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Milí čitatelia,
Štrbské Pleso od svojho vzniku v roku 1872 bolo integrovanou súčasťou obce Štrba. Za tie roky prešlo zložitým
vývojom, ktorý vnímame cez archívne dokumenty, ale najmä cez historické fotografie a pohľadnice, ktorých som
dlhé roky zberateľom. Práve tie nám približujú aké Štrbské Pleso v minulosti bolo.
Po 2. svetovej vojne, po roku 1948 bolo Štrbské Pleso obci proti vôli obyvateľov a jej orgánov odňaté a jeho
správa prešla na mesto Vysoké Tatry. Aj v tejto dobe pokračoval rozvoj Štrbského Plesa. Vybudoval sa lyžiarsky
areál pre uskutočnenie Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970. Zrealizovala sa výstavba nielen športových objektov, ale aj nových hotelov a objektov služieb.
Po celospoločenských zmenách v roku 1990 si obec Štrba uplatnila legislatívny nárok na vrátenie správy Štrbského Plesa v rámci reštitúcií katastrálnych území obcí. Národná rada SR schválila reštitučný zákon s účinnosťou
od 1. 1. 1996, ktorý bol pre nás oporou, že sa nám naše pôvodné územie má vrátiť. Žiadosť o vrátenie sme podali
koncom roku 1997 a od tej doby prebiehalo posudzovanie a rozhodovanie nášho nároku na katastrálnych úradoch a súdoch. V máji 2007 sme boli úspešní, kedy po rozhodnutí krajského súdu, potvrdil rozhodnutie Najvyšší
a Ústavný súd SR. Správu sme prevzali v roku 2007 a od tej doby je našou snahou ďalej rozvíjať a zveľaďovať
Štrbské Pleso, aby bolo perlou Vysokých Tatier tak, ako v minulosti, keď tento prívlastok dostalo.
V Štrbských novinách č. 10 sme uverejnili príspevok pod názvom „Štrbské Pleso – zámery a idey obce postupnými krokmi napĺňame“, ktorým sme priblížili priebeh nášho snaženia. V lete sme vydali tematicky Štrbské noviny
k archeologickej lokalite Šoldov. Štrbskému Plesu, jeho nevšednej histórii, ktorú nie všetci poznáme, sa venujeme
v dvoch dieloch tejto brožúrky. Ja sám, ktorý som osobne prešiel v posledných rokoch veľa archívov a prehľadal
veľa historických materiálov, keď sme dokladovali náš právny nárok na vrátenie správy územia, som objavil veľké
množstvo nových skutočností, zámerov stavieb, ktoré sa týkali Štrbského Plesa. Pri zbieraní fotografií a pohľadníc
Štrbského Plesa mám výraznú pomoc v Ing. Martinovi Kováčovi, ktorý okrem zbierania a práce s fotografiami ich
triedi a archivuje. Oceňujem aj výrazný prínos pri spracovaní historických textov a popisov fotografií Ing. Petrom
Chudým zo Starého Smokovca. Všetky naše rokovania so zberateľmi v Maďarsku veľmi ochotne absolvuje Mgr.
Ján Maroši, učiteľ z našej základnej školy. Pri získavaní fotografií nám výrazne pomohli známi zberatelia ako napr.
Ján Gašpar z Košíc, Jozef Huber z Vyšných Hágov, Štefan Roth z Popradu, Michal Ziko z Bratislavy, Matúš Žiška
z Tatranskej Štrby, Ivan Fojtík zo Šamorína, Peter Ardo z Bratislavy, Vladimír Kobliska z Trnavy, Milan Orfánus z Liptovského Hrádku, Ján Púpava z Banskej Bystrice a mnoho ďalších nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Českej
republiky. V poslednej dobe veľmi úzko komunikujeme so zberateľom Otom Jelčovikom z Trebišova.
Čo sme v poslednom období v Štrbských novinách uverejnili k téme Štrbského Plesa, sme sústredili do dvoch
dielov brožúrky s pridaním nového VII. dielu historických stavieb. Budeme v tom ďalej pokračovať a pripravujeme
aj ďalšie nové články o historických stavbách alebo objektoch. Naším prianím je, aby sa stali vaším malým sprievodcom v bohatej histórii Štrbského Plesa.

Michal Sýkora
starosta obce

Uznávaný zberateľ historických fotografií
JUDr. Ján Gašpar, s ktorým úzko spolupracujeme, pri návšteve obce.

