sobotu 15.6. nasledujúci funkcionári : K.Líška, J.Mojžiš,
G.Fukar, Jakubovie, arch.Zraževský. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 25.6.1946 na VIII.riadnom valnom shromaždení KSTL, odboru v Banskej Bystrici vo veľkej
dvorane Národného domu.-Uvádza sa aj : V snahe znovupostaviť zničené chaty na Kráľovej Studni a pod Panským dielom, vypracovali sme
príslušné plány a je len vecou finančnej podpory, aby sa tieto mohly realizovať.
Ďalej je na dobrej ceste prevzatie chaty nad Tajovom do prenájmu od Sokola. Treba ešte dojednať podrobnosti a previesť formality, čo sa
zmluvy týka. Taktiež znovuvybudovanie chát na Kráľovej studni a na Pánskom dieli, ako aj výstavba cesty na Kráľovu studňu je vecou viac
finančného a technického rázu. Tieto chaty nám veľmi chýbajú, čo sme najmä tejto zimy veľmi pocítili.
Predseda kandidačnej komisie arch.Rosenauer navrhuje túto kandidačnú listinu členov výboru a funkcionárov odboru KSTL Banská Bystrica
pre rok 1946 : Ref.chaty na Suchom vrchu J.Turek, Ref.chaty nad Králikami Juraj Majling,staviteľ, Ref.chaty nad Tajovom p.Zimányi,
Referent postaviť sa majúcich chát na Panskom dieli a na Kráľovej studni : Ing.Felix Leitl , Predseda rekonštrukčnej komisie arch.Zdraževský
Členovia rekonštrukčnej komisie : ing.Fr.Beránek riaditeľ SSE, Ing.Štefan Gažo mestský lesný radca, Ing.arch.Kraus, Ing.Felix Leitl, Juraj
Majling staviteľ, arch.L.Rozenauer, Ing.Gustav Strähle, Ing.Sándor riaditeľ ME, Juraj Turek staviteľ
Výška doterajších príspevkov ostáva, len u novoprihlásených členov sa bude vyberať rekonštrukčný príplatok Kčs 10.- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 18.11.1946 na schôdze výboru KSTL odboru v Banskej Bystrici.- Uvádza sa aj informácia :...
.Výstavba chát ....Pán predseda oznámil, že Povereníctvo pre priemysel a obchod vo svojom rozpočte na výstavby chát spomína na chatu pri
Kráľovej Studni s obnosom 700.000 Kčs a na chatu na Pánskom dieli s obnosom 400.000 Kčs, Zvlášť utvorená technická skupina odboru
zadá vyhotovenie stavebných plánov príslušným interessentom. Živá debata sa rozprúdila pri spomenutí výstavby horského hotelu na
Krížnej, ktorému bodu programu výbor venoval skoro celú hodinu. Odborné posudky o tejto téme dodali pán Ing.Strähle a pán Ing.Gažo. Po
dlhšej debate sa prispelo k tomu názoru, že problému výstavby chát treba venovať jeden celý večer.....
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

1947
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 28.1.1947 (v utorok) na zasadnutí výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru
v Banskej Bystrici, v herni Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :...
Na programe bola jedine výstavba vojnou zničených chát odboru pri Kráľovej Studni a pod Panským Dielom. So spísaním zápisnice bol
poverený pán tajomník Medlen. Pán predseda Bukvaj potom prikročil k jedinému bodu programu. Vo svojom exposé uviedol : Chaty na
Kráľovej Studni a pod Panským Dielom boly v jeseni 1944 vypálené a na mieste tých majú sa teraz stavať chaty nové. Je tomu už vyšše 2
rokov, čo chaty padly za obeť ničivosti nemeckých okupantov a musíme si s výčitkou svedomia priznať, že sa vo veci znovuvýstavby týchto
chát dosiaľ urobilo málo. Keď by sme aj svoju nečinnosť v roku 1945 a azda aj 1946 ospravedlňovali svojou zaujatosťou úradnou, verejnou,
súkromnou alebo rôznymi inými spolkovými povinnosťami, v roku 1947 naša nečinnosť by už sotva našla ospravedlnenie. Naopak v tomto
roku musíme dohnať všetko to, čo sme zameškali.
Výstavba týchto chát je významná nielen pre samotný klub, ale aj pre širokú verejnosť a to nielen z hľadiska turisticko-športového
a zdravotného, ale aj z hľadiska turisticko-hospodárskeho. Chaty, ktoré chceme postaviť, budú plniť teda aj dôležitú hospodársku funkciu
nášho kraja. Ako je známe, výstavba turistických chát a mnohých iných zariadení cestovného ruchu deje sa zatiaľ prostredníctvom odborov
KSTL. Agilný odbor KSTL môže veľa vykonať a získať v tomto svojom postavení nielen pre seba, ale aj pre celý kraj, kde má pôsobnosť.
Preto aj my chceme na túto okolnosť upozorniť a vyzvať k spolupráci najprv vlastných členov a potom aj našich vedúcich činiteľov, prípadne
zainteresovať do veci aj širšiu verejnosť a poukázať na to, že chaty nestaviame len pre obmedzený počet príslušníkov klubu, ale pre každého,
kto sa na hory vyberie.
Keďže chaty chceli by sme mať čo najkrajšie a najlepšie, nestačí len úsilie a rozumy 2-3 funkcionárov, ale pri takejto práci chceli by sme
sdružiť najlepších odborníkov nášho mesta, aby sme sa za bystrické chaty, ako to bolo dosiaľ, nemuseli hanbiť, ale aby ony boly dôstojným
doplnkom prírodných krás nášho kraja.
Dosiaľ v tejto veci sa vykonalo : Na prípravné práce s rekonštrukciou chát zvolilo sa na val.shromaždeniach odboru v r.1945 a v r.1946
rekonštrukčnú komisiu a príslušných referentov. Komisia túto prácu, ktorá sa od nej predpokladala, nevykonala. Po stavebnej stránke
vypracovali sa napochytre len náčrtky kvôli podaniu žiadosti o náhradu z vojnových škôd. Po administratívnej stránke vojnových škôd sa
hlásil – na Kráľovú Studňu Kčs 1,546.101,50 a na Panský Diel Kčs 872.765,55.
V júni 1946 podali sme žiadosti o preddávky a oznámili že na miesto zhorelých chát chceme postaviť nové chaty, moderné a žiadali sme
o úhradu – na Kráľovu Studňu Kčs 4,600.000 a na Panský Diel Kčs 2,250.000. V októbri 1946 boly naše žiadosti vybavené v tom smysle, že na
Kráľovu Studňu bola nám priznaná podpora Kčs 700.000.- a na Panský Diel Kčs 400.000. Z týchto súm malo nám Ústredie KSTL
v Lipt.Sv.Mikuláši poukázať po Kčs 50.000 na prípravné práce a zbytok sa nám poukáže, len po predložení a schválení podrobných
plánov, rozpočtov, dôkazov o vlastníctve pôdy a výpočtu rentability.
Náčrt chaty pri Kráľovej Studni bol vrátený k prepracovaniu, náčrtok chaty pod Panským Dielom bol v zásade schválený. Predovšetkým
treba, keďže Kráľova Studňa je väčšmi potrebná, dať zhotoviť nové náčrtky chaty. Skôr však treba rozhodnúť o mieste, kde bude stáť chata,
o jej velikosti – počet postiel – o prístupe – dopravné možnosti – o stavebných podmienkach – stavebné hmoty, o pracovných podmienkachrobotníci – o celkovom stavebnom náklade (finančný plán).
Po tomto referáte pána predsedu Bukvaja hlásil sa ku slovu Ing.Leitl a navrhoval aby sa so zadaním práce čím skôr rozhodlo a aby sa začalo
stavať už začiatkom mája, lebo inakšie bude neskoro a stavanie bude treba odložiť o rok. Reinhardt k tomu poznamenal, že plánované
stavby chát nech sú zahlásené cez MNV na príslušné miesta, aby tie práce boly pojaté do rámca dvojročnice, lebo v opačnom prípade stavby
nepovolia a neuvoľnia ani stavený materiál ani pracovné sily.
Pán poslanec Švihra dostal sa k slovu a referoval o svojich vyjednávaniach na kompetentných miestach ohľadom finančnej podpory pre
rekonštrukciu chát. V svojom referáte podal niekoľko návrhov na stavbu chaty, pričom upozorňoval na nutnosť výstavby poľnej cesty k chate
a na nevyužité vodné energie. Tu poznamenal, že keď sa zaopatria patričné prístroje na výrobu elektriny, chata bude zásobená tak vodou
ako aj elektrickým osvetlením a kúrením. Spomenul niekoľko elektrických prístrojov, ktoré ponúkajú zo Švajčiarska. O výhodách
a nevýhodách týchto prístrojov podal odborný výklad pán riaditeľ Stredo Slovenských elektrární p.Ing.Beránek. pri týchto návrhoch sa
rozprúdila širšia debata. Pán poslanec Švihra ešte odporúčal, aby sa obrátil výbor o odbornú radu ohľadom stavania chát na
p.Dr.Ing.Martina Kusého v Bratislave, ktorý ako odborník na tomto poli, iste nám pomôže.
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Nakoľko sa hodne odbočilo v ďalšom bode programu pán predseda Bukvaj navrhoval, aby sa rozhodovalo v prvom rade o chate pri Kráľovej
Studni. Že kde a na akom mieste má stáť chata, boly rozličné názory, preto sa o tomto rozhodne neskôr. Potom sa uznieslo, že v chate
bude 60 postelí a to: 2 spoločné nocľahárne po 10 postelí(dvojitých), 4 izby po 4 postele a 2 izby po 2 postiel. Chata má byť
jednoposchodová a zo stavebných hmot základy z kameňa alebo z betónu, poschodie z dreva, prízemie z tehál. Strecha má byť krytá sedlová
z pľachu. Pán Šperka so svojím odborným výkladom a so svojími mappami veľmi pomáhal pri rozriešení lesnej cesty a stavebného materiálu.
Pán poslanec Švihra pripomenul, že keď sa už rozhodlo so stavaním, aby sa začalo čím skôr zabezpečovanie materiálu. Poznamenal, že lesné
cesty netreba zvlášť projektovať, lebo toto je i tak eminentným záujmom lesného odd.MNV. Pán Ing.Berének navrhoval, aby sa zvolila užšia
stavebná komisia, ktorá by mala na starosť prípravné stavebné práce, zaobstaranie finančných prostriekdov a dozor pri stavbe. Tento návrh
bol s uspokojením prijatý a prikročilo sa k volbe členov tohto užšieho stavebného výboru.
Predseda komisie bude dodatočne určený. Za jednateľa sa zvolil Ing.Strähle (bez jeho súhlasu). Stavebný dozor Ing.Leitl, Ing.Čatloš
a Majling. Finančný referent poslanec Švihra. Inštalácie Ing.Beránek a p.Turák. Referent ciest Šperka a Ing.Gažo. Právny referent Dr.Ján
Brouth, Vnútorné zariadenie Arch.Rosenauer.
Tieto funkcie určení funkcionári zaplnia dobrovoľne s písomným potvrdením. Táto stavebná komisia má na starosti aj stavbu chaty pod
Panským Dielom.
Predseda odboru p.Bukvaj prisľúbiac že napíše dotaz na pána Dr.Ing.Kusého ohľadom výstavby chát, pre pokročilosť času zasadnutie výboru
zakľúčil o 22.35 hod. Zapísal Madlen- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná na výborovej schôdze banskobystrického odboru KSTL konanej dňa 11.4.1947 .- Uvádza sa aj
informácia :... Príprava valného shromaždenia. Sostavenie kandidačnej listiny na voľbu funkcionárov pre rok 1947. Zadanie vyhotovenia
stavebných plánov chát pri Kráľovej Studni a pod Panským Dielom. ....Po krátkej debate p.predseda Bukvaj prečítal list vo veci zadania
vyhotovenia plánov chaty pri Kráľovej Studni arch.Čapkovi zo Žiliny. Výbor v zásade list schválil, ale na návrh p.arch.Čatloša treba dodatočne
list opraviť v tom smysle, aby p.arch.Čapka zaslal klubu rozpočet na tieto stavby. Tu pri pojednávaní o tejto veci sa rozvinula odborná
debata, ktorú viedol p.arch.Čatloš a p.Ing.Beránek s predsedom klubu.... - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici
1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 15.apríla 1947 v utorok na IX.riadnom valnom shromaždení KSTL odboru v Banskej Bystrici
v Malej dvorane Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :... Zprávy činovníkov za rok 1946. Úvodom k zprávam činovníkov
p.predseda Bukvaj uviedol Zo zprávy účtovníka počujete,že sme na majetku vzriastly o Kčs 1,034.234.85. Tohto úspechu docielili sme
pomocou subvencií, ktoré sa nám podarilo získať. Tieto subvencie použité boly jednak do opráv a zariadenia turistických chát na Suchom
Vrchu, nad Králikmi a nad Tajovom, jednak do stavieb lyžiarskych môstkov Štefánikovho a v Laskomeri a do zariadenia nocľahárne. Práca
s rekonštrukciou týchto objektov bola veľmi obsiahla a vyčerpávajúca. Rok 1946 môžeme preto napriek všetkým ťažkostiam považovať za
rok pre náš odbor velmi úspešný. K zrekonštruovaným lyžiarskym môstkom, ktoré už stály k dispozícii počas lyžiarskych majstrovstiev ČSR vo
februári 1946 pribudly behom leta turistické chaty : nad Králikmi (býv.Makabi) ktorú sme dostali do národnej správy a turistickú chatu nad
Tajovom (Sokolskú), ktorú máme v prenájme. S našou vlastnou tur.chatou na Suchom Vrchu, kde sme postavili novú hospodársku budovu,
máme pod Kremnickými vrchami v prevádzke 3 chaty o úhrnom 100 posteliach, čím sme dali predpoklady, aby turisti a lyžiari mohli aspoň
na tieto miesta nášho okolia chodiť. Nepodarilo sa nám dosial uskutočniť jednu dôležitú úlohu t.j.zriadenie turistickej nocľahárne a to pre
nedostatok vhodných miestností v Banskej Bystrici. Dúfam však, že i toto sa podarí v krátkom čase. Pre tento rok naša najhlavnejšia úloha
bude započať s výstavbou zhorených chát na Kráľovej Studni a pod Panským Dielom. Vyhotovenie stavebných plánov na tieto chaty je už
zadané, takže toho roku môžu sa už započať prípravné práce tak, aby v r.1948 mohly byť chaty dohotovené. Výstavba týchto chát je do
dvojročnice pojatá. Okrem toho máme na programe stavbu turistického domova v Banskej Bystrici, ktorá vec nadobúda už tiež
konkrétnejších foriem a ďalej stavbu výťahu na Urpíne a prestavbu, alebo novostavbu chaty na Suchom Vrchu. –
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica z výborovej schôdze odboru KSTL v Banskej Bystrici, ako aj schôdze stavebnej komisie KSTL dňa 1.októbra
1947 v miestnosti krajského riaditeľstva Slovenských elektrární.- Uvádza sa aj informácia :...
Po vyčerpaní tejto časti programu, výbor prešiel na prejednávanie stavby chát v dvojročnici.
Kráľova Studňa : Náčrtky boly vyhotovené a ústredie po pripojení svojich pripomienok tieto zaslalo na PPO, odkiaľ však ešte neboly vrátené.
Preto sa navrhuje, aby sa išlo intervenovať za urýchlené schválenie náčrtkov. Celková dotácia na výstavbu tejto chaty činí Kčs 3,300.000.z toho máme už na našom účte Kčs 500.000.- Na stavbu prístupovej cesty boly zohnané pracovné sily. Mestu sme podali žiadosť
o prevedenie tejto stavby a náš príspevok by činil Kčs 200.000. Pán Šperka navrhuje, aby sme mestu čo najskôr spomenutý obnos poukázali,
alebo zálohovali, nakoľko robotníci sú už na mieste. Od úradu MNV treba vyžiadať usnesenie rady MNV v tejto záležitosti, nakoľko už vec
v rade bola prejednaná. Mestu treba ešte podať žiadosť o 200m3 stavebného dreva. Cena á 100 plus príplatok. Pre 24 robotníkov treba
postaviť ubykácie. 28.9.1947 stavebný pozemok bol zameraný. Prítomní členovia výboru jednohlasne a definitívne sa rozhodli o stav.mieste
a chata teda má byť postavená na novovyhliadnutom mieste. Piesok ako aj skaly sú na mieste a pálenie tehál sa môže tiež uskutočniť
v blízkosti stavby. Predseda Bukvaj referoval, že odbor vypísal pracovné výlety, ktoré však neboly uskutočniteľné z dôvodov dopravných.
Nakoľko v blízkej budúcnosti nebudeme mať možnosti nákladnej autodopravy na pracovisko, predseda odporúča kúpu nákladného auta
„Jeepe“. Výbor však sa v tejto veci konkrétne nerozhodol. Čo sa týka vody na mieste stavby bolo referované, že zo studničky bola posledne
načerpaná voda v množstve 2l za minutu. - In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc.
- Rkp.originál zápisníc je vo fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica o obnovujúcom valnom shromaždení Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru v Banskej Bystrici,
ktoré bolo dňa 16.októbra 1947 o 20,00 hod v miestnosti malej sály Národného domu v Banskej Bystrici .- Uvádza sa aj informácia :...
Pán predseda Bukvaj obšírne referoval o výstavbe turistických chát, nocľahárni, turistických výťahov a o turistickom domove, ktoré stavby ak
sa neuskutočnia v dvojročnici, budú pojaté do plánovanej päťročnici.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.

