
HISTÓRIA  CHATY  BASKE 
 

  

V roku 1935 sa niekoľko milovníkov pešej a lyžiarskej turistiky, členov SKI-KLUBU z 

Trenčianskych Teplíc rozhodlo postaviť novú chatu na vysoko položenej lúke 955 m.n.m.  v oblasti 

Žihľavníka (niektorí z nich prispeli aj finančne). Bol zakúpený pozemok na vrchu BASKE. Hlavným 

mecenášom stavby sa stal MUDr. Juraj Papp. Ďalej to boli nadšenci: Ján Kuba, Július Ježo, 

akademický maliar Karol Ondrejička, Pavol Rehák, Leopold Kovanda a ďalší. Chata bola postavená 

v rokoch 1935-1936 a bola pomenovaná ako Štúrova chata Ski-Klubu Trenčianske Teplice na 

Veterných holiach.   
 Problémom však bola voda. Veľa prútikárov sa namáhalo bezvýsledne. Niektorí nadšenci 

začali s kopaním studne, ale ani v hĺbke 15 m sa v tejto krasovej krajine neobjavila voda a tak to 

zostalo až doteraz. 

Stavba chaty v roku 1936 

 
 

Slávnostné otvorenie s posviackou „Štúrovej chaty Ski-klubu Trenčianske Teplice na 

Veterných holiach“ bolo dňa 28. októbra 1936 za prítomnosti významných politických a kultúrnych 

osobností.  

Pozvánka z roku 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prvými chatármi boli Karol Ondrejička a Július Ježo. Turistickí nadšenci a obdivovatelia 

bieleho športu si mali kde ukryť hlavu pred nečasom. 

 Dňa 5. júla 1939 sa spolok turistov a klub lyžiarov spojili pod spoločný názov – Klub 

slovenských turistov a lyžiarov v Trenčianskych Tepliciach (KSTL). 

 Počas 2. svetovej vojny chatu užívali nemeckí vojaci, ktorí tu  postavili nový triangel. Po ich 

odchode zostala chata veľmi poškodená. Prví návštevníci po vojne zažili sklamanie, keď po svojom 

príchode našli len obvodové múry a strechu. Vnútorné zariadenie a všetok použiteľný materiál boli 

vykradnuté. No opäť sa našli tí, ktorí milujú prírodu a celú chatu znovu zrekonštruovali. Boli to 

najmä – Karol Pikna, Emil Košecký, Gažo Kubran a ďalší. Tesárske práce urobil tesár Riečický 

z Omšenia. 

 

Chata Baske s trianglom 

 
 

V povojnovom čase nastal aj rozvoj rodinnej turistiky. Spriatelené rodiny Václavových, 

Bartekových, Holých, Pristačových, MUDr. Filo, František Vlček a iní odchádzali na týždenné až 

dvojtýždenné pobyty na chatu. Deti s proviantom sa viezli na vozoch a dospelí kráčali za vozmi. 

Deti sa celé dni hrali, šantili, pozorovali okolie z triangla a dospelí zbierali lesné plody. 

V neorganizovanej turistickej činnosti tieto deti pokračovali, aj keď vyrástli.  

Letné stretnutie turistov na Baske – rok 1976 

 



 

Postupne chata prešla rôznymi rekonštrukciami. Bola prevedená  plechová strecha, výmena 

podlahovín, vnútorné obklady, okenice, okenné krídla, vykurovacie telesá, nátery strechy a ďalšie 
opravy. 

Súčasným majiteľom chaty je KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV v Trenčianskych 

Tepliciach. Chata je drevená, zrubová, dvojpodlažná stavba so spoločenskou miestnosťou, 

kuchyňou, dvoma spálňami a dvoma skladovými miestnosťami. Nachádza sa na pozemku KST o 

rozlohe 3 228 m
2
 so zastavanou plochou 81 m

2
  v katastrálnom území obce Slatinka n/Bebravou v 

oblasti Strážovských vrchov pri vrchole BASKE 955 m.n.m. 

Je evidovaná v kategórii ako turistická útulňa, nie je tam zavedená elektrická energia, ani 

voda. K osvetleniu sa používajú petrolejové lampy. Taktiež je možnosť použiť benzínový elektrický 

agregát. Prevádzka na chate je sezónna, samoobslužná za prítomnosti chatára, člena KST 

Trenčianske Teplice. V chate je 22 lôžok bez posteľnej bielizne s možnosťou použiť vlastné spacie 

vaky. Spoločenská miestnosť je určená pre 25 – 30 návštevníkov. Na vykurovanie slúžia topné telesá 

na tuhé palivo (drevo) s možnosťou prípravy teplých jedál     v príslušnej kuchyni. WC je suché, 

mimo chaty v lese. 

 Takmer každoročne sa na Baske konajú v mesiaci február zimné stretnutia turistov 

Trenčianskeho regiónu, ktorého sa zúčastňuje 600 až 800 milovníkov zimnej turistiky. Prvé 

stretnutie sa uskutočnilo v roku 1975. V roku 2011 sa konal už 34. ročník. 

 

I. okresný zimný zraz v roku 1975 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z neskorších zrazov, 90. roky 

 



 Dňa 23. mája 2009 sa na lúke pri chate Baske konalo stretnutie čitateľov časopisu Krásy 

Slovenska. Podujatie malo veľký ohlas, na akcii sa zúčastnilo približne 1700 turistov  z viacerých 

regiónov Slovenska. 

 

 
 
 Od roku 2006 sa počas prázdnin koná na chate obľúbená akcia „Chlapi deťom“. Podujatie je 

venované hrám a súťažiam, súčasťou je i obľúbené nočné hľadanie pokladu a je venované našim 

najmenším. Mimo týchto akcií sa každoročne konajú na chate brigády zamerané na prípravu 

palivového dreva, údržbu a rôzne opravy. 

 

Veríme, že chata Baske bude ešte dlhé roky slúžiť na turisticko - rekreačné účely.    

 

 

 
PRÍSTUP K CHATE PEŠO : 

 

 

                

                             

                     

                             

                

              
                                    

                                    

           

  

Trenčianske Teplice – Omšenie 1:00 hod. 
 

Omšenie – BASKE 2:15 hod. 
 

Dolná Poruba – BASKE 2:15 hod. 
 

Homôlka – BASKE 3:15 hod. 
 

Slatinka nad/Bebravou – BASKE 2:15 hod. 
 

Krásna Ves– Uhlisko – BASKE 3:00 hod. 
 