Na zberateľských burzách treba prejsť
množstvo fotografií, kým nájdete tú, ktorú
potrebujete (október 2017).
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JOZEF SZENTIVÁNYI
ZAKLADATEĽ ŠTRBSKÉHO PLESA

Doteraz jediný známy portrét Jozefa Szentiványiho. V pravom hornom rohu erb Szentiványiovcov.

Táto zemianska rodina sa stala vlastníkom rozsiahlych pralesov na východe Liptova až po hranicu so Spišom donačnými listinami kráľa Bélu IV. z rokov 1267 a 1269.
Bohumír, predok rodiny Szentiványiovcov,

ich získal za vernú službu a kráľovské zásluhy pri osídľovaní územia spustošeného
tatárskymi vpádmi.
Mal šesť synov, Boda, Mikuláša, Jána,
Vavrinca, Dionýza a Bohumíra II., pričom

Tento rok, označený v
Štrbe ako „Szentiványiho
rok“, je venovaný odkazu
Jozefa Szentiványiho,
zakladateľa Štrbského
Plesa, ktorý sa narodil
práve pred 200 rokmi v
Budapešti v roku 1817.
Bol jedným z posledných
potomkov starého rodu
Bohumírovcov, presnejšieho Bohumírovho syna
Boda. Po vybudovaní
Košicko–bohumínskej
železnice v roku 1871
ako predvídavý hospodár
už v roku 1872 dal na
Štrbskom Plese vybudovať prvú chatku a dal tak
základ najvyššie položenej osady vo vtedajšom
Uhorsku, ktorú vlastnil
a spravoval až do roku
1901, kedy ju odpredal
uhorskému štátu.
práve najstarší syn Bodo sa stal zakladateľom rodu Szentiványiovcov – Svätojánskych. Jeho potomkovia svoj rozsiahly majetok spravovali spočiatku ako
komposesorát, ktorý viedol volený správ-
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Súkromná vila Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese.

ca, spravidla najstarší člen rodu. Patrila k
nemu obec Svätojánska Boca, Svätý Ján,
Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, Štrba,
Uhorská Ves a neskôr aj časť Malužinej.
V roku 1770 to bola najzámožnejšia zemianska rodina Liptova.
Samotný Jozef Szentiványi mal troch
bratov – Karola, Ladislava a Mikuláša.
Keďže okrem pozemkov na Liptove vlastnil spolu so súrodencami aj veľa pozemkov
na Gemeri, nadobudol aj prímenie „Gemerský“. Vyštudoval právo a hospodárstvo,
precestoval kus sveta a po vojenskej službe sa venoval už iba správe rozsiahlych
rodinných majetkov v hornom Liptove. So
svojimi príbuznými sa každoročne stretával v Liptovskom Jáne v kaštieli Kasino,
kde prehodnocovali svoje životné osudy.
Údajne bol introvertnej povahy, vyhýbal sa
publicite a nerád videl svoje meno v tlači.
Napriek jeho mnohorakým aktivitám sa za-

choval iba jeden jeho známy portrét.
Keď po zrušení poddanstva v roku 1848
dozrel čas rozdeliť majetok medzi dedičov,
Štrbské Pleso nikto z jeho rodiny nechcel.

Dovtedajšie využívanie tohto územia, predovšetkým ako poľovníckeho revíru a zásobárne dreva, ako keby v tomto období
stratilo pre nich význam. Výhodnejšie
v tom čase sa ukazovalo pasienkárske využívanie územia, lenže kvôli tomu by bolo
treba „veľkú mláku“ najprv vypustiť a zem
vysušiť. Nechceli ho ani bývalí poddaní
Szentiványiovcov – Štrbania. Neskôr si
však Szentiványi, najmä pod vplyvom rád
svojho priateľa liptovského urbárskeho
podžupana Gustáva Palugyaja Štrbské pleso vzal a okolo roku 1860 ho dal zarybniť.
Zaslúžil sa tiež o jeho prvé zmapovanie a aj
o hĺbkové merania v Štrbskom plese.
Ako predvídavý hospodár dokázal oceniť
aj význam práve sa budujúcej železnice,
ktorá viedla popod úpätie Tatier z Bohumína do Košíc. Správne predpokladal, že
železnica sprístupní krásy Tatier širokej
verejnosti a pre ich zvýšenú návštevnosť
budú potrebné turistické základne bližšie
v horách. Už v roku 1872 dal postaviť na

Szentiványiho vila na dobovej pohľadnici.