44

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 pri Kráľovej studni, odbor KSTL Banská Bystrica. Plány vypracované
miestnym architektom neboli schválené a odbor dal vypracovať plány dipl.akad.arch.Čapkovi zo Žiliny. Chata je v dvojročnici. Tehly odbor
vyrobí v blízkosti Banskej Bystrice. Predpokladaný náklad na stavbu je cca 4,500.000Kčs.
Archívny dokument : Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici – Súvaha : Majetok k 31.decembru 1947 . Uvádza sa kompletný prehľad o hospodárení za rok 1947.Uvádzajú sa nehnuteľnosti:Chaty – na Suchom vrchu (94.746.-), nad
Králikmi(154.592.-),nad Tajovom(126.769.-), na Kráľovej studni(218.500.-), na Panskom dieli(5.000.-). Nocľaháreň v BB(56.100.-). Lodenica
na Hati(100.-). Lyžiarsky mostík gen.Štefánika(101.640.-), lyž.mostík v Laskomeri(100.170.-).V Banskej Bystrici dňa 31.decembra 1947 .
Rkp.podpisy - predseda, tajomník, pokladník, revízor. ( Kópia s razítkom ŠOKA BB zo dňa 20.5.1994)
In: ARCHÍV KST LOKO BB-SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV–KOREŠPONDENCIA KSTL
Archívny dokument : List od: KSTL odbor Banská Bystrica. – č.j.184/1947.- Banská Bystrica 5.septembra 1947 – Komu : Miestny národný
výbor v Banskej Bystrici. – (Text listu):
Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici má v rámci dvojročenky znovuvybudovať nemeckými okupantmi vypálenú
turistickú chatu na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre. Plánuje sa stavba modernej turistickej chaty 1 poschodovej na 120 postelí s ústredným
kúrením a vodovodom nákladom Kčs 5,000.000.Výstavba tejto reprezentačnej chaty bude znamenať obohatenie pre náš kraj, prispeje k zvýšeniu cestovného ruchu a prinesie tak osoh pre
náš kraj. Prevedenie tejto stavby je však v prvom rade odvislé od prístupu t.j. od možnosti dovozu stavebného materiálu. K chate vedie
dosial jediná vozová cesta od Starých Hôr cez Tureckú, ktorá je nielen velmi dlhá (10 km), ale je aj vo veľmi zlom stave, je príliš strmá a úzka,
takže po nej dalo by sa vyvážať len na malých horských vozíkoch, ktorými by sa dal vyviezť náklad len o váhe asi 100-150 kg. Preto jediné
riešenie prístupu povozom k chate by bolo Bystrickou dolinou z Dolného Harmanca po stávajúcej už autoceste mesta až k Panskej kolibe pod
serpentíny, odkial by bolo treba vybudovať resp.zakopať závoz v smere proti potoku až pod Veľké koryto, kde by cesta sa obrátila
a pokračovala by naprieč svahom a vyústila by na konci doliny Mrzká k salašu. Celá dĺžka cesty by činila asi 2 km. Aby s výstavbou chaty,
u ktorej viazaní sme termínom v dôsledku jej zaradenia do dvojročnice, mohlo sa čím skôr započať, je bezpodmienenče potrebné urobiť
najprv túto cestu. Teraz naskytá sa vhodná príležitosť, keďže zaistili sa k tomu účelu potrebné pracovné sily – robotníci z Lešti od Modrého
kameňa, ktorí by prácu mohli započať už budúci týždeň. Klub slovenských turistov a lyžiarov odbor v Banskej Bystrici preto navrhuje a prosí
Miestny národný výbor v Banskej Bystrici, aby vzhľadom k tomu, že cesta by viedla pozemkami mesta, bola táto stavba prevádzaná v réžii
mesta, t.j. aby stavebníkom bolo mesto. Pokiaľ sa týka úhrady nákladu, ktorý podľa nášho odhadu by činil asi Kčs 250.000.-, ráčte
rozhodnúť, či by stavebný náklad cesty buď celý alebo zčasti uhradilo mesto z vlastných prostriedkov v rámci riadneho rozpočtu, alebo či by
tento náklad v celosti alebo zčasti predpísaný nám bol k náhrade, v ktorom prípade úhradu previedli by sme ako časť stavebného nákladu
chaty. Tak isto ráčte rozhodnúť pokiaľ sa bude týkať udržovania cesty. Dovoľujeme si podotknúť, že okrem veľkého významu pre stavbu
chaty a jej budúceho sprístupnenia bude mať táto cesta veľkú dôležitosť aj pre lesné hospodárstvo mesta, pretože ňou sprístupnia sa veľké
komplexy mýtnych porastov a užitkového dreva v priestore, kade bude cesta prechádzať. Dúfame, že Miestny národný výbor v Banskej
Bystrici nám v tejto veci vyjde všemožne v ústrety a umožní nám tak započatie stavby chaty, na ktorú turistická verejnosť pre jej jedinečne
krásne prostredie velmi čaká. Neuskutočnením prístupovej cesty stavba chaty pri Kráľovej studni by padla a prostriedky, ktoré sú už na túto
chatu zaistené, by boly presunuté do iného kraja, čo by iste nebolo v záujme mesta Banskej Bystrice, ktorá sa počíta medzi najvýznamnejšie
turistické strediská v našej republike a ktoré po tejto stránke čaká veľká budúcnosť. Ďakujeme za priaznivé vybavenie už vopred a značíme
s turistickým pozdravom.
Predseda Bukvaj
tajomník Madlen
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 5.septembra 1947 v zasadnutí Rady MNV v Banskej Bystrici vo veľkej zasadacej
sieni mestského domu. – číslo: 17747/1947. – Klub slovenských turistov a lyžiarov odbor v B.Bystrici-žiadosť o zriadenie cesty v Bystrickej
doline za účelom výstavby chaty na Kráľovej studni. – Referent doslovne prečítal žiadosť Klubu slovenských turistov a lyžiarov odbor
v Banskej Bystrici podľa ktorej menovaný klub má v rámci dvojročenky vybudovať vypálenú turistickú chatu pri Kráľovej studni vo Veľkej
Fatre. Prevedenie tejto stavby je však v prvom rade odvislé od prístupu, t.j. od možnosti dovozu stavebného materiálu. K chate vedie dosiaľ
jediná vozová cesta zo Starých Hôr cez Tureckú, ktorá je nielen veľmi dlhá, ale je aj vo vemi zlom stave, takže po nej dalo by sa vyvážať len
na malých horských vozíkoch na ktorých by sa dal vyviesť len malý náklad. Preto jediné riešenie prístupu povozom k chate by bolo Bystrickou
dolinou z Dolného Harmanca po stávajúcej už autoceste mesta až k Panskej kolibe, odkial by bolo treba vybudovať resp.zakopať závoz
v smere proti potoku až pod Veľké koryto, kde by cesta sa obrátila a pokračovala by naprieč svahom a vyústila by na konci doliny Mrzká
k salašu. Celá dĺžka cesty by činila asi 2 km. Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici navrhuje, aby cesta, ktorá by viedla
pozemkami mesta bola zriadená v réžii mesta, t.j. aby stavebníkom bolo mesto. Náklad vybudovania, poťažne zriadenia tejto zemnej cesty
by si vyžiadal asi Kčs 250.000.-. Po vypočutí zprávy referenta a obšírnej rozprave bolo vynesené toto Uznesenie 816.
Rada MNV jednohlasne doporučuje Plénu MNV vyhovieť žiadosti Klubu slovenských turistov a lyžiarov odboru v Banskej Bystrici a súčasne
navrhuje zriadiť príjazdnú cestu (zemnú) pre stavbu turistickej chaty na Kráľovej studni v réžii mesta Banskej Bystrice a to v roku 1947
v úseku od takzvanej „Panskej koliby“ až po „Veľké koryto“ za podmienok, že Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici
prispeje na túto stavbu, poťažne zriadenie tejto cesty v roku 1947 Kčs 200.000.- . Zvyšok celkového nákladu potrebný na zriadenie
predmetnej cesty v sume Kčs 50.000.- uhradí mesto zo svojich vlastných prostriedkov a to z domohospodárstva na ťarchu „Udržovanie
lesných ciest“ hl.2 tit.IV.rubrika 2,pol.j. Udržovanie tejto cesty prevezme mesto Banská Bystrica a to podľa potreby a svojho voľného
uváženia.
Za hodnovernosť výťahu: Banská Bystrica 12.septembra 1947. (podpísaný tajomník a predseda MNV)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 10.septembra 1947 vo schôdzke finančnej komisie v Banskej Bystrici vo veľkej
zasadacej sieni mest.domu. Číslo : 17747/1947
Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici – žiadosť o zriadenie cesty v Bystrickej doline za účelom výstavby chaty na
Kráľovej studni.
Prednesené bolo, že v predmete uvedený klub podal žiadosť mestu, v ktorej žiada, aby mesto ako stavebník vybudovalo cestu v Bystrickej
doline od takzv.Panskej koliby až po zrub vo veľkom koryte. Náklad vybudovania tejto cesty by činil Kčs 250.000. Prednesené bolo, že táto
cesta je aj pre lesnú manipuláciu žiadúcna a potrebná.
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Finančná komisia MNV jednohlasne odporúča Plénu MNV, aby sa usnieslo vybudovať cestu ako stavebník v Bystrickej doline od
takzv.Panskej koliny až po zrub vo veľkom koryte nákladom 250.000 a aby na stavbu tejto cesty Klub slovenských turistov a lyžiarov
v Banskej Bystrici prispel sumou Kčs 200.000 a 50.000 aby uhradené bolo na ťarchu „Udržovania lesných ciest“, hl.2.tit.IV.rubr.2.pol.j.
Za hodnovernosť výťahu: Banská Bystrica 16.septembra 1947. Podpisy : tajomník a predseda MNV
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Miestny národný výbor v Banskej Bystrici. – Oznam. – Číslo 19061/1947. – Miestny národný výbor v Banskej Bystrici
oznamuje verejnosti, že Plénum MNV na svojom zasadnutí dňa 12.septembra 1947 pod číslom 137/1947, usnieslo sa previesť stavbu lesnej
príjazdnej cesty k turistickej chate na Kráľovej studni s nákladom Kčs 250.000 v réžii mesta za predpokladu, že na tieto práce Klub
slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Banskej Bystrici prispeje stavebným príspevkom v čiastke Kčs 250.000.
Proti tomuto usneseniu má právo každý volič a poplatník mesta podať odvolanie do 15 dní od vyvesenia tohto oznamu na Okresný národný
výbor v Banskej Bystrici. Odvolanie treba podať v podateľni úradu MNV (kanc.č.11) počas úradných hodín.
V Banskej Bystrici dňa 18.septembra 1947. Podpisy : tajomník a predseda
Vyvesené 18.septembra 1947. Svesené 4.októbra 1947. Proti tomuto usneseniu v zákonnej lehote apelácia podaná nebola.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 12.septembra 1947 v zasadnutí Pléna MNV v Banskej Bystrici vo veľkej zasadacej
sieni mestského domu. – číslo:17747/1947. – Klub slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici – žiadosť o vybudovanie cesty
v Bystrickej Doline a o ustálenie príspevku. – Zpravodajca o predmete oznamuje, že Rada MNV svojím usnesením zo dňa 5.sept.1947
čís.17747/1947 a finančná komisia MNV vyjadrením zo dňa 10.sept.1947 čís.17747/1947 podaným k tejto záležitosti jednomyselne
navrhujú žiadosti vyhovieť a na základe tomto doporučujú
a./ aby úlohu stavebníka stavby príjazdnej cesty k turistickej chate na Kráľovej studni v úseku od „Panskej koliby“ až po „Veľké koryto“ asi
v dĺžke 2 km prevzalo mesto Banská Bystrica,
b./ aby odhadnutý stavebný náklad v sume Kčs 250.000.- s príspevkom Kčs 200.000.- hradil žiadateľ, kdežto zbytok Kčs 50.000.- mesto
Banská Bystrica,
c./ aby udržovanie tejto cesty - ktorá má byť postavená roku 1947 - prevzalo mesto Banská Bystrica, ako cestu, ktorá vedie majetkom mesta
a ktorá bude i v budúcnosti používaná pri lesnom hospodárení.
Po zodpovedaní viacerých informatívnych dopytov členov MNV rozprava o predmete bola ukončená a keďže žiadny iný pozmeňujúci návrh
podaný nebol, predseda ustálil, že je vo veci iba odznelý úradný návrh o ktorom podľa ustanovení odst.2 §31., poťažne odst.1 §34
doč.rok.por.pre MNV bude prevedené hlasovanie podľa mena. Pre toto hlasovanie sostavil otázky takto : kto je za odznelý úradný návrh
hlasuje so slovom „áno“, kto je oproti návrhu, ten so slovom „nie“. Po tomto prikročené bolo k hlasovaniu podľa mena a so slovom „áno“
hlasovali :
Ján Turek, Dr.Daniel Petelen, Stanislav Káles, Vít Synák Varga, Dr.Štefan Adamovič, Vojtech Francz, Vojtech Fraňo, Jozef Bernát, Dr.Ján
Bruoth, Jozef Gatial, Ján Koštial, Martin Čatloš, Vojtech Miartuš, Václav Biman, Jozef Goldman, František Kundreata, Anton Janetka, Imrich
Bohúň, Ondrej Gašpar, Gustáv Skúpy, Anna Revallová, Ján Dobrota, Pavel Antošík, Štefan Križo, Ondrej Dian, Michal Očenáš, Ladislav Kollár,
Gustáv Slivka – spolu 28. So slovom „Nie“ – nikto.
Na základe výsledku prevedeného hlasovania v pomera 28 áno, oproti s nie : nikto,
vynesené bolo nasledovné Usnesenie 137. – Plénum MNV v Banskej Bystrici žiadosti na základe návrhu Rady MNV, vyjadrenia finančnej
komisie MNV a výsledku prevedeného hlasovania podľa mena jednohlasne vyhovuje a ustaľuje, aby stavba lesnej príjazdnej cesty zemnej
k turistickej chate na Kráľovej studni v úseku od „Pánskej koliby“ až po „Veľké koryto“ v dĺžke asi 2 km s nákladom Kčs 250.000.- bola
prevedená roku 1947 v režii mesta Banskej Bystrice v predpoklade, že na tieto stavebné práce žiadateľ Klub slovenských turistov a lyžiarov,
odbor v Banskej Bystrici poskytne mestu stavebný príspevok v čiastke Kčs 200.000.-, ktorý však pred zahájením prác má byť složený
v hotovosti. Zbytok stavebného nákladu Kčs 50.000.- ustaľuje uhradiť v rámci schváleného rozpočtu mesta r.1947 v domohospodárstve na
ťarchu „Udržovanie lesných ciest“ hl.2.tit.IV.rubr.2.pol.j.
O udržovanie tejto lesnej cesty zemnej sa bude starať mesto Banská Bystrica.
Dôvody : Uvedená cesta bude pokračovaním súčasne opravovanej lesnej cesty, vedúcej Bystrickou dolinou a vyústi pred turistickou chatou
na Kráľovej studni. Cesta na celej dĺžke sa uskutočňuje v lesnom majetku mesta a ako taká bude i v budúcnosti slúžiť pri manipulovaní
uvedeného majetku. Stavbou tohto úseku cesty je sledované súčasne sprístupnenie i tejto doposiaľ odľahlej čiastky lesného majetku,
v ktorom v dohľadnej dobe majú byť ročné etáty prideľované. Tento spôsob riešenia stavby ďalšieho úseku uvedenej lesnej cesty je i po
stránke finančnej pre mesto výhodný. Práca v réžii mesta podľa výš udaného skutkového stavu je prevediteľná a keďže cesta v prevážnej
miere bude slúžiť lesohospodárskym záujmom mesta bolo preto odôvodnené, aby prevzalo i jej udržovanie na svoj náklad. Priaznivé
vybavenie žiadosti podľa dôvodov v nej uvedených je úplne opodstatnené, nakoľko žiadateľ roku 1947 započne so stavbou modernej
turistickej chaty (ktorá bola Nemcami vypálená), na ktorú v rámci dvojročnice je zaradený úver v čiastke Kčs 5,000.000.-.
Realizácia tohto diela je v prevážnej miere závislá na vybudovaní tohto úseku cesty, lebo sa jedná o umožnenie dopravy stavebného
materiálu všetkého druhu na toho miesto, kam riadneho prístupu pre povozy neni. Vybudovanie diela patrí medzi eminentné záujmy mesta
vzhľadom na značný cudzinecký ruch a zbudovaním ktorého sa sleduje jeho ďalšie zvýšenie. Prihliadajúc k uvedenému skutkovému stavu
bolo preto odôvodnené, aby vo veci Plénum MNV sa usnieslo tak, ako je to v dispozičnej čiastke tohto usnesenia vypovedané.
Toto usnesenie bolo súčasne vyhlásené s upozornením, že oproti nemu od dnešného dňa počítajúc v lehote 15 dňovej u úradu MNV podať sa
majúce a na Okresný národný výbor v Banskej Bystrici upravené odvolanie je prípustné.
Za hodnovernosť výťahu : (podpísaný tajomník a predseda MNV) V Banskej Bystrici 18.septembra 1947.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List : KSTL odbor BB. 24.9.1947. Komu: Miestny národný výbor v BB. – Vec : Žiadosť o povolenie ťažby dreva pre
stavbu chaty pri Kráľovej studni.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 27.novembra 1947 v schôdzke finančnej komisie v Banskej Bystrici vo veľkej
zasadacej sieni mestského domu. ( o žiadosti KSTL BB na povolenie ťažby dreva pre stavbu chaty)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : MNV v Banskej Bystrici 1.decembra 1947 – Oznam o uznesení odpredať Klubu slovenských turistov a lyžiarov
v Banskej Bystrici na stavbu chaty pri Kráľovej studni 200m3 úžitkového dreva v hore na pni a 120 prm.palivového dreva na vypálenie tehál
a vápna.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Lesné oddelenie úradu MNV- m.les.radca - pod číslom 529/1947 les. – 24.10.1947 oznamuje Rade MNV :
Ohľadom predmetnej žiadosti oznamujem, že žiadané mäkké úžitkové drevo v množstve cca 200m3 je predimenzované množstvo, keďže
medzičasom klub sa rozhodol nadstavbu chaty vybudovať nie z dreva, ale z tehál a stavebné drevo bude potrebné len pre krov
a hospodársku budovu, takže pôvodne žiadané množstvo snižuje sa na polovicu. Toto drevo môže byť pridelené z porastov podľa hosp.plánu
A.4.a.,C 3 a.b. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od nakladacej stanice podľa platných vyhlášok priemerná odpredajná cena 1m3 v lese na pni
obnáša Kčs 184. Potrebné palivové drevo môže byť vydané z porastov, ležiacich v blízkosti stavenišťa. Ceni navrhujem ustáliť za 1 prm v lese