Hrobka Szentiványiovcov na cintoríne v Liptovskom Jáne.

južnom brehu Štrbského plesa súkromnú
poľovnícku chatku, ktorú zakrátko sprístupnil aj verejnosti. Tá sa stala základom
neskoršej osady Štrbské Pleso, ako tretej
najstaršej turistickej a kúpeľnej osady na
južnej strane Tatier /1793 – Starý Smokovec, 1863 – Tatranské Matliare/.
Jozef Szentiványi bol aj priekopníkom
organizovanej turistiky v Tatrách. V roku
1873 bol spoluzakladateľom Uhorského
karpatského spolku ako najstaršieho turistického spolku v Uhorsku a v rokoch 1878
až 1879 určitý čas aj jeho ústredným predsedom. V roku 1875 daroval spolku dokonca pozemok a stavebné drevo na výstavbu
turistickej chaty na Štrbskom Plese, ktorú
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spolok na jeho počesť
pomenoval Jozefovou
chatou. Neskôr, v roku
1879 však túto turistickú chatu Szentiványi od
spolku odkúpil a táto sa
stala súčasťou vznikajúcej osady. Rozvoj osady
pokračoval postupným
budovaním ďalších víl
a objektov. Osada sa
postupne dostala do pozornosti aj urodzených
návštevníkov, no pohostinnosť Szentiványiho
bola všeobecná. V roku
1885 ju navštívil aj srb- Szentiványiovský kaštieľ v Liptovskom Jáne.
ský kráľ Milan Obrenovič,
viacerí Coburgovci, časté tu boli návštevy arcikňažnej Klotildy von Habsburg/.
arcikniežat z panovníckeho habsburského
K Štrbskému plesu viedli zo Štrby pešie
rodu a ich manželiek. Je určite zaujímavos- chodníky už v polovici 19. storočia. Na
ťou, že Štrbské Pleso navštívil aj Ferdinand náklady Liptovskej župy postavili v roLesseps, staviteľ Suezského prieplavu koch 1876 – 1878 aj vozovú cestu od žev Egypte.
lezničnej stanice Štrba /vtedy Hochwald/
Tesne pri východnom brehu plesa po- k novovznikajúcej kúpeľnej osade, a Štrbstavil J. Szentiványimu v roku 1883 te- ské Pleso v 80. a 90. rokoch 19. storočia
sársky majster S. Schwarz z Tvarožnej spojili pešími, jazdeckými a napokon vozokúpeľný dom s čakárňou, ôsmymi kúpeľ- vými cestami aj s Podbanským a Starým
ňami, zákutím so sprchami, obliekarňami Smokovcom, resp. Tatranskou Kotlinou.
a miestnosťou na zohrievanie vody.
V každej kúpeľni bola cínová vaňa,
diván, stôl, stolička a zrkadlo. Vodu
do nich prečerpávali z plesa cez pristavený rezervoár a použitú znovu
vypúšťali do plesa. Výnosom uhorskej vlády zo dňa 4. 4. 1885 bolo
Štrbské Pleso vyhlásené za kúpele.
Po zarybnení Štrbského plesa
založil Szentiványi v roku 1880
východne od jazera medzi dnešnou
cestou k športovému areálu FIS
a potokom Mlynica aj dva umelé
rybníky. Jeden z nich bol na jeho
počesť nazvaný Jozefovým a druhý
Mikulášovým, z úcty k Mikulášovi
Szontaghovi, priekopníkovi klimatickej liečby vo Vysokých Tatrách
a zakladateľovi Nového Smokovca.
Szentiványi využíval Štrbské pleso od začiatku aj v spoločenskom
programe pre hostí. Ponúkal im
športový rybolov, kúpanie i člnkovanie. Na juhovýchodnom cípe jazera dal vybudovať prístavisko čln- Pamätník Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese.
kov i ohradenú prírodnú plaváreň s
kabínkami a ležadlami na drevenom plató. J. Szentiványi sa výrazne finančne podieľal