na pni a to za sušinu (zo suchárov) Kčs 30.- a za čerstvé palivo(buk) Kčs 60.-. Okrem kúpnej ceny platí klub obvyklé príspevky. Horeuvedené
ceny vzťahovaly by sa len pre tento prípad a nie sú smerodajné pre budúcnosť. Ďalej v žiadosti sa síce nespomína, no ku stavbe chaty budú
potrebovať stavebný kameň, piesok a hlinu. Navrhujem tento stavebný materiál vydať zdarma. Súvisle s predmetnou žiadosťou oznamuje,
že nová chata nebude postavená na starom mieste, ale na inom a vo väčších rozmeroch. V dôsledku zmenených okolností bude potrebné
starú nájomnú smluvu zrušiť a uzavrieť novú. Preto navrhujem vyzvať klub, aby si podal novú žiadosť a k žiadosti pripojil aj situačný nákres.
Banská Bystrica, 24.10.1947. (podpísaný m.les.radca)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 24.10.1947 o zasadnutí Rady MNV v Banskej Bystrici vo veľkej zasadacej sieni
mestského domu. – číslo: 19.149/1947. – Klub slovenských turistov a lyžiarov odbor v B.Bystrici-žiadosť o povolenie ťažby dreva pre stavbu
chaty na Kráľovej studni.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej dňa 28.novembra 1947 v zasadnutí Pléna MNV v Banskej Bystrici vo veľkej zasadacej
sieni mestského domu. – (uvedené sú mená prítomných členov a úradníkov MNV a nasleduje predmet rokovania pod číslom 21.730/1947) –
Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor Banská Bystrica-žiadosť o povolenie ťažby dreva pre stavbu chaty pri Kráľovej studni. –
Referent oznámil, že predmetnou vecou zaoberala sa Rada MNV ako aj finančná komisia MNV a jednomyseľne odporúčajú Plénu MNV
žiadosti Klubu slovenských turistov a lyžiarov vyhovieť a odpredať mu 200m3 užitkového dreva na pni v lese v oblasti zpod Krásneho kopca
nad Válovami, prípadne na inom prístupnom mieste za Kčs 60.- za m3 a 120 prm.palivového dreva zo suchárov a vývratov v blízkosti
stavenišťa na vypálenie tehál a vápna po Kčs 5.- za 1 prm. v lese. ( prítomní schválili súhlasné uznesenie, ktoré zdôvodnili nasledovne ) – Klub
slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici koná cenné služby pre mesto vo veci propagácie, ktoré služby musely byť vziate do ohľadu
pri ustálení odpredajnej ceny dreva, aby takto mesto Banská Bystrica odmenila ochotu a porozumenie klubu, vzpružilo jeho snahy do
budúcna a zabezpečilo jeho ďalšiu a pre mesto prospešnú činnosť. Toto uznesenie sa verejne vyhlasuje na dobu 15 dní, v ktorej lehote
prípustné je odvolanie prostredníctvom úradu MNV na Okresný národný výbor v Banskej Bystrici.
Za hodnovernosť výťahu : V Banskej Bystrici dňa 11.decembra 1947. (podpis tajomníka)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 22.marca 1948 v herni Národného domu v Banskej Bystrici na výborovej schôdze KSTL,
odboru Banská Bystrica.- Uvádza sa aj informácia :...
Investičné práce v roku 1948: Kráľova Studňa: Plány ešte nie sú definitívne. Treba čo najskôr zadať stavbu a vyhotoviť rozpis prác. Predseda
Bukvaj zdôrazňuje, že treba obstarať potvrdenie o zaradení stavby chaty pri Kráľovej Studni do dvojročnice. Čo sa týka príjazdnej cesty vo
vybudovaní tejto treba pokračovať, avšak celú záležitosť treba prejednať s MNV v Banskej Bystrici. Taktiež prenájom pozemku (stavebného)
treba vyjednať s mestom. Materiál pre tehliara sa pripravuje ako aj sa zaisťuje stavebný materiál. Odbor sa vynasnaží počas letných
mesiacov organizovať pracovné brigády pre výstavbu chaty, keďže sa javí nedostatok pracovných síl.
Panský diel. Stavba tejto chaty je zadržaná. Plány štátny štatistický a plánovací úrad neschválil, keďže boly vyhotovené pre chatu väčšieho
rozmeru. Vyjednávania týkajúce sa výstavby sú v prúde a výstavba bude pojatá do päťročnice. Plánuje sa aj s výstavbou turistického
a lyžiarskeho výťahu na Panský diel. Terén prehliadnu a zameranie do konca mája t.r. prevedú p.Ing.Hlaváč a Ing.Leitl.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 26.apríla 1948 na výborovej schôdze Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru
v Banskej Bystrici v miestnosti Slovakotouru.- Uvádza sa aj informácia :... výbor sa usniesol sostaviť zvláštnu dozornú radu z členovodborníkov pre chaty, ktoré sa majú vybudovať v najkratšej dobe.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 28.apríla 1948 na X.riadnom valnom shromaždení Klubu slovenských turistov a lyžiarov,
odboru v Banskej Bystrici, ktoré sa zdržalo o 20.h. v malej sále Národného domu.- Uvádza sa aj informácia :... Zpráva referenta chát
(Ing.Beránek): Pán Ing.Beránek vo svojej obšírnej zpráve oznamuje valnému shromaždeniu stav o prevádzke stávajúcich horských chát
v r.1947 ako aj projekty na vybudovanie nových chát a turistického strediska na Suchom Vrchu, odovzdanie Králickej chaty ústrediu Židov
v Bratislave, pomery v Sokolskej chate, prevádzku chaty na Suchom Vrchu. V tejto precíznej zpráve p.Ing.Beránek rozviedol svoj ideový plán
na vybudovanie rekreačného strediska na Suchom vrchu pri Banskej Bystrici. Táto zpráva sa nachádza v archíve odboru.
Zpráva predsedu o novostavbách chát v dvojročnici (Bukvaj): Jedna sa o turistické chaty pri Kráľovej Studni a pod Panským Dielom, ktoré
boly počas nemeckej okupácie vypálené a ktoré sa majú v dvojročnici znovu postaviť. Je samozrejmé, že v starom rozsahu tieto chaty
nechceme stavať, pretože by naprosto nevyhovovaly budúcemu rozvoju turistického ruchu a preto bolo treba vypracovať úplne nové
projekty väčších modernejších chát a vyhliadnuť im aj nové stavebné miesta. Toto vypracovanie projektov sa veľmi dlho preťahovalo a preto
práca na týchto stavbách sa dosiaľ nemohla začať.
U chaty pri Kráľovej Studni je dnešný stav nasledujúci : Na chatu máme už vypracované podrobné stavebné plány a rozpočty projektantom
arch.Čapkom zo Žiliny. Chata má byť jednoposchodová so zvýšeným prízemím, v suteréne, ktoré je tiež zvýšené, majú byť mimo iné
i spoločné nocľahárne. Na prízemí má obsahovať 2 jedálne, klubovňu, kuchyňu, halu, 2 izbový byt pre chatára a apartement. Na poschodí je
celkom 19 izieb 1-4 posteľových.Celkom v chate má byť 70 postelí, s núdzovými lôžkami 120 postelí. Podľa aproximatívneho rozpočtu má
činiť stavebný náklad Kčs 5,320.000. Úhrada má sa zaokryť zo subvencií Povereníctva priemyslu a obchodu, ktorá nám bola prisľúbená
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v úhrnnej výške Kčs 3,200.000 do konca t.r., o zakrytí ďalšieho nákladu bude sa treba ešte postarať. Stavebné miesto pre novú chatu bolo
vybrané komisionálne na inom mieste, vpravo od salaša na voľnejšom priestranstve. Chata sa má stavať väčšinou z tvrdého materiálu,
betonu a tehál, na mieste vyrobených. Výroba tehál je už zadaná tehlárskemu majstrovi Konvičnému zo Slovenskej Ľupče. Ktorý s prácou
započne na budúci týždeň. Dopravný problém bol pri tejto chate najťažší. Dosiaľ vedie na chatu len jedna vozová cesta a to zo Starých Hôr
cez Tureckú a Úplaz závozom ku Kráľovej Studni a k chate. Cesta je dlhá cez 12 km a je veľmi úzka a strmá. Vývoz materiálu po tejto ceste by
chatu náramne zdražil. Preto započali sme jednať s mestom Ban.Bystricou o stavaní pokračovacej cesty Bystrickou dolinou, nakoľko po
serpentíny je už vybudovaná cesta zjazdná pre autá a bolo treba postaviť aspoň vozovú cestu v dĺžke cca 3 km až po stavenište chaty.
S touto stavbou cesty sa vlani už aj započalo a vybudovalo sa jej v dĺžke asi 1800 m. Toho roku sa v nej už začalo pokračovať a zbýva ešte
postaviť cestu v dĺžke asi 1400 m. Cestu stavia mesto vo svojej réžii s našim príspevkom. Ráta sa, že behom mája t.r. bude cesta hotová.
Preto treba teraz s urýchlením vypísať ponukové riadenie a zadať stavbu. Chata je samozrejme pojatá do operatívnych plánov dvojročnice
a prídel materiálu je zaručený. To by bola len v hrubých rysoch informácia o stave znovuvýstavby chaty pri Kráľovej Studni, v súvislosti s ňou
boly a sú spojené ešte mnoho starostí a vyjednávaní a nevieme ešte ani dobre, aké ťažkosti sa nám ďalej ukážu. No ľakať by sme sa ich
nemali, ale dobre organizovanou spoluprácou a rozdelením úloh medzi viacerých členov mali by sme sa vynasnažiť ich prekonať. Veľa bude
závisieť od postoja mesta, bez pomoci ktorého by sme sa ťažko mohli hýbať a aj od podpory zo strany okresu.
Pokiaľ sa týka chaty pod Panským Dielom bolo s ňou menej práce ale to len preto, že dosiaľ nemáme schválené ešte ani náčrtky, ktoré sa
musely viackrát prerábať, napokon pre neschválenie zo strany Povereníctva techniky. Chata podľa posledných náčrtkov má byť stavaná
z dreva, ktoré odkupujeme od Správy Štátnych lesov, má obsahovať 59 postelí, aproxim.rozpočet Kčs 3,100.000. Taktiež pre túto chatu je
vyhliadnuté nové stavebné miesto v t.zv. Dubinách, ktoré prenajímame od Správy Št.lesov. Keďže aj táto chata je v operatívnom pláne
dvojročnice, bude treba sa venovať viac aj otázke tejto chaty. Musí si celú agendu s ňou spojenú prevziať, lebo dosiaľ nemal to kto
vykonávať. Dúfam, že v novom výbore sa riadne rozdelia úlohy menovite tie, ktoré sme viazaní plniť v dvojročnici a že celá práca odteraz
pôjde rýchlejším tempom. Turistickej dvojročnici zdar! –
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Chaty v dvojročnici. Správa predsedu Bukvaja na X.riadnom valnom shromaždení KSTL odboru v Banskej Bystrici
28.apríla 1948.- 2 str.strojopis.- Uvádza, že „jedná sa o turistické chaty pri Kráľovej studni a pod Panským dielom, ktoré boli počas nemeckej
okupácie vypálené a ktoré sa majú v dvojročnici znovu postaviť“ –
-Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor KSTL BB SCAN DOKUMENTOV 1938-1949
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 28.4.1948 o 22.13 v malej dvorane národného domu v Banskej Bystrici na zriaďujúcej
schôdze výboru KSTL-odboru v Banskej Bystrici.- Uvádza sa aj informácia :... Na návrh kandidačnej komisie výbor a predsedníctvo
odboru bol následovne sostavený a schválený :
ref.chaty Suchý Vrch Juraj Vigaš / ref.chaty Sokolskej Karol Neubauer /
referenti novostavieb chát - Kráľova Studňa : Ing.Hlaváč a Ing.Leitl
referenti novostavieb chát – Panský Diel : staviteľ Ivaška a staviteľ Ján Čatloš
Referent pre 5.ročnicu : Ing.Fridrich Beránek. Na tejto schôdze sa usnieslo, že p.Dr.Vokáň prevezme na seba rozpísanie súťaže o zadanie
staby chaty pri Kráľovej Studni.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 13.decembra 1948 na výborovej schôdzi odboru KSTL v Banskej Bystrici v herni Národného
domu.- Uvádza sa aj informácia :... Chaty : Kráľova Studňa : pán predseda Bukvaj vo svojom referáte vylíčil dôvody, pre ktoré sa nemohlo
prikročiť včas ku staveb tejto chaty. Prvom rade veľkou chybou bola neskoro dodané plány projektantom. Konečne však po vypísaní súťaže
prihlásili sa 3 firmy z ktorých najlacnejšiu ponuku podala firma „Zlocha“ a to Kčs 6,940.000.- V aproximatívnom rozpočte nemali sme však
zaistený takýto obnos. Chyba sa stala vo výpočte architekta. PPO a naše ústredie neprijalo a nepovolilo zadanie prác. Až v septembri sa
zistilo, že táto stavba je pojatá do operatívnych plánov 5ročnice a to sumou Kčs 9,600.000. Prípravné práce boli na základe tohto zistenia
zadané Čs.stavebným závodom, ktorý prevedie aj stavbu. Na prípravných prácach sa už pracovalo od júna. Koncom mája sa dokončila
príjazdná cesta nákladom 800.000 Kčs, na ktorý KSTL prispel obnosom Kčs 400.000.- Začali sa tehly páliť ako aj prikročilo sa k stavbe
vodovodu v našej réžíí s príspevkom PPP pod vedením asist.Miškova.
Stavebný dozor pri prácach vykonával p.Bulla za mesačný plat určený podľa vyhlášky v obnose Kčs 4.000 brutto. Výbor vyplácanie tohto
obnosu schválil. Počas zimných mesiacov menovanému bude vyplatená polovičná mzda. Na Návrh p.Ing.Hlaváča sostavila sa stavebná
komisia, ktorá sa bude pravidelne schádzať a na schôdzkách prejednajú čiste stavebné veci ako aj konečné schválenie ponuky. Stavebná
komisia sa skladá z pánov: Ing.Beránek, Ing.Hlaváč, Ing.Leitl, Turek, Purket, Arch.Čatloš, Miškov, Gatial, Bukvaj, Vigaš, Šperka,
Ing.Zraževský. Táto komisia prejedná aj definitívne zadanie stavby. Ing.Hlaváč medzi debatou pochvalne sa vyjadril o členoch KSTL, ktorí
v zlom počasí vykonali 12 pracovných výletov na stavbu chaty pri Kráľovej Studni. Ing.Hlaváč v ďalšom navrhuje zmenu trasy na príjazdnej
ceste na Krížnu, ktorá bola zvolená neodborne a v takom stave, v akom sa nachádza vôbec nevyhovuje. Výbor ukladá stavebnej komisii, aby
vyriešila problém výroby tehál ako aj stavby vodovodu.
Referát p.Bukvaja o poisteniach chát výbor v plnom rozsahu berie na vedomie a dodatočne schválil poistenia zákonnej zodpovednosti,
lyžiarskych môstkov, chaty Sokolskej a chaty Suchý Vrch, ako aj celej stavby a zariadnie po skladištia a obytné baraky pri Kráľovej Studni. Do
týchto poistení bola zahrnutá aj nocľaháreň a jej zariadenie.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Prehľad otvorených a rozpracovaných chát KSTL v roku 1947 : Chata pri Kráľovej studni, odbor Banská Bystrica. – 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 vypracované dipl.akad.arch.Čapkom zo Žiliny boli po kontrole a úpravách schválené Ústredím, PPO a PT.
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Archívny dokument : Výťah zo zápisnice napísanej o zasadnutí Rady MNV v Banskej Bystrici dňa 4.júna 1948 vo veľkej zasadacej sieni
mestského domu. Číslo 7773/1948- Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor Banská Bystrica – žiadosť o stavbu cesty z Bystrickej
doliny na Kráľovu studňu. – Referent oznamuje, že Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor Banská Bystrica žiadosťou zo dňa 5.mája
1948 čís.124/1948 žiada podľa uznesenia Pléna MNV čís.137/1947, aby bolo pokračované v stavbe lesnej cesty z Bystrickej doliny na Kráľovu
studňu. Lesné oddelenie úradu MNV ohľadom tejto žiadosti podotýka, že v bežnom roku bude vystavený cca 1.600 bm dlhý úsek. Výstavba
tohoto úseku vyžaduje oveľa vyšší náklad jako v roku minulom, lebo cesta vedie cez ťažký terén, šírka cesty je väčšia, takže treba počítať
prinajmenej s nákladom Kč 400.000.-. Okrem toho opraví sa aj minuloročný úsek, v dôsledku čoho nie je možné, aby v tohoročnej stavbe
KSTL prispel iba sníženým príspevkom. Navrhuje preto, aby od KSTL bol žiadaný príspevok v sume Kč 200.000. Po kratšej rozprave bolo
vynesené toto Usnesenie 282.
Rada MNV podľa usnesenia Pléna MNV zo dňa 12.septembra 1947 číslo 137/1947 predmetnej žiadosti Klubu slovenských turistov a lyžiarov
v Banskej Bystrici vyhovuje a upravuje lesné oddelenie úradu MNV, aby v roku 1948 pokračovalo v stavbe lesnej príjazdnej cesty bystrickou
dolinou v úseku Panská koliba-Veľké koryto-Kráľova studňa v celkovej dĺžke cca 1.600 m. Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor
v Banskej Bystrici je však povinný poskytnúť na čiastočnú úhradu stavebného nákladu stavby tejto cesty príspevok v sume Kč 200.000.slovom Dvestotisíc korún čsl. A peniaze složiť do pokladnice úradu MNV behom 8 dní od doručenia tohoto usnesenia. Na město pripadajúci
stavebný náklad povoľuje Rada MNV zúčtovať v domohospodárstve na ťarchu „Udržovanie lesných ciest“ hl.2.tit.IV.rubrika 2 položka j.
Za hodnovernosť odpisu: (podpisy tajomníka a predsedu MNV)
Banská Bystrica, 18.júna 1948.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : KSTL odbor Banská Bystrica. – Stručný prehľad činnosti za rok 1947.
(Pozn.:vyberám len text o Kráľovej studni)
.....Započatá stavba chaty pri Kráľovej studni : základy, kopanie hliny, piesku, pripravenie staveb.dreva, budovanie prístupovej cesty,
ubikácie pre robotníkov a prekladište materiálu.
Program turistickej práce do budúceho roku :
Novostavby chát pri Kráľovej studni a pod Panským dielom, stavba (dokončenie) príjazdnej cesty z Bystrickej doliny na Kráľovu studňu...
V Banskej Bystrici 12.mája 1948 Podpisy : Medlen, tajomník odboru a predseda odboru ...
Archívny dokument : List KSTL Banská Bystrica zo dňa 5.mája 1948.-Komu: MNV v Banskej Bystrici. – Vec : Stavba lesnej cesty
z Bystrickej doliny na Kráľovu studňu.

Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor KRÁĽOVA STUDŇA

1949
Archívny dokument : Zápisnica 1/1949 schôdzi predsedníctva KSTL, ktorá bola v pondelok 10.januára 1949 o 16 hod. v miestnosti
ústrednej budovy KSTL v Lipt.Sv.Mikuláši. - 14/ Kráľova studňa – schválenie plánov. Vzaté na vedomie, že PT plány stavby chaty na
Kráľ.Studni schválilo. -In: ARCHÍV KST LOKO BB – SÚBOR AL
Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu Bratislava. – Komu: Povereníctvu financií do rúk ministerského radcu
Dr.Hromadu v Bratislave.- Vec: UNRA : uvoľnenie prostriedkov pre účely cestovného ruchu. -Bratislava dňa 2.júla 1949. - Odvolávajúc sa
na rozhovor ministerského radcu Dr.Hromadu s prednostom VI.odboru Povereníctva priemyslu a obchodu Dr.Truskom a nadväzujúc na
všetky predošlé žiadosti dovoľujem si požiadať o láskavé ďalšie uvoľnenie prostriedkov UNRA pre ďalšiu výstavbu týchto turistických chát:
1. Banská Bystrica pri Kráľovej studni…….2,500.000.-. Za povereníka : Dr.Truska, v.r.
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor AL

49

Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu.- Číslo: VI-3005/2-49.-Bratislava dňa 3.9.1949. - Predmet : Dotácia
z UNRA prostriedkov.- Komu: Ústredie Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Liptovskom Svätom Mikuláši
Potvrdzujem ústne už daný súhlas pri jednotlivých výplatách z prostriedkov UNRA u Vás sa nachádzajúcich, v tomto delení :
B.Bystrica KSTL
Kráľ.studňa Kčs
500.000.-. Žiadam ďalej, aby ste obratom vyzvali odbory podať vyúčtovania dosiaľ pridelených
prostriedkov. Za povereníka : Dr.Truska, v.r. –
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : List od : Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo turistiky, hospod.odd.- Čís.530/L-49 –Dátum:13.12.1949. - Vec:
Návrh na pridelenie dotácií. – Komu: Povereníctvo priemyslu a obchodu, VI.odbor Bratislava
Odvolávajúc sa na osobnú návštevu našich zástupcov u Vášho p.prednostu dovoľujeme si po preskúmaní všetkých okolností predložiť
pripojene návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé stavby KSTL. Návrh sme sostavili podľa súrnosti a dôležitosti jednotlivých objektov, aby
mohly uhradiť splatné účty.
3/ V.Fatra – Kráľova studňa
1,000.000.4/ Nízke Tatry -Štefánikova chata
500.000.-Chabenec 1,000.000.Prosíme, aby ste tento náš návrh láskave preskúmali, benevolentne posúdili a prajne vybavili.Ďakujeme za spoluprácu a značíme Hore zdar !
(Pozn. – na našej kópii mená ani podpisy nie sú uvedené)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od: Povereníctvo priemyslu a obchodu v Bratislave. – Čís. 341-3005/3-49. – Bratislava dňa 22.decembra 1949. –
Predmet : Návrh na pridelenie dotácií-schválenie. K číslu 530/L-49.- Referent: Kročková. – Komu: Ústredný výbor JTO Sokol, náčelníctvo
turistiky, hospodárske oddelenie, Lip.Sv.Mikuláš. – Súhlasím s predloženým mi návrhom na rozdelenie dotácií pre jednotlivé stavby KSTL zo
zbývajúcich prostriedkov UNRRA u Vás sa nachádzajúcich :
3. Kráľova studňa 1,000.000 / 4. Štefánikova chata 500.000 / 5. Chabenec 1,000.000
Za správnosť vyhotovenia:Pažitná, v.r.
Za povereníka : Dr.Riedler, v.r. –
In: Archív KST LOKO : Súbor AL
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 9.júna 1949 na XI. Riadnom valnom shromaždení Klubu slovenských turistov a lyžiarov
odboru v Banskej Bystrici ktoré sa zdržalo o 20 hod. v malej sále Národného domu. – Uvádza sa aj informácia :... V roku 1949, ktorý je
rokom zahájenia 5ročnice, vstúpili sme aj my do turistickej päťročnici, v ktorej budujeme veľké dielo-staviame novú veľkú modernú
chatu pri Kráľovej Studni na miesto Nemcami vypálenej chaty. Budeme sa preto musieť podujať previesť tento náš program pokiaľ nám na
to budú dané možnosti a to k spokojnosti našej ako aj spokojnosti celej pracujúcej a prírodu milujúcej spoločnosti.
Zprávu referenta chaty pri Kráľovej studni predniesol Ing.Hlaváč a podrobne oboznámil valné shromaždenie so stavbou cesty ku chate
a s výstavbou novej chaty. Zpráva je uložená v archíve o valnom shromaždení.
K referátu má návrh p.Ing.Lupták na zriadenie komisie pre úpravu vozovej cesty k zprístupneniu pre motorové vozidlá. K tomu pripomenul
p.Ing.Gažo, že sa cesta lepšie nedala vybudovať za Kčs 150.000.
Splnomocnenie výboru prevedením investičných prác v rámci päťročnice: Pre splnenie určitých úloh päťročnice je treba takého
rozhodnutia, ktoré podľa stanov by príslušalo len valnému shromaždeniu. Aby sa mohlo rozhodovať rýchlo bez zdĺhavého svolávania
val.shromaždenia je nutné poveriť výbor odboru, aby sa právoplatne usnášal na veciach investičnej povahy patriacich do kompetencie
val.shromaždenia. Valné shromaždenie návrh jednohlasne schválilo.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : Zápisnica napísaná dňa 9.júna 1949 o 23.10 hod v malej dvorane Národného domu v Banskej Bystrici na
ustanovujúcej schôdze výboru KSTL-odboru v Banskej Bystrici.- Uvádza sa aj informácia :... nový výbor: ref. chaty Suchý Vrch -Ing.Fridrich
Beránek , ref.chaty Sokolskej- Karol Neubauer, ref.chaty pri Královej Studni -Ing.Felix Leitl, Ing.Karol Hlaváč . Komisia pre stavbu cesty
Ortúty-Suchý Vrch a pre úpravu cesty Panská koliba-chata pod Kráľovou Studňou : Ing.Beránek, Ing.Lupták, Ing.Gažo, Ing.Livora,
Ing.Hlaváč, Ing.Leitl, Ing.Styk, Ing.Kürty, Ing.Hudoba, Ing.Strähle, arch.Zeman, Ján Čatloš, Jozef Čatloš.
- In: ARCHÍV KST LOKO : Zápisnice odboru KSTL v Banskej Bystrici 1939-1949/ PC prepis zápisníc. - Rkp.originál zápisníc je vo
fonde Štátneho archívu Banská Bystrica.
Archívny dokument : List od: KSTL Odbor Banská Bystrica. – 27.septembra 1949. – Č.347/49.B.- Predmet : dávky z majetku a prírastku na
majetku. – Komu: Jednotný národný výbor, fin.referát, vyrubovacie oddelenie, Banská Bystrica. - ( Pozn.: Vyberám len text o Kráľovej
studni.)
Vyhovujúc Vašej výzve zo dňa 8.IX.1949 vo veci žiadosti o oslobodenie od majetkových dávok oznamujeme Vám nižšie žiadané dáta :...
K bodu 2./ k 1.1.1939 sme vlastnili : turistickú chatu pri Kráľovej Studni vedenú pod pop.číslom 70 a 71 postavené na prenajatom
pozemku od mesta BB č.parc.967 kú Harmanec. Bil.hodnota Kčs 92.000.-....
K 31.decembru 1945 : tur.chata pri Kráľovej Studni (obidve budovy) bola v novembri 1944 vypálená nemcami. .....
-In: ARCHÍV KST LOKO BB : SÚBOR KÓPIÍ PôVODNÝCH DOKUMENTOV KSTL BB
Archívny dokument : List od : Sokol NV, turistický oddiel, Banská Bystrica.- č.391/49. – 15.novembra 1949. – Komu : Krajský národný
vobor-referát výživy Banský Bystrica. – Predmet : Žiadosť o prídel vína pre tur.chaty. – Úctive žiadame, aby ste nám k blížiacej sa lyžiarskej
sezóne pridelili pre naše turistické chaty :
Na Suchom Vrchu s 55 lôžkami – 300 l vína
Nad Tajovom so 40 lôžkami – 200 l vína
Pri Kráľovej Studni s 30 lôžkami – 200 l vína.
Prosíme, aby ste našu žiadosť priaznive vybavili v záujme rozvoja cestovného ruchu v našom okrese. Naše chaty budú cez zimnú sezónu
obsadené početnými výpravami a rôznymi kurzami a je našou úlohou, aby sme nároky našich hostí v chatách mohli čo najlepšie uspokojiť.
Ďakujeme vopred za priaznivé vybavenie a ostávame s pozdravom Hore zdar ! (Rkp.podpisy predseda / tajomník)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument : List od: KSTL odbor Banská Bystrica. – číslo 398/49.- 24.novembra 1949. – Komu: Cestovní informační služba,
Wilsonovo nám.č.2, Brno. – Vec: chata pri Kráľ.studni, možnosti ubyt. – Vybavujúc Váš dotaz zo dňa 22.t.m.č.1403/49 oznamujeme, že
novostavba chaty pri Kráľovej studni je dosiaľ nie dokončená, takže obývať sa nedá. Zatiaľ je len hrubá stavba, ostatné práce budú
prevedené v r.1950 a chata do prevádzky bude daná vo iV. Štvrťroku 1950. Zatiaľ pri novostavbe máme postavenú menšiu chatku, v ktorej
máme zriadené v 2 nocľahárňach 20 lôžok, a v ktorej je stály hospodár. Vyhovuje dobre potrebám prechodného ubytovania, ale aj možnosti
dlhšieho pobytu (v zime) pre menšie a menej náročné výpravy. Denná penzia je Kčs 135.- Postele poschodové s matracmi. Lístky obstará
chatár. Prístup k chate je najbližší zo stanice Horný Harmanec, odkiaľ vedie zelene značená cesta cez Tufnú a Krásny kopec trvajúca 2 ½ až 3
hod. Iný prístup je zo Starých Hôr cez osadu Tureckú po zelenej značke za 3 – 3 ½ hod. Do Starých Hôr chodí štátny autobus od Banskej
Bystrice. Tretí prístup je zo želez.stanice Harmanec-výhybňa, odkiaľ Bystrickou dolinou po žltej značke za 3 ½ - 4 hod. Po tejto ceste bude
chata prístupná aj motorovými vozidlami, keďže už dnes vedie autocesta z Dol.Harmanca po Panskú kolibu, odkiaľ do chaty je výstup peši po
vozovej ceste za ¾ hod. Budúcim rokom bude i tento úsek cesty spôsobilý pre autá. Ráčte tieto informácie použiť pre propagáciu nášho kraja
a ostávame s pozdravom Horám zdar! (podpísaný predseda Bukvaj)
Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
Archívny dokument : List od: KSTL BB. – Predmet : dávky z majetku a prírastku na majetku. – Komu: Jednotnému národnému výborufinančnému referátu,vyrubovaciemu oddeleniu v BB, datovaný 27.12.1949. –
Je to odpoveď KSTL na List JNV z 8.9.1949. – opisujem text :
K 1.1.1939 sme vlastnili Turistickú chatu pri Kráľovej studni- 2 budovy, pop.č.70 a 71, postavenú na prenajatom pozemku od mesta BB
č.parc.967 kú Harmanec, bil.hodnota 92.000 Kčs. Turistickú chatu na Suchom vrchu č.p.253, postavenú na vlast.pozemku vložka č.611 kú
Radvaň, bil.hodnota 30.430 Kčs.
K 31.12.1945 – tur.chata pri Kráľovej studni(obidve budovy) bola v novembri 1944 vypálená nemcami.
Tur.chata na Suchom vrchu bola len značne poškodená. Bilančná hodnota je 13.000 Kčs.
Turistická chata na Králikoch čp.90 nebola a nie je našim vlastníctvom.Patrila pôv.Telovýchovnému spolku Makkabi v BB, počas Slovenského
štátu bola v držbe Hlinkovej Gardy. Počas SNP, počas okupácie a pri prechode frontu bola veľmi poškodená. V r.1946 bola daná do národnej
správy nášmu klubu, nami bola opravená, v r.1948 bola národná správa zrušená a chata odovzdaná Likvidácii majetku Ústredne Židov
v Bratislave. Spravuje ju teraz Židovská náboženská obec BB. V roku 1945 nebola ešte ani chata na Suchom vrchu v prevádzke, pretože
v roku 1945 žiaden turistický ruch nejestvoval v dôsledku obáv pred mínami a pod. A nebolo možné ani nahradiť zničené zariadenie
a inventár.
Subvencia 643.500 Kčs, ktorú sme obdržali od Pov.priem.a obchodu,prostredníctvom nášho ústredia v Lipt.Sv.Mikuláši dňa 27.12.1945, bola
určená na rekonštrukciu vojnou zničených alebo poškodených turistických zariadení nášho odboru a to na nasledovné účely :
Na tur.chatu nad Králikami, ktorej rekonštrukcia nám bola zverená, keďže nemal sa kto o ňu postarať – Kčs 200.000. a tur.chatu nad
Tajovom, ktorej majiteľom je TJ Sokol BB, o ktorú sa po fronte tiež nemal kto postarať a ktorej rekonštrukcia nám bola tiež zverená – Kčs
200.000. Na turist.nocľaháreň v BB tiež za fronty zničenej Kčs 100.000. Na lyžiarske mostíky v BB taktiež za vojny poškodených Kčs 100.000.
Na chatu na Suchom vrchu Kčs 50.000.
KSTL, teda aj náš odbor bol právne a majetkovo pričlenený do JTO Čs.obci Sokolskej dňa 25.9.1949, keď sa tak rozhodlo na manifestačnom
valnom shromaždení v tento deň v Bratislave. Dávajúc Vám toto na vedomie oznamujeme úct., že trváme na vybavení našej žiadosti
o oslobodenie od majetkových dávok a ostávame s pozdravom Päťročnici zdar !
(Okrúhla pečiatka KSTL Odbor BB a dva rkp.podpisy) – Tento archívny dokument pochádza zo Štátneho okresného archívu BB, jeho kópia
bola vyhotovená 20.5.1994.
LUTONSKÝ, Alojz: Chaty, útulne, nocľahárne a podniky Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1949.-Liptovský Mikuláš: Klub
slovenských turistov a lyžiarov, 1949. -29 s.- Chata KSTL pri Kráľovej studni – v stavbe. Nocovanie možné. Informácie KSTL odbor v Banskej
Bystrici.
Aj Kráľova studňa má svoju chatku. – In: KS. - Roč.26, č.5-6 (1949), s.144. - Pri stavenisku veľkej chaty postavil odbor KSTL Banská Bystrica
aj provizórnu malú chatku s kapacitou 40 postelí.

KOUDELKA , J. : Zimné krásy Slovenska. Orientačný lyžiarsky sprievodca / J.Koudelka, V.Kocum. – Liptovský Sv.Mikuláš : Slovtour, 1949.171 s. – mp.príl. –na str.42 text o Chate KSTL pri Kráľovej studni :

1950
Archívny dokument : List: JTO SOKOL NV Banská Bystrica. – 30.8.1950. – Komu : Jednotný národný výbor, lesné oddelenie Banská
Bystrica. – Vec : Žiadosť o prenájom pozemku na Kráľovej studni. – Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o dlhodobý prenájom Vašeho
pozemku pri našej chate na Kráľovej studni. Ďakujeme Vám predom za priaznivé vybavenie a ostávame s pozdravom
Práci česť ! podpisy :? …… a Neubauer Kópia dokumentu -In: Archív KST LOKO : Súbor SCAN KRÁĽOVA STUDŇA
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Archívny dokument :

Pamätná kniha Chaty KSTL pri Kráľovej studni z rokov 1950-1951

Obsahuje záznamy a kresby návštevníkov chaty v rokoch 1950-1951. Bola to provizórna chata, prevádzkovaná počas výstavby novej chaty.
Uvádza sa pod názvom Chata Klubu slovenských turistov pri Kráľovej studni, chatárom bol Július Bulla.

úvodná kresba, bez podpisu a dátumu
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podpis autora kresby : G.Karger Kavan
27.3.1950 Kanóni zo Vsetína – 5 podpisov
bez dátumu
2 kresby – lyžiari / podpis Kavan
23.4.1950
Vyniesli sme lyže hore, povozili sa na poslednom flaku snehu, teraz čakáme ako zmokneme.
podpis - Laco ...
13.6.1950
28.7.1950
27.9.1950

Malí turisti národnej školy z Jalnej a Trnavej Hory – podpisy riaditeľov oboch škôl
Výprava Sokola Železničáři Brno – 9 podpisov + Kresba „Za bouře na Chopku“...
Výprava Sokolov (starých) Žižkov-Vinohrady, na potulkách Veľkou Fatrou, Liptovskými hoľami
a Vys.Tatrami – 5 podpisov + Vlad.Dvořák z Brna
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25.6.1950

Na věčnou paměť a na oslavu manželů chatárových nakreslil Honza Dvořák

2.8.1950 Pohled z Križnej na Japeň k Banskej Bystrici. Nakreslil Jirka Čížek + 4 podpisy návštevníkov z Prahy
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20.8.1950 záznam so 4 podpismi
20.8.1950
záznam „najedli jsme se zde dobře a nasbírali hodně čučoriedek...mladomanželům Bulovým
přejeme do roka buclatýho kluka...“ Podpis L.Zuzák
bez dátumu
Traja veční trampi zo Žiliny – Mária Vojaská, Jozef Vojaský, Július Vojaský
7.7.1950
Z Moravy až sem do Vysokých hor nás zavedla vojenská služba – 3 podpisy vojakov
8.7.1950
bol som ako vojak na brigáde na Krížnej – podpis vojaka
2.9.1950
boli sme tu služobne, prídeme zas na budúci týždeň – 3 podpisy
27.7.1950
Záznam a podpisy 3 turistov zo Vsetína
28.7.1950
Štyria chlapci z Partizánskeho – 4 podpisy + text
14.9.1950
záznam návštevníka z Přerova, ktorý šiel na chatu autom „Minor trochu vařil ale dojel“
8.9.1950
záznam- boli sme tu na dlhšie
bez dátumu
kresba – Tono Sivák cestou na Krížnu
28.12.1950
Prišli sme sem z Lučenca, z roviny, kde málokedy býva sneh. Lyžovačka príma !
Len tá cesta z Horného Harmanca mohla by byť kratšia. Bolo nás jedenásť !
Horám a športu zdar! -11 podpisov

31.12.1950

100 ročný kalendár nám básní že vraj silvester bude krásny...Krížna pred nami sa zjaví,
už nás plno bratrov zdraví, „Postieľ voľných-miesta nie je“ prekvapil nás Julo Bulovie.
Psie časy prišli na nás aj ten kalendár osral nás. Ostala nám cesta domov, cesta krásna...
Jožo Slamka + ďalšie 4 podpisy
31.12.1950
Na spomienku z Kráľovej studne na Silvestra 1950 – kresba + 1 podpis
26.12.1950-1.1.1951 Výletníci z Lučenca – 10 kreslených postavičiek
4.-11.3.1951
Sokol Žabovřesky Brno - 19 podpisov + kresba chatky
17.-18.3.1951
Zájazd zo Slovenky Banská Bystrica -J.Kmeť, U.Lichá, M.Blažková, J.Beňo, V.Hlaváček,
D.Cimerman, A.Hauznerová
18.-26.3.1951
Nejkrásnějších darů Velké Fatry od 18.III. do 26.III.1951 užívali členové Sokola Brno –
Žabovřesky – 20 podpisov

31.3.1951 portrét chatára Júliusa Bullu

Podpis chatára Júliusa Bullu
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Velikonoce 1951 Kresba: Takhle teče voda u vás – a takhle u nás...Tři z Karlových Var
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30.5.1951

kresba 3 lietadiel + text pesničky – ČSA vzpomíná na brigádu –podpis. ppor....