Na pobavenie hostí slúžila stála kúpeľná aj na výstavbe prvej ozubnicovej železnice
kapela a kolkáreň. Okolo plesa bola vy- zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá bola daná
budovaná 2,5 km dlhá, štrkom vysypaná do prevádzky 27. júla 1896, no finančne
Klotildina promenáda /pomenovaná podľa podporoval aj výstavbu cesty do Starého
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Smokovca v roku 1880. Od
roku 1896 sa Szentiványi
zasadzoval aj za výstavbu
vtedy ešte parnej železnice, spájajúcej jednotlivé
tatranské osady, dokonca
v roku 1899 získal na jej
výstavbu aj jednoročnú licenciu, no tento zámer sa
za jeho života nepodarilo
zrealizovať.
O turistický rozptyl návštevníkov Štrbského Plesa
sa postaral tak Uhorský
karpatský spolok, ako aj
majiteľ osady. Spolok vybudoval v roku 1883 turistický chodník k Popradskému plesu a roku 1885 chodník Važeckou
dolinou na Kriváň, s odbočkou do Furkotskej doliny. Szentiványi dal v roku 1899
prestavať starú prť v Mlynickej doline na
pohodlný turistický chodník až po Pleso
nad Skokom. Szentiványiho chodníky viedli aj na hrebeň Solísk a Podbanské.
Majiteľ osady už vtedy dokonca myslel
na to, čo by sme dnes označili odborným
termínom „public relations“. Pravidelne sa
totiž staral o propagáciu Štrbského Plesa
pohotovými informáciami o jeho
priebežnej výstavbe a spoločenských udalostiach, ktoré sa v ňom
diali. Spolupracoval pri tom so skúseným národohospodárom a podpredsedom UKS Antonom Dollerom
z Kežmarku, ktorý pravidelne publikoval tieto články v regionálnych
týždenníkoch a domácej i zahraničnej turistickej tlači.
V roku 1893 si Szentiványi
dal postaviť aj svoje osobné
honosné letovisko, ktoré podľa seba nazval Jozefovou vilou
/Józseflak/. Objekt mal 14 obytných miestností a peknú vežičku,
ktorá slúžila ako rozhľadňa. Táto
vila bola v roku 1901 tiež predmetom odpredaja uhorskému štátu.
Objekt bol v roku 1919 premenovaný na Jánošík, neskôr sa stal súčasťou komplexu kúpeľného domu
Hviezdoslav, s ktorým bol stavebne
prepojený, od roku 2009 je súčasťou 5-hviezdičkového hotela Grand
hotel Kempinski High Tatras a
nachádza sa v ňom aj najluxusnejší prezidentský apartmán s rozlohou 186
m2. Nedávno vydaná knižná publikácia
„Slávne vily Slovenska“ zaradila bývalú
vilu Jozefa Szentiványiho spolu s ďalšími
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šiestimi tatranskými vilami do zlatého fondu architektúry na území Slovenska.
Na začiatku 20. storočia sa majetky
J. Szentiványiho dostali do finančných
problémov a ich majiteľ ich musel v roku
1901 predať za 2,7 mil. korún uhorskému
štátu. Szentiványiovcom naviac štát ešte
zaručil držbu letohrádku Gemer a trvalé
právo na prevádzkovanie člnkov na jazere až do vymretia rodu po meči. Vtedy
už bolo Štrbské Pleso známou a vyhľadávanou rekreačnou i liečebnou osadou,
v ktorej stálo už 15 budov so 72 izbami a
140 posteľami. Z vďaky za vznik a rozvoj
Štrbského Plesa, ako aj jeho prednostný
predaj uhorskému štátu v roku 1901 sa
až do roku 1918 k maďarskému názvu
Štrbského Plesa takmer pravidelne pri-