24.6.1951
26.7.1951

kolektív ZK ROH Partizán Partizánske – 17 podpisov
na Krížnej jsme přežili osm pěkných dní... Lída Dvořáčková a Blanka Kulhánková ze Znojma,
města okurek
S prvními kapkami srpnové ledovice dorazil jsem do chaty. Byl jsem velmi příjemně překvapen
přátelským, skoro známým, prostředím. Někdy „Do videnia“. – podpis Čalda
Výlet Sokolov zo Slovenskej Ľupče – 4 podpisy

25.8.1951
26.8.1951
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20.9.1951 SOA Brno – 5 podpisov

24.10.1951 Matúš Bulla, Paľo Masný, Stan.Sršeň, J.Čuchran, M.Patráš, Ing.Belha s manž.
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Záznam o elektrifikácii chaty – uvedený v Pamätnej knihe chaty KSTL pri Kráľovej studni :

17.-18.11.1951
17.11.1951

o 18.hod. sa po prvý raz rozsvietilo elektrické svetlo poháňané agregátom „Junker“na chate pri Kráľovej studni
v pohorí Veľkej Fatry...
zúčastnili sme sa brigády na nakladanie koksu.

Pamätná kniha sa zachovala v archíve súčasného Horského hotela Kráľova studňa.

_______________________________________________________________________________________

KRIŽKA, Alexander : Nová vysokohorská chata na Kráľovej studni. - In: KS.- Roč.28, č.7 (1951), s.156-157. - Súčasťou článku je aj
fotografia chaty.

60

Chaty a útulne v slovenských horách. – Liptovský Mikuláš : Slovtour,1951. – na str. 20-21 text o Chate pri Kráľovej studni :

61

Archívny dokument :

Fotografie z výstavby chaty pri Kráľovej studni v rokoch 1945-1951.

– Z archívu Ing.Dušana Kováča – Horský hotel Kráľova studňa.
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1953
BOJMÍR, Ján: Veľkou Fatrou. – In: Krásy Slovenska. – Roč.30, č.5(1953),s.100-110. – Popis prístupových trás na Kráľovu studňu. Nie je tu ale
foto samotnej chaty – len fotografie okolia (prameň v sedle).
BUKVAJ, Ján: Letná a zimná turistika. – In: Banská Bystrica – mesto Povstania / zost.Alexander Križka. - Bratislava: Tatran, 1953. – Na
str.84 uvádza : “...V súvislosti s novostavbou chaty pri Kráľovej studni postavili v divom teréne príchodovú cestu, ktorou bude možné
dôjsť k chate vo výške 1270 metrov aj autami. ....
Na str.89-92 sú informácie o chate na Kráľovej studni, výletoch v jej okolí a fotografia chaty od Pavla Strka.

Chaty voľného cestovného ruchu v r.1953 v Banskobystrickom kraji. – In: KS.-Roč.30, č.6(1953) – Príloha 3, s.6. – okrem iných sa uvádza aj
(i=izby, n=spoločná nocľaháreň) : chata na Trangoške(n), chata na Hrbe (i + n), chata na Chabenci(n),chata Hrdinov SNP(n), chata na
Kráľovej studni(i + n ), chata nad Králikmi(i + n), chata na Suchom vrchu(i+ n), chata nad Tajovom (n).

1955
BOJMÍR, Ján: Veľká Fatra. – Bratislava: Štátne telovýchovné nakladateľstvo, 1955. –Fotografia na s.28.

1956
Horský hotel na Kráľovej studni. – Bratislava : Turista, 1956. – 3 s. – Prospekt.
MARTON, Štefan : Kráľova studňa / Foto.- In: KS.-Roč.33, č.1(1956), s.10.
MARTON, Štefan : Chata na Kráľovej studni / Foto. – In: KS. - Roč.33, č.6(1956), s.222.

1956
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ADAMEC, Vladimír : Lyžiarske terény na Slovensku. – Martin : Osveta, 1956.- na s.119 údaje o chate „Pod Kráľovou studňou“:

1958
SADÍLEK, V.: Kráľova studňa /Foto na titulnej strane čísla 1. – In: KS.-Roč.35, č.1(1958),s.1.

STANO,Ľudovít: Veľká Fatra. Kráľova studňa/ Foto. – In: KS.-Roč.35, č.9(1958), s.353.

Pôvodný pamätník SNP na Smrekove pri Kráľovej studni / Foto Styk. – In: KS. - Roč.35, č.8(1958), s.285.

1959
BOJMÍR, J. : Chata na Kráľovej studni vypálená fašistami za SNP/ Foto. - In: KS.- Roč.36, č.8( 1959), s.290.
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ŽALČÍK, Ján : Turistické ubytovanie na Slovensku : Horské hotely. Chaty a útulne. Stanové tábory. Turistické nocľahárne. Zotavovne ROH.
Rekreačné strediská školskej mládeže. – Bratislava : Šport, 1959. – Časť o Kráľovej studni :

1960
KOZA, Karol: Krížna.-In:KS.-Roč.37,č.1(1960),s.33-34. - 28.8.1958 slávnosť začatia skúšobnej prevádzky Tvvysielača na Krížnej, 1575 m.

1961
VOLEK, Ľudo : Vzácna iniciatíva chatára.-In: KS.-Roč.38,č.5(1961),s.198. – Chatár Zimen na Kľačianskej Magure prinášal pre návštevníkov
na chatu knihy z Okresnej knižnice v Martine, keď zmenil pôsobisko – prešiel na Kráľovu studňu, uvažuje o podobnej službe v spolupráci s
okresnou knižnicou v Banskej Bystrici.

1965
TATRANSKÝ, Branislav : Horský hotel na Kráľovej studni / Foto. – In: KS.-Roč.42, č.12(1965), s.453.

1967
ZLATOHLÁVEK, Ladislav: Horský hotel Kráľova studňa, v pozadí Krížna / Foto. – In: KS.-Roč.44, č.2(1967), s.71.

1968
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PUKOVÁ, Elena: Zoznam chát a útulní, ktoré boli majetkom KSTL do r.1949.- In: Krásy Slovenska. - Roč.45, č.8 (1968), s.289.- Z oblasti
Nízkych Tatier-juh je uvedené –chata KSTL Srdiečko, Štefánikova chata KSTL na Ďumbieri, chata KSTL na Chabenci. Z okolia BB sú uvedené :
chata na Suchom vrchu, chata nad Tajovom, chata KSTL nad Králikmi, chata KSTL pri Kráľovej studni, chata na Hrbe

1969
Archívny dokument : PUŠKÁR, Tomáš : Správa z previerky plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia rady ONV č.110/68 na úseku
cestovného ruchu. Harmonogram úloh, vyplývajúcich z koncepcie rozvoja Nízkych Tatier / Tomáš Puškár, člen KĽK ONV. – Banská
Bystrica : Komisia ľudovej kontroly ONV v Banskej Bystrici, 19.9.1969. – 6 + 8 s. – Rozmnoženina strojopisu.- Počet výtlačkov 50.
Účelom previerky bola kontrola plnenia smernice o rozvoji Nízkych Tatier( ktorú uznesením 110/68 dňa 1.11.1968 prijala Rada ONV Banská
Bystrica) v záujme „ včasnej realizácie územníckej prípravy a akcií infraštruktúry pre komplexnú vybavenosť vybraných stredísk cestovného
ruchu v okrese Banská Bystrica (stredisko Tále-Krpáčová,Stredisko Donovaly, Stredisko Kordíky,Králiky,Tajov, Prímestská rekreačná oblasť
Malachov-Ortúty-Suchý vrch, Stredisko Moštenica-Kyslá, Stredisko Kráľova Studňa-Krížna-Turecká,)
O Stredisku Kráľova Studňa-Krížna-Turecká – uvádza nasledovné :

1972
KUPEC, Viliam: Mapa turistických a prírodných zaujímavostí Slovenska. Horské ubytovacie zariadenia pre voľný cestovný ruch (Hotely,
chaty, chatové a zrubové základne)– In: KS.- Roč.49, č.7(1972), s.310-317.– Uvádza sa aj : Horský hotel na Kráľovej studni (1270 m n.m.)

1981
KHANDL, Ladislav :Prehľad turistického ubytovania na Slovensku/ Ladislav Khandl, Tomáš Kubica, Ladislav Szerencsés. – Bratislava: Šport
pre SÚV ČSZTV, 1981.-146 s. -Horský hotel na Kráľovej studni – hotel C, turistická ubytovňa A, celoročne, 119 lôžok, stravovanie

1984
Encyklopedické heslo : Harmanec. – In: Dejiny SNP 1944. Zväzok 5. – Bratislava : Pravda, 1984. – s.151. –Uvádza sa :…počas SNP na
Kráľovej studni operoval oddiel Pomstiteľ.
Encyklopedické heslo : Kremnický oddiel. – In: Dejiny SNP 1944. Zväzok 5. – Bratislava : Pravda, 1984. – s.257. – Uvádza sa :…súčasť
1.čs.partizánskej brigády M.R.Štefánika, v októbri 1944 operoval na Krížnej.
Encyklopedické heslo : Partizánska rota Nováky. – In: Dejiny SNP 1944. Zväzok 5. – Bratislava : Pravda, 1984. – s.377. – Uvádza sa : …Rota
operovala v Gaderskej doline ako 17.batalión 1.partiz. brigády J.V.Stalina. Po prechode SNP do hôr sídlila na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre.
Encyklopedické heslo : Partizánska úderná skupina Žilina. – In: Dejiny SNP 1944. Zväzok 5. – Bratislava : Pravda, 1984. – s.378. – Uvádza
sa : … Samostatný partizánsky oddiel. Po prechode SNP do hôr sa časť oddielu sústredila na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre.

1985
CHLADNÁ, Mária : O Kráľovej studni. – In: Smer. – Roč.37, č.246(18.10.1985), s.11. – Povesť o Kráľovej studni.

1986
LABUDA, Štefan: Ako je to možné? - In: Krásy Slovenska. - Roč.63, č.1(1986), s.41. – V horskom hoteli na Kráľovej studni mali na stoloch
jedálne vo vázach kytice chránených upolínov-žltohlavov európskych.

1988
KALISKÁ, Oľga : Veľká Fatra. Výberová bibliografia knižnej a článkovej produkcie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 1988. . 92
s. – 578 záznamov. – časť záznamov aj o chatách pri Kráľovej studni.

1997
Horský hotel Kráľova studňa. - In: KS.- Roč.74, č.5-6(1997), s.36. – Reklamná informácia o ubytovacích možnostiach. Uvedený je kontakt –
Jozef Srpoň, Harmanec.+ fotografia chaty. Rovnaký inzerát je aj v KS 1999.

2005
Dlhodobo dáme do ekonomického prenájmu horský hotel Kráľova studňa. -In: Informácie KST : Vydáva ústredie Klubu slovenských
turistov pre vnútornú potrebu odborov a regionálnych rád KST. – č.38(október 2005), s.7. –Inzerát podáva BB EXPO Banská
Bystrica(Ing.D.Kováč).Uvádza sa, že sa predpokladá účasť nájomcu na pripravovanej rekonštrukcii chaty.
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2009
Chata na Kráľovej studni. – In: KARÁCSONY, Viliam : S batohom cez hory : Z histórie turistických chát a útulní na Slovensku do roku 1949. –
Obr.Lit.- Bratislava : Slovenské združenie telesnej kultúry-Múzeum telesnej kultúry v SR, 2009. – s.15.- KČST BB

STÁRKA, Ludvík : K dejinám organizovanej turistiky v Banskej Bystrici. - In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici 18892009. – Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica - KST Lokomotíva Banská Bystrica, 2009. - str.85-91.
Takto po rokoch ( s odstupom takmer polstoročia – v roku 1981) opisuje Ludvík Stárka, činovník Odboru KČST Banská Bystrica a súčasník
danej udalosti, požiar prvej chaty na Kráľovej studni - vecne konštatuje aké boli príčiny a nepripisuje im ani úmysel, ani protičeské pohnútky
:„....a tak sme sa dali do stavby našej prvej chaty vo Veľkej Fatre. Postavili sme ju blízko prameňov na Kráľovej studni, pod skaliskom na
svahu stúpajúcom smerom k Smrekovici. Mala kuchynku a dve nocľahárne s peknou na juh otvorenou verandou. V septembri 1927 bola
chata hotová a mali sme z nej veľkú radosť. Veď to bolo dielo, na ktorom sme sa podieľali prácou a potom, okenné rámy, okná, sklá, drevené
dvere atď. sme na svojich chrbtoch vynášali z Tureckej a tešili sa ako ju v zime na lyžiach budeme využívať.
Avšak práve tá otvorená veranda bola príčinou skazy tejto chaty. Na sv.Václava (28.9.1927)-týždeň pred slávnostným
otvorením, bolo na horách zlé počasie. Pršalo a bola hmla a to donútilo pastiera oviec zo salaša vo Valove, aby sa pred dažďom skryl na
krytej verande a pretože bolo aj zima, rozložil si oheň na betónovej podlahe a novú chatu tak zapálil. Zostali z nej iba základy.
Do jari 1928 sme okrem poistnej náhrady zohnali z podpôr úradov, darov a príspevkov ústredia viac peňazí, ako sme mali pred
začatím stavby zhorenej chaty a tak sme na jar mohli výstavbu opakovať. Zvolili sme iné miesto, až v lese pri vode, v chránenejšej polohe.
A na jeseň bola za obdobných podmienok, svedčiacich o obetavosti a nadšení postavená nová chata. Bola väčšia, bez verandy, s predsieňou,
2 nocľahárňami a s kuchyňou na prízemí a 1 nocľahárňou v manzardke. Otvorená bola 4.novembra 1928 za nepretržitého dažďa, v ktorom
i napriek tomu, sa inauguračného aktu zúčastnilo 30 turistov....“
Pozn.: pôvodne prezentoval L.Stárka názor že príčinou požiaru bola „sabotáž“ – viď článok v Časopise turistů 1928 :
Požár chaty na Králově Studni /St.= Ludvík Stárka. - In: Časopis turistů. – Roč.40, č.4 (1928), s.110. – “Byla to milá, vzhledná,
útulná chata, postavená na horském hřebenu ve výši 1375 m n.m. Poloha její byla ideální. Tolik jedinečných výhledů, překrásné turistické
partie. A těch skvělých terénů lyžařských. Na den sv.Václava chystal se odbor slavnostně odevzdat chatu veřejnosti. Den tento měl býti
turistickým svátkem a významným dnem celého kraje. Lež v něděli 18.září 1927 chata byla zapálena a úplně shořela. K činu tomuto ani
poznámek není třeba, aby si každý udělal obraz o tom, jak těžké jsou ještě poměry v mnohých krajích Slovenska, kde lid falešnými hesly
a falešnými proroky je vychováván v nacionální a sociální nenávisti, jak těžce se pracuje v takovém kraji, kde místo pochopení a podpory
setkáte sa sabotáží – se sabotáží práce, jež byla věnována pro rozkvet kraje a blaho ubohého, zanedbaného jeho lidu. Odbor
banskobystrický nezoufá, nemalomyslní nad tímto neúspěchem. Naopak, již dnes zábývá se myšlenkou postavit chatu znovu. Každá sebe
menší podpora pro tento cíl je cennou.“

Schvarc,Michal : KČST v Banskej Bystrici 1920-1938.- In: 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici 1889-2009. – Banská
Bystrica : Mesto Banská Bystrica - KST Lokomotíva Banská Bystrica, 2009. - str.54-60.
Časť : 3.3. CHATA NA KRÁĽOVEJ STUDNI
Chata na Kráľovej studni je prvou z dvoch chát, ktoré postavil banskobystrický odbor KČST vo svojej réžii. Masív Krížnej patril k najčastejšie
navštevovaným turistickým miestam v okolí Banskej Bystrice. Nápad postaviť turistickú chatu v tejto oblasti sa zrodil v roku 1925.
V roku 1927 smerovalo takmer všetko úsilie i väčšina finančných prostriedkov do výstavby tejto chaty. Veľkú zásluhu na všetkom, čo súviselo
s jej stavbou, mal predseda odboru Ján Wünsch, ktorý osobne zabezpečil väčšinu finančných nákladov a „sponzorských“ darov, duša celej
akcie. Pozemok na Smrekovici, na ktorom mala chata stáť, bol v držbe mestských lesov, preto mestská rada na svojom zasadnutí 13. júla
1927 jednohlasne schválila jeho prenájom za symbolický ročný poplatok 2 koruny a peňažnú podporu vo výške 600 korún ako výmenu za
drevo, ktoré odbor medzitým nadobudol na Revayovskom panstve. Okrem tejto finančnej injekcie dostal odbor do daru od mesta 10
kubických metrov dreva na výrobu šindľov.
J. Wünsch sa sám osobne angažoval na stavebných prácach. Organizoval technické práce, kopanie základov, výrub dreva a jeho odvoz,
tesárske práce. Radil, pomáhal a dozeral. Bol 3 až 4-krát do týždňa na stavenisku, vzdialenom 5 hodín od najbližšej železničnej zastávky.
Tejto akcii dokonca obetoval aj vlastnú päťtýždňovú dovolenku, počas ktorej býval v kolibe spolu s ostatnými robotníkmi. Náklady na
výstavbu dosiahli výšku približne 30 000 korún.
Chata mala byť dôležitým strediskom nielen vo Veľkej Fatre, ale i v stredoslovenskom regióne, svojou polohou mala slúžiť nielen turistickým
potrebám v tomto kraji, ale aj poskytovať oddych a odpočinok všetkým, či už z pohronskej alebo turčianskej strany. Krátko pred odovzdaním
do užívania pre verejnosť 28. Septembra 1927, prišla v nedeľu 18. septembra do Banskej Bystrice smutná správa o požiari chaty.
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Vyšetrovanie dokázalo, že išlo o úmyselný čin, avšak páchateľ zostal neznámy.V českých publikáciách je tento čin spájaný so „zmeneným
postojom niektorých slovenských kruhov, ktoré sa odchýlili od pôvodnej koncepcie republiky…“
Foto : Prvá Chata na Kráľovej studni, ktorá 10 dní pred jej otvorením, 18. 9. 1927, zhorela.
Predsedníctvo banskobystrického odboru KČST sa obrátilo so žiadosťou o pomoc na verejnosť: „Deň, ktorý mal byť radostným dňom nášho
odboru, významným dňom slovenskej turistiky vôbec, deň, v ktorý sme chceli verejnosti ukázať výsledok nadšenej práce, obetavosti a lásky,
deň slávnostného otvorenia našej chaty pri Kráľovej studni bol zločinne zhatený. Zlým človekom bola zapálená naša chata a zhorela do
základov. Zdeľujúc Vám túto neradostnú správu, obraciame sa na Vašu obetavosť a prosíme Vás, aby ste sebemenším darom pomohli nám
zmenšiť materiálnu škodu, ktorá je nesmierna. Pomôžete iste dobrej veci. Neľakajúc sa neúspechov budeme pokračovať v práci, ktorú sme si
predsavzali a ktorú konáme len z lásky k celku a nášmu kraju. Pomôžte nám.“
Banskobystrická verejnosť prijala túto správu s poľutovaním a s veľkou účasťou, k 15. januáru 1928 sa na výstavbu novej chaty vyzbieralo
8100 korún a na jar sa mohlo započať s výstavbou. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré vládlo najmä v septembri a októbri toho roku a
vďaka pevnej vôli a neochvejnosti J. Wünscha, podarilo sa výstavbu chaty dokončiť pred príchodom zimy. Nová chata bola položená o čosi
nižšie ako pôvodná, a to na začiatku Bystrickej doliny. Konštrukcia chaty bola z dreva. Pozostávala s predsiene, predizby, kuchyne a dvoch
veľkých miestností na prízemí a dvoch miestností v podkroví. Chata mala poskytnúť nocľah pre 50 osôb. Výstavbou turistickej chaty sa
otvorili nové možnosti rozvoja turistiky v tejto oblasti, nielen pešej, ale aj zimnej, lyžiarskej.
Celkové náklady na stavbu a vybavenie interiéru chaty dosiahli približne 70 000 korún, na ktoré prispelo ústredie KČST v Prahe sumou 20 000
korún, Stredoslovenská župa KČST dala 5000 korún, banskobystrický odbor 10 000 korún, nemenovaná poisťovňa 5000 korún, mesto Banská
Bystrica 3000 korún, „slovenská krajina“ 15 000 korún, Okresný úrad v Banskej Bystrici 2000 korún a medzi členmi a priateľmi odboru sa
podarilo vyzbierať 12 000 korún.
Foto : Rok po zhorení Chaty na Kráľovej studni KČST 4. 11. 1928 otvoril novú chatu.
Slávnostné odovzdanie chaty do prevádzky sa uskutočnilo 4. novembra 1928.
Napriek nepriaznivému počasiu sa slávnostného otvorenia chaty zúčastnilo asi 150 osôb nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo širšieho okolia.
Ceremoniál otvoril srdečným privítaním predseda banskobystrického odboru J. Wünsch, poukázal na „nevšednú a jedinečnú obetavosť
stavbyvedúceho pána Holého“, ktorý stavbu realizoval, a to od vyhotovenia plánov až po ukončenie stavebných prác. Poďakoval za pomoc
mestu Banská Bystrica, ústrediu KČST v Prahe, vedeniu bývalej Pohronskej župy, Stredoslovenskej župe KČST, Riaditeľstvu štátnych lesov
a statkov v Banskej Bystrici, správe Revayovského panstva a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k tomuto projektu. Za Banskú Bystricu
poďakoval zástupca starostu Ondrej Strieš a prisľúbil výpomoc mesta i do budúcnosti, Ing. Štefan Gažo za mestské lesné oddelenie prisľúbil
úpravu cesty Bystrickou dolinou. Po prejavoch odovzdal predseda J. Wünsch chatu do užívania verejnosti.
Chata na Kráľovej studni sa na sklonku roka 1931 stala predmetom sporu medzi Odbormi KČST v Banskej Bystrici a v Radvani, v ktorom
vyvrcholili už dlhšie trvajúce nezhody panujúce v ich vzájomných vzťahoch. Išlo o pomerne triviálnu záležitosť pomenovania chaty na
Kráľovej studni podľa predsedu banskobystrického odboru KČST J. Wünscha, ktoré schválil výbor odboru na svojom zasadnutí 17. júla 1931.
To sa samozrejme nepozdávalo Radvančanom a 17. novembra zaslali ústrediu sťažnosť voči tomuto kroku banskobystrického odboru.
Radvančania zaslali sťažnosť i Krajinskému úradu v Bratislave, ktorý nariadil prešetriť okresnému náčelníkovi A. Pštrossovi, z akých
prostriedkov bola chata postavená, osobné údaje o J. Wünschovi a jeho verejnú činnosť.
Foto : K Chate na Kráľovej studni, ktorú KČST postavil za rok po zhorení prvej chaty, pribudla 19. 6. 1938 aj dependancia
so 60 lôžkami – pri jej otvorení reční Ľ. Stárka.
Na umiestnenie vývesného štítu s pomenovaním Wünschova chata pri Kráľovej studni dali podnet Július Markovič, Viliam Klimo a sám
okresný náčelník Adolf Pštross. K hotovej udalosti, o ktorej nemal J. Wünsch, ani výbor banskobystrického odboru predtým potuchy, zaujal
výbor 14. júla 1931 stanovisko, v ktorom sa k tejto pocte jednohlasne pripojil. V zmysle zásadných uznesení KČST podal výbor 17. júla o tom
správu ústrediu v Prahe.
Okresný náčelník správu uzavrel: „Nie je preto zapotreby ani protestu v predmetnej veci, lebo činovníkov odboru v tomto páde viedla len
snaha aspoň čiastočne sa odvďačiť svojmu príkladnému, obetavému a nezištnému predsedovi a táto snaha sa stretla vo všetkých kruhoch so
všeobecnou sympatiou a naopak nerozmyslený počin radvanského odboru sa posudzuje ako nešťastný krok osobného úzadia, ktorý nijako
neprispieva ku konsolidácii a tým menej k československej vzájomnosti.“
Svoje stanovisko k tejto kauze vyjadrila na požiadanie aj Národohospodárska župa stredoslovenská (NŽS): „Všeobecne bol vyslovený názor,
že banskobystrický odbor KČST chatu vybudoval, preto pokladáme tento odbor za kompetentný k tomu, aby navrhoval i pomenovanie
dotyčnej chaty. Pán Ján Wünsch je nielen obetavým pracovníkom KČST, ale je súčasne horlivým predsedom cudzineckého odboru NŽS.
Foto : V Chate na Kráľovej studni – zľava sediaci Dr. Nábělek, K. Líška, L. a M. Stárkovci,stojaci Dr. Zvěřina, J. Wünsch, S. Wünsch,
N. Veselová, K. Bezrouk.
Poznajúc jeho prácu a súčasne dôvody, ktoré sú predmetom žiadosti o zmenu pomenovania, vyslovujeme názor, že Chata pri Kráľovej studni
má zostať Wünschovou chatou.“
Valné zhromaždenie banskobystrického odboru KČST, konané 4. februára 1932, sa uznieslo, aby sa ocenila sústavná a úspešná práca svojho
predsedu o povznesenie turistiky na strednom Slovensku a jeho obetavosť a horlivosť pri výstavbe Chaty na Kráľovej studni, a aby jeho meno
zostalo trvalo zapísané v dejinách turistiky na strednom Slovensku. A bolo pripomenutím všetkým, čo chatu navštívia.
Návrh valné zhromaždenie jednohlasne prijalo a chata dostala názov Chata KČST pri Kráľovej studni – Wünschova.
V nasledujúcich rokoch pribudli v chate ďalšie inovácie. V roku 1932 sa doplnil interiér chaty, pribudol malý bazén a kapacita chaty sa
rozšírila na 60 lôžok. V roku 1933 sa chata rozšírila o tri miestnosti a bola urobená celková stavebná úprava. Kapacita chaty bola 70 osôb. V
roku 1937 bola chata vybavená novými pérovanými lôžkami a novými vlnenými prikrývkami a na jar sa pokračovalo vo výstavbe
depedencie, ktorá mala mať kapacitu 60 lôžok a do užívania ju odbor odovzdal 19.júna 1938, v rámci osláv polstoročnice existencie KČT,
resp. KČST. Chata mala po celý rok svojho hospodára, zabezpečenú teplú stravu a občerstvenie. Čo sa týka cien, celodenná penzia a
ubytovanie boli pre členov KČST 25 korún, pre ostatných 30 korún v letnej sezóne, v zimnej bola o korunu vyššia. Poplatok za denný pobyt
bol jedna koruna. Cena za lôžko v 4-6 lôžkovej izbe sa pohybovala v rozpätí 6 (členovia) – 10 (nečlenovia) korún a v nocľahárni 4 (členovia) –
8 korún (nečlenovia). V zime boli poplatky o korunu vyššie, čo bolo spojené s nákladmi vynaloženými na kúrenie.
Foto : Pred Chatou na Kráľovej studni – zľava Holý, S. Wünsch, rodina Nociarová, spravaĽ. Stárka.
Chata bola ideálnym východiskom pre množstvo túr vo Veľkej Fatre (Krížna, Ploská, Čierny kameň), v jej okolí sa nachádzali vhodné terény
na skalolezenie a v zime poskytovalo okolie chaty ideálne lyžiarske terény.
Tak, ako v prípade vyššie spomenutých turistických zariadení, aj Chata na Kráľovej studni padla za obeť požiaru, tento objekt vypálili
nemecké jednotky počas SNP v roku 1944. Na mieste bývalej chaty KČST dnes stojí Horský hotel Kráľova studňa, ku ktorému je možný
prístup buď Bystrickou alebo Zalámanou dolinou.