1. DIEL
Teplice“, ktoré boli známe aj v zahraničí,
avšak fungovali len do roku 1939.
Szentiványi sa dožil úctihodného veku
88 rokov a už bezprostredne po jeho
smrti sa objavili návrhy, aby si pamiatku
zakladateľa Štrbského Plesa uctili dôstojným pamätníkom pri plese. Na počudovanie sa tak nestalo hneď, trvalo to až presne 100 rokov, keď roku 2005 z iniciatívy
vtedajších poslancov Jozefa Hubera a
Petra Chudého a za sponzorskej podpory
finančnej skupiny J&T vytvoril akademický sochár Ján Ťapák pamätnú tabuľu,
ktorá je umiestnená na tatranskom žulovom kameni z ústia Mlynickej doliny pri
samotnom plese a dôstojným spôsobom
pripomína všetkým návštevníkom tejto
osady meno človeka, ktorý sa najviac

Detail z pomníka Jozefa Szentiványiho pred
hrobkou.

zaslúžil o jej vznik a existenciu.
Ubehlo už 145 rokov odvtedy, keď v panenskej prírode s
prekrásnym horským jazerom
vytušil Jozef Szentiványi možnosti vzniku budúcej osady,
ale určite nepredpokladal, že
súkromná poľovnícka chatka
na južnom brehu plesa sa stane základom jedného z najväčších, najfrekventovanejších a
najobľúbenejších tatranských
stredísk letnej i zimnej turistiky.
Podľa knihy
Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval
Peter Chudý
Liptovský Svätý Ján, v pozadí Poludnica.

dával prívlastok „Szentiványi Csorba-tó.“
Dokonca aj Capie pleso, najväčšie jazero
v Mlynickej doline má v maďarskom názvosloví historický názov Szentiványi-tó.
Jozef Szentiványi zomrel počas prechodného pobytu Budapešti v roku 1905
a neskôr bol pochovaný v Liptovskom
Jáne. Jeho majetok zdedil nevlastný
syn s rovnakým menom – Jozef Szentiványi /1884–1941/, ktorého však po
tom, ako sa 67-ročný v roku 1884 oženil,
prijal za svojho. Poskytol mu prostriedky na najlepšie vzdelanie, k akému sa v
tých časoch mohol dostať. Adoptovaný
syn sa rozhodol zdedený majetok zveľadiť. V rokoch 1929-1930 vybudoval
v Liptovskom Jáne na tú dobu moderné
vaňové kúpele, krytý a otvorený bazén
s liečivou minerálnou vodou a Grand
hotel Thermal s názvom „Svätojánske

Liptovský Svätý Ján.
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KOŠICKO-BOHUMÍNSKA ŽELEZNICA SPOJILA V ROKU 1871 ŠTRBU SO SVETOM

Budova železničnej stanice na južnej strane zárezu okolo roku 1905.

Železničná stanica Štrba bola napojená na
Košicko-bohumínsku železnicu v roku 1871,
keď bol dobudovaný úsek Poprad – Žilina. Je
najvyššie položenou železničnou stanicou na
celom Slovensku s nadmorskou výškou 895
m n.m. /v tom čase v Uhorsku/. Pôvodným
zámerom na vybudovanie Košicko-bohumínskej
železnice bola preprava dreva zo slovenských
lesov, teda potreba nákladnej dopravy, osobná
doprava bola v prvopočiatku druhoradá.
Vznik Košicko-bohumínskej železnice sa
datuje už od roku 1864, kedy bol o nej
vo Viedni vydaný pamätný spis, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc údoliami
riek Hornád, Váh a Kysuca cez Jablunkovský priesmyk do Bohumína. Koncesiu na
výstavbu a prevádzku trate získalo v roku
1866 konzorcium belgických podnikateľov,
súrodencov Richeových. Stavba mala pôvodne začať od Košíc (kde končila Tiská
železnica), no na podnet sliezskych priemyselníkov sa začala budovať od Bohumína.
Práce začali už koncom roku 1867 a
1. februára 1869 bol otvorený 32 km dlhý

úsek z Bohumína do Tešína. Po finančných
problémoch stavbu prevzala Anglo-rakúska
banka a v roku 1872 bola trať dokončená v
celej plánovanej dĺžke.
Otváranie jednotlivých úsekov:
1. 2. 1869: Bohumín – Těšín
1. 9. 1870: Košice – Kysak – Prešov

Budovanie železničnej trate v záreze v Štrbe.

1. 2. 1871: Bohumín – Český Tešín
8. 2. 1871: Český Tešín – Žilina
8. 12. 1871: Žilina – Poprad
12. 12. 1871: Poprad – Spišská Nová Ves
12. 3. 1872: Spišská Nová Ves – Kysak
Náklady na výstavbu dosiahli 58 237
800 zlatých, t. j. 179 900 zlatých na 1 km
trate. Prevádzka na celej trati sa začala
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Stanica Štrba, v pozadí údolná stanica zubačky (rok 1918).

jedným párom zmiešaných vlakov, ktoré
vzdialenosť 367 km prekonali za 13 hodín
a 18 minút.
Riaditeľstvo spoločnosti prevádzkujúcej
Košicko-bohumínsku železnicu bolo v Budapešti, riadiace centrum prevádzky pre
uhorskú časť v Košiciach a pre rakúsku v
Tešíne. Od roku 1870 spoločnosť prevádzkovala i trať z Košíc do Prešova, kde sa
napájala Prešovsko-tarnovská železnica.
Jej prevádzkovateľ sa v roku 1874 zlúčil s
KBŽ.
Košicko-bohumínska železnica bola pôvodne jednokoľajná, no koncesia stanovovala povinnosť zdvojkoľajniť trať, ak ročný
hrubý zisk na jednu míľu trate prevýši dva
po sebe idúce roky 150 000 zlatých. Kom-

Údolná stanica zubačky zo Štrby.

Stanica Štrba (rok 1903).

pletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené
až v roku 1955.
Medzivojnové obdobie
Po skončení prvej svetovej vojny Rakúsko-Uhorsko zaniklo a pre mladé Česko-Slovensko mala Košicko-bohumínska
železnica kľúčový význam. Ako jediná
totiž spájala Česko s východným Slovenskom, o ktoré Česko-Slovensko bojovalo s Maďarskom. Rozdelený bol tiež
Tešín, no trať i stanica zostali na území
Česko-Slovenska, okolo ktorého vzniklo
nové mesto Český Tešín.
Strategická Košicko-bohumínska železnica bola 1. februára 1921 prevzatá
spoločnosťou Česko-slovenské štátne
dráhy, no vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorej riaditeľstvo sa v roku
1927 presunulo z Budapešti do Košíc.
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Stanica Štrba, juhovýchodný pohľad (rok 1901).

Údolná stanica zubačky Štrba.

Vypravená zubačka z údolnej stanice v Štrbe.

Ozubnicová železnica pri vstupe do Štrbského Plesa.

Vrcholná stanica zubačky na Štrbskom Plese (rok 1907).

Po druhej svetovej vojne bola spoločnosť ČSD zoštátnená
a vlastníkom Košicko-bohumínskej železnice sa stal československý štát. V roku 1955 názov Košicko-bohumínska železnica zanikol a v 1964 bola dokončená elektrifikácia celého
úseku trate.
Trasa
Košicko-bohumínska železnica ako taká už dnes neexistuje,
ale jej úseky sú využívané dnešnými traťami:
Trať 180: Žilina – Liptovský Mikuláš – Kysak – Košice
Trať 127: Žilina – Mosty u Jablunkova
Trať 320: Bohumín – Čadca (na území ČR)
Na KBŽ nadväzuje množstvo tratí, ktoré boli postupne budované a rozširovali uhorskú železničnú sieť. Zoznam je zoradený v
smere od Košíc k Bohumínu.
Tiská železnica (* 1860)
Kysak – Prešov (*1870, od 1873 Prešovsko-tarnovská železnica po Orlov)
Margecany – Gelnica (*1884)
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie (*1894)
Spišská Nová Ves – Levoča (*1892)
Poprad – Podolínec (*1889)
Studený Potok – Tatranská Lomnica (*1895)
Poprad – Starý Smokovec (*1907)
Tatranská Štrba – Štrbské Pleso (*1896)
Kráľova Lehota – Čierny Váh (*1912, 760 mm)
Ružomberok – Korytnica (*1908, 760 mm)
Kraľovany – Suchá Hora (*1899)
Vrútky – Zvolen (*1872)
Žilina – Rajec (*1899)
Žilina – Bratislava (*1883)
Čadca – Makov (*1914)
Čadca – Zwardoń (*1884)
Severná železnica cisára Ferdinanda (Viedeň – Bohumín od 1847)
Martin Kováč

Vrcholná stanica zubačky na Štrbskom Plese, vpravo pri výhybke
Štrbian v kroji (rok 1910).
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HISTÓRIA ŽELEZNIČNEJ STANICE ŠTRBA
Po dobudovaní úseku Poprad - Žilina Košicko-bohumínskej železnice bola v roku 1871 uvedená do prevádzky železničná stanica Štrba so svojou nadmorskou
výškou 895 m.n.m, kedy bola v tom čase najvyššou položenou železničnou stanicou na Slovensku.

Budovanie železničnej trate v záreze pri obci.

Košicko-bohumínska železnica bola pôvodne jednokoľajná a až v roku 1955 bola
kompletne zdvojkoľajnená.
V roku 1896 bola ku Košicko-bohumínskej železnici (KBŠ) pripojená a dokončená trasa ozubnicovej železnice Tatranská
Štrba - Štrbské Pleso s dĺžkou 4,749 km,
ktorá prekonávala 454 výškových metrov.
Trať ozubnicovej železnice začínala samostatne na opačnej strane oproti stanici
KBŽ približne 10 metrov nad jej úrovňou,
na ktorú sa cestujúci dostali dreveným
mostíkom vedeným ponad koľajisko. Prvá
zubačka na Štrbské Pleso bola vypravená
27. júla 1896 a jazda trvala približne 37 minút. Zubačka mala parný pohon a domáci
Štrbania jej dali meno „Kocúr“.