2010
BURKOVSKÝ, Július – KALISKÝ, Dušan : CHATA PRI KRÁĽOVEJ STUDNI.-In: Bystrický Permon -Roč.8, č.2 (jún 2010), s.14. – Celý text :
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2011
KOVÁČ, Dušan :Kráľova Studňa podstúpila ekologický reparát. – In:
http://www.skreality.sk/Web/Clanky/skr/Dispskr.aspx?ID=350&Source=/Web/ArchivClankov.aspx
http://kralova-studna.sk/sk/sk/hotel/historia - Horský hotel Kráľova studňa. - In: KS.-Roč.88, č.3-4(2011), s.56.-fotogr.
KOVÁČ, Dušan : Projekt Objavme prameň Bystrice. - Drvivá väčšina obyvateľov Banskej Bystrice nevie, kde pramení rieka Bystrica, podľa
ktorej je pomenované ich mesto. Bystrica zbiera svoje pramene na svahoch Krížnej vo Veľkej Fatre. Tečie prevažne na juhovýchod a v
Banskej Bystrici ústi sprava do Hronu na r. km 191.4.
Objavenie, zrekonštruovanie a medializovanie prameňa rieky Bystrica má nasledovné ciele:
1.Identifikácia občanov mesta poznaním svojej rieky sa zvýši povedomie občanov mesta a blízkeho regiónu (pozitívny lokálpatriotizmus).
2.Nový turistický produkt, tak ako to už spravili mnohé iné regióny viď: prameň Kysuca, Hron a pod. aj v zahraničí.
3.Prameň rieky Bystrica sa stane kultovým miestom, ku ktorému bude následne vytvorená legenda po preštudovaní historických zdrojov
napr. Matej Bell, ktorý do Turca z B. Bystrice prechádzal okolo tohto prameňa. 4.Prameň Bystrice je nespravodlivo zatienený prameňom
Kráľova studňa ( Korvínovská legenda).Projekt predpokladá odkrytie prameňa, vyčistenie, postavenie dreveného prístrešku s možnosťou
ochutnania vody po jej hyg.rozbore. Cesta k prameňu predpokladá prístup tradičnou prístupovou cestou Bystrickou dolinou. Bystrická dolina
je situovaná v južnej časti Veľkej Fatry. Preteká ňou potok Bystrica. Prechádza ňou asfaltová cesta a s ňou aj žlto-značkovaný chodník z
Dol.Harmanca na Kráľovu studňu. Skutkový stav:Do roku 1994 po asfaltovej ceste po Panskú kolibu premával linkový autobus odbočka 9 km
od ústia doliny. Toho času je dolina uzatvorená aj pre peších turistov - umiestnením zákazovej značky a rampou. Vyše 60 rokov slúžila táto
dolina ako základná prístupová cesta k Horskému hotelu Kráľova studňa. Z iniciatívy KSTL v roku 1947 bola zrekonštruovaná prístupová
cesta od Panskej koliby v dĺžke vyše 2 km k Horskému hotelu Kráľova studňa.
Cieľ: Sprístupniť dolinu a jej krásy turistom vybudovaním náučného chodníka. 1.Umožniť turistom prístup až po Panskú kolibu sezónnym
cyklobusom. 2 .Na bezpečných miestach vybudovať oddychové miesta.3. Pri vstupe do doliny vybudovať strážené záchytné parkovisko pri LZ.
4.Vybudovať Informačné centrum HARMANEC pre turistický produkt ( návšteva NP Veľká Fatra a Horského hotela Kráľova studňa,
Symbolický cintorín, Harmanecká jaskyňa, Žľab Rakytovo, Harmanecká tisina, Reštaurácia Čierna ovca a ďalšie atrakcie a ponúknuť
podnikateľským subjektom). 5. V pripravovanej rekonštrukcii budovy LZ vytvoriť náučnú expozíciu Mestských lesov a miestne múzeum:
fauna, flóra, Národný park VF, technické dielo: Železničná trať atď. 6. V zime bežecká a skialpinistická trasa, pretek Harmanecká stopa alebo
alternatíva Kráľovská – Bystrická stopa z Harmanca cez Bystrickú dolinu, Kráľovu studňu a späť cez Zalámanú dolinu. Dolina ponúka aj
ďalšie aktivity. V lete v Bystrickej doline vytvoriť atraktivity a akcie ako napr. ryžovanie zlata, drevené plastiky PLENER, nové značené
cyklotrasy od Panskej koliby na odbočky lesných ciest a iné tiché turistické aktivity ako napr. pozorovanie zveri, vtáctva.Prameň Bystrica a
Bystrická dolina by sa mali stať súčasťou atraktivít Banskej Bystrice a jej okolia. Devastáciou prímestskej rekreačnej zóny Suchý vrch by
mohla tvoriť náhradu ako napr. v Bratislave Železná studnička. Ako turistický produkt by sa mal stať súčasťou ponúk pre využitie voľného
času mestských hotelov, škôl, turistických oddielov a iných organizovaných pobytov prostredníctvom slovenských a zahraničných cestovných
kancelárií. Harmanec a jeho okolie nie je zatiaľ cieľová turistická destinácia pre domácich a zahraničných turistov. Veľká Fatra nemá
pohodlný prístup na hrebeňové túry, tak ako napr. Malá Fatra sedačková lanovka na Chleb, (Krížna – demontovaná sedacia lanovka), čím je
poškodená návštevnosť Veľkej Fatry z južnej strany. Odstráni sa nápor na zatiaľ jedinú prístupovú cestu cez Zalámanú dolinu. Turisti ocenia
bezpečný prístup k horstvu. Na ceste z Banskej Bystrice smer Uľanka pri odbočovaní na Harmanec zahynulo už viacero cykloturistov.
Partneri projektu: Mesto a Mestské lesy Banská Bystrica ● VUC Banská Bystrica (financovanie prímestskej linky a prepojenie turistických a
cyklotrás so Žilinským samosprávnym krajom) ●Obce Dolný Harmanec, Obec Turecká ● NP Veľká Fatra● SACR●KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV● SAD Zvolen (cyklobus a prímestská doprava) ●Jozef Pikulík poskytovateľ ekologickej dopravy - kočmi v lete a v zime (na
saniach) ●Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - OZ Banská Bystrica - ( projekt podporuje, vykonal obhliadku prameňa; zabezpečí výrobu
prístrešku, opravu žľabov a lavičiek, hygienické rozbory a pripraví textovú časť náučnej časti chodníka – potrebné je dodať drevo) ●Nadácia
Zdravé mesto●Horský Hotel Kráľova studňa ●BB EXPO spol. s.r.o. ●a ďalší.
Mediálni partneri: RTVS - štúdio BB●Rádio REGINA – relácia rádio víkend●Krásy Slovenska●Časopis Cestovateľ a ďalší
Dátum: 17.10.2011
Predkladá: Ing. Dušan Kováč

Foto Leo Kilvády
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https://mybystrica.sme.sk/c/7250047/pramen-bystrice-by-sa-mal-predsa-dockat-revitalizacie.html?ref=av-center
https://mybystrica.sme.sk/c/6725138/pramen-bystrice-nasli-podla-historickych-map-bol-zanedbany.html?ref=avizocl

2014
Chata pri Kráľovej studni.- In :Rusnák,E.: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku.-Poprad : Vydavateľstvo Region Poprad, 2014.
-s.115

2015
Pôsobili na Kráľovej studni - Informácia na webe Horského hotela Kráľova studňa :
http://www.kralovastudna.com/sk/sk/historia/posobilinaks -Uvádza sa aj prehľad chatárov, ktorí pôsobili na pôvodných chatách
Klubu československých turistov a Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici

KOVÁČ, Dušan : Park tmavej oblohy Veľká Fatra. - In: Krásy Slovenska. – Roč.92, č.7-8(2015), s.46-47.

Park tmavej oblohy na Kráľovej studni – Perseidy 8.8.2016. – In: https://www.bystricoviny.sk/zaujimavost/leto-strednom-slovensku/
Novinka pre turistov. - In: Krásy Slovenska. – Roč.92, č.7-8(2015), s.47. – Pravidelná autobusová linka Banská Bystrica-Kráľova studňa
premáva od 1.mája do 1.novembra.

2016
Elektrický bicykel si od soboty nabijete na Kráľovej studni. (26.4.2016). – Krížna (1574 m n.m.) ako súčasť Vrchárskej magistrály je bodom
K2, čo je druhý najvyšší bod, kam sa dá dostať na bicykli. Na jej vrchole pripravujú osadenie kruhového výhľadu.
In : http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/20193/elektricky-bicykel-si-od-soboty-nabijete-na-kralovej-studni/
FAJČÍKOVÁ, Kveta : Zdolávať hory na bicykli už nebude problémom ani pre menej zdatných. Na strednom Slovensku vzniká jedinečný
projekt E-BIKE.- (26.4.2016). – In:
http://nasabystrica.sme.sk/c/20148073/zdolavat-hory-na-bicykli-uz-nebude-problemom-ani-pre-menej-zdatnych-na-strednom-slovenskuvznika-jedinecny-projekt-e-bike.html
Sobotňajšie otvorenie cyklonabíjačky na Kráľovej studni sa odkladá. Na Krížnej nasnežilo, o náhradnom termíne otvorenia
cyklonabíjačky budú organizátori informovať. – (29. apr 2016 TASR)- In: http://nasabystrica.sme.sk/c/20151345/sobotnajsie-otvoreniecyklonabijacky-na-kralovej-studni-sa-odklada.html#ixzz47HtiLPVG
Otvorenie prvej nabíjacej a servisnej stanice pre elektrobicykle na Slovensku, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu (30.4.) na Kráľovej studni v
Národnom parku Veľká Fatra, sa odkladá. Ako TASR informoval Jiří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Stredné Slovensko, dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky v tejto lokalite. Napadlo tam 30 centimetrov nového snehu, mráz je
aj počas dňa. Spoločnosť RIDE.sk a Horský hotel Kráľova studňa v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko plánovali v sobotu otvoriť prvú
cyklonabíjačku ako súčasť nového projektu E-bike región Stredné Slovensko. Očakávajú od neho zvýšenie záujmu o cestovný ruch v okolí
Banskej Bystrice.Ako Pěč dodal, že o náhradnom termíne jej otvorenia budú včas informovať.
FOTO: Prvú nabíjaciu stanicu pre e–biky v SR otvorili na Kráľovej Studni. –(10.5.2016)- In: http://www.bystricoviny.sk/zaujimavost/fotoprvu-nabijaciu-stanicu-pre-e-biky-v-sr-otvorili-na-kralovej-studni/
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Bystrický cyklobus oslávi piate narodeniny 14. mája novým štartom. –(9.5.2016) – In:
http://www.bystricoviny.sk/zaujimavost/bystricky-cyklobus-oslavi-piate-narodeniny-14-maja-novym-startom/

2017
15.7.2017 bola na Kráľovej studni prezentácia reprezentatívnej publikácie Kráľova studňa - Veľká Fatra Príroda, história, súčasnosť. Ako
uviedol jeden z autorov Fedor Mikovič, monografia, na tvorbu ktorej prispelo 60 spoluautorov, ponúka čitateľom na 320 stranách pestré
témy a zaujímavé čítanie. "Čitateľ tam ale nájde aj 482 vzácnych historických fotografií i súčasných fotopohľadov Pavla Barabáša, Karola
Demutha, Gustáva Hegeduša, Juraja Slotu a ďalších fotografov . –
In : https://mybystrica.sme.sk/c/20604405/pod-kriznou-zrevitalizuju-pramen-bystrice.html#ixzz4n67kntSt

KALISKÝ, Dušan : Turistika na trase z hlbín minulosti po dnešok. Takto sme začínali.- In: Kráľova studňa. Veľká Fatra.
Príroda,história,súčasnosť.-Bratislava : Veda, 2017. –V monografii o Kráľovej studni je na str.181-200 príspevok Dušana Kaliského kapitola o histórii chaty a banskobystrickej turistiky v rokoch 1927-1951.
KALISKÝ, Dušan : Chata na Kráľovej studni. Uplynulo 90 rokov od postavenia prvej chaty na Kráľovej studni. – In: Krásy Slovenska.Roč.94, č.11-12(2017), s.58-61.
KALISKÝ, Dušan : Od postavenia prvej turistickej chaty pri Kráľovej studni uplynulo 90 rokov. Pri tejto príležitosti
tu odhalili pamätnú tabuľu. – (22.10.2017). - In: https://mybystrica.sme.sk/c/20678373/od-postavenia-prvej-turistickej-chaty-prikralovej-studni uplynulo-90-rokov.html#ixzz4wGfO9MeY

Tabuľu slávnostne odhalili Dr.Vladimír Pauliny a Hana Kasová – vnuk a pravnučka bývalého predsedu Stredoslovenskej župy KČST Viliama
Paulinyho. (Foto: Jozef Melek)
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VEĽKÁ FATRA. V sobotu 21.októbra 2017 bolo vo Veľkej Fatre stretnutie priaznivcov hôr, ktoré organizovala Horská služba Veľká Fatra, Klub
slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica, Horský hotel Kráľova studňa, HS Kremnické vrchy a Klub seniorov HS Veľká Fatra-Juh.
Časť podujatia bola spomienkou na obete, ktoré zahynuli pri putovaní horským hrebeňom Veľkej Fatry a druhá časť bola pripomenutím si
pôvodných turistických chát pri Kráľovej studni, ktoré sa stali obeťou bojov počas SNP, keď ich fašisti koncom roku 1944 vypálili.
Masív Krížnej patril v dvadsiatych rokoch minulého storočia k častým cieľom turistických a lyžiarskych výletov, preto sa bystrický odbor
Klubu československých turistov rozhodol postaviť v tejto lokalite turistickú chatu. Podnetom pre stavbu bola aj skutočnosť, ktorú
konštatoval v roku 1924 časopis Krásy Slovenska, že pri túrach vo Veľkej Fatre sa v tých časoch dalo uchýliť a núdzovo prenocovať iba v
pastierskych kolibách.Preto postavenie prvej chaty pri Kráľovej studni bolo významným počinom pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu v
danom regióne. Pripomíname si nielen históriu a osud troch pôvodných turistických chát, ktoré bystrický odbor KČST v rokoch 1927-1938
postupne vybudoval pri Kráľovej studni, ale s uznaním spomíname na predsedu Stredoslovenskej župy KČST Viliama Paulinyho a
činovníkov bystrického odboru KČST, Jána Wünscha a Ludvíka Stárku, ktorí sa o ich výstavbu zaslúžili.
Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica, ako nepriamy nástupca odboru KČST
v Banskej Bystrici, vydal Pamätný list k
90.výročiu postavenia prvej turistickej chaty pri Kráľovej studni a spolu s Horským hotelom Kráľova studňa dal vyhotoviť pamätnú tabuľu,
ktorú slávnostne odhalili Dr.Vladimír Pauliny a Hana Kasová – vnuk a pravnučka bývalého predsedu Stredoslovenskej župy KČST Viliama
Paulinyho. Spoločnú históriu Klubu československých turistov si pripomenul aj Klub českých turistov z Prahy - na slávnosti sa osobne
zúčastnil miestopredseda Klubu českých turistov RNDr.J.Homolka a pozdrav účastníkom stretnutia poslal aj Mgr.Jan Sládek, predseda Siene
slávy Klubu českých turistov v Prahe.
Dušan Kaliský predseda KST Lokomotíva Banská Bystrica
HOMOLKA, Jiří: 90.výročí otevření chaty KČST Kráľova studňa.- (2018)-In: https://www.kct.cz/cms/sites/default/.../zpravy_2018_03.pdf

2019
56.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 24.-26.5.2019 na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre
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Archív Klubu slovenských turistov Lokomotíva – Dom turistiky KST Lokomotíva Banská Bystrica – 20.3.2021
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