Pôvodná budova stanice Štrba v zime.

Ozubnicová železnica až do dokončenia cesty na Štrbské
Pleso nemala konkurenciu. Po dokončení
cesty na Štrbské Pleso sa tu uplatňovali
aj štrbskí fiakristi,
ktorí boli pohodlnejší, lacnejší a na rozdiel od ozubnicovej
železnice jazdili aj
v zimnom období.
Príchod automobilov a autobusov
sa stal pre železnicu
nepríjemným konkurentom, ktorú porážal
predovšetkým rýchlosťou a spoľahlivosťou
prepravy. Prevádzka sa stávala strato-

Štrbský fiakrista na Novom Štrbskom plese.

vou a ozubnicová železnica už len živorila
až do 14. augusta 1936, kedy sa jej prevádzka zastavila.
Osada Štrbského Plesa sa stále rastúcim turizmom postupne rozrastala, pribúdali nové budovy a koncom 50. rokoch sa
začal počet návštevníkov Vysokých Tatier
a s nimi aj Štrbského Plesa výrazne
zvyšovať a jediná
stanica Poprad Tatry už kapacitne
nestíhala prepravu
turistov. Dopravnú
situáciu Vysokých
Tatier uložilo riešiť
vládne uznesenie
188/1959 zo dňa
14. februára 1959
Budova hlavnej železničnej stanice Štrba, ktorá bola postavená na druhej podľa zásady, že
strane ako je súčasná stanica.
hlavnými prestupnými
stanicami
do Vysokých Tatier sú železničné stanice
Štrba a Poprad. Ešte v tomto roku Štátny
ústav dopravného projektovania vypracoval
projekt obnovy zrušenej ozubnicovej železnice na Štrbské Pleso, ale štúdia sa nestretla s pochopením až do 28. februára 1968,
kedy uznesenie vlády stanovilo s konečnou
platnosťou obnovu ozubnicovej železnice.

Snehová kalamita pri Štrbe.
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Výstavba novej budovy železničnej
stanice Štrba sa začala na severnej strane oproti pôvodnej budove a pre potreby
ozubnicovej železnice boli v novej budove
vybudované 2 nástupištia, opravárenské
priestory a ďalšie prevádzkové priestory
zubačky.
Nástupište ozubnicovej železnice sa nachádzalo na úrovni prvého poschodia a na

Zastávka zubačky v Tatranskej Štrbe.

Zemné práce na trati v záreze hlavnej stanice Štrba.

stvami sveta FIS
v severských
disciplínach na
Štrbskom Plese
(1970), od spustenia plnili funkciu len necelý
rok a následne
sa pokazili.
Pohyblivé
schody boli
zahraničnej výroby, chýbala k
ním sprievodná
dokumentácia a
problémové boli

prekonanie výškového rozdielu boli ako jediné na Slovensku použité pohyblivé schody v železničnej výpravnej budove. Podľa
investičného plánu železníc boli tieto schody osadené v roku 1969 pred Majstrov-

Železničná stanica Štrba po rekonštrukcii,
rok 2006.

Stanovište autobusov na Štrbskom Plese pri
bývalej stanici ozubnicovej železnice.

Železničná stanica Štrba, vľavo súčasná
budova, za koľajnicami pôvodná budova.

aj náhradné diely. Po takmer 50 rokoch
nefunkčnosti sa na základe sťažností cestujúcej verejnosti ŽSR rozhodli investovať
do obnovy pohyblivých schodov a spolu
s nimi aj do výmeny vchodových dverí na

Súčasná stanica ozubnicovej železnice a TEŽ Štrbské Pleso. (zdroj: www.zsr.sk)

12

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA

1. DIEL

Čakáreň železničnej zastávky v obci (okolo roku 1949).

vstupe do stanice a vstupe do haly ozubnicovej železnice za automatické posuvné.
Táto rekonštrukcia je zaradená do investičného plánu ŽSR na roky 2017-2019.
Obnovená ozubnicová trať vychádza zo
Štrby po novej trase kde v 0,7 km trate sa
napája na pôvodnú cestu trate s jedinou
zastávkou Tatranský Lieskovec v 1,37 km
trate. Konečná stanica ozubnicovej železnice bola pri výstavbe presmerovaná v 4.3
km trate pravotočivým stúpaním k miestu
blízko pôvodnej zastávky TEŽ, ktorá končila na 4,816 km. Po odstránení zhruba
4000 m3 rašeliny z tohto miesta sa vybudovala súčasná, konečná stanica ozub-

Železničná zastávka v obci (rok 2008).

Nefunkčné pohyblivé schody v staničnej budove. (zdroj: mows.sk)

nicovej želenice a TEŽ s názvom Štrbské
Pleso.
Nová ozubnicová železnica bola uvedená do prevádzky 20. februára 1970 pri
príležitosti Majstrovstiev sveta FIS v severských disciplínach na Štrbskom Plese
a je poslednou vybudovanou ozubnicovou
železnicou na svete.
Podľa knihy Ladislava Szojku
“Dejiny Tatranskej elektrickej železnice“
a knihy
Ing. Jiřího Kubáčeka, CSc, a kol.
„Dejiny železníc na území Slovenska“
voľne spracoval
Ing. Martin Kováč.
Elektrická zubačka od firmy Schwizerische lokomotiv - und Maschinenfabrik Winterthur.
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ZUBAČKA PATRÍ K DOPRAVNÝM IKONÁM TATIER
Prvá zubačka na trase Štrba – Štrbské Pleso bola spustená do prevádzky 28. 7. 1896,
slúžila viac ako 36 rokov do 14. 8. 1932 a
demontovaná bola v roku 1936, znova obnovená bola v roku 1970 a úspešne jazdí dodnes.
Spolu s Tatranskou elektrickou železnicou,
pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na
Hrebienok a kabínkovou lanovkou z Tatranskej
Lomnice na Lomnický štít vždy patrila medzi
dopravné ikony Vysokých Tatier.
Minulý rok sme si tak pripomenuli
okrúhle 120-te výročie vybudovania tohto unikátneho dopravného systému, ktorý nemá na Slovensku obdobu. V čase
svojho vzniku v roku 1872 bolo Štrbské
Pleso prístupné len prašnou hospodárskou cestou, ktorá viedla od pomerne
vzdialenej stanice Košicko-bohumínskej
železnice v Štrbe. Na vtedajší štandard vozoviek ju upravili až v roku 1876. Dopravu
zo stanice smerom k jazeru a chatám na
jeho brehu zabezpečovali zväčša štrbskí
fiakristi, pre menej majetných mali ľahké
bričky, náročnejším hosťom boli k dispozícii polokryté koče, niektoré dokonca aj
s pérovaním. Po zavedení zimných sezón
prišli na rad aj sane.
Prvá koncesia na stavbu ozubnicovej
železnice bola vydaná už v roku 1892, no
aktivity okolo prípravy stavby sa začali až
v roku 1893, keď koncesiu prevzal Jozef
Szentiványi, majiteľ Štrbského Plesa, kto-

Pôvodná železničná stanica Štrba. Stanica ozubnicovej železnice je spojená prechodovým mostíkom.

rý aj stavbu podstatným podielom financoval. Vypracovaním projektu poveril budapeštianskeho staviteľa Emila Várnaiho.
V júli 1895 došlo k vytýčeniu trasy v teréne a v auguste sa už prikročilo k samotnej
stavbe. Potrebný stavebný materiál dodali
zväčša budapeštianski podnikatelia, jeho
prepravu zabezpečovali obyvatelia Štrby.
Zemné práce robili talianski a poľskí robotníci, koľajnice kládli robotníci z okolitých dedín. Ozubnicová železnica, ktorá
na 4,75 km dlhom úseku prekonávala
výškový rozdiel 451m, bola stavaná podľa systému Riggenbach a jej vzorom bola
ozubnicová železnica na Svábhegy v Budapešti.
Základný mobilný park tejto železnice pozostával z dvoch parných rušňov a
štyroch osobných vozňov s kapacitou 50
– 60 cestujúcich. Neskoršie bol doplnený

Parný rušeň a osobný vozeň ozubnicovej železnice na trati pod Štrbským Plesom.

dvoma nákladnými vozňami. Prvé roky
bola zubačka v prevádzke len v letných
mesiacoch, od 15. 6.do 15. 9. Aj keď sa
neskôr zaviedla aj zimná prevádzka, bola
veľmi často prerušovaná snehovými kalamitami. Zubačka mala niekoľko nevýhod,
cestovné bolo pomerne vysoké, prepravná rýchlosť malá a vozne nepohodlné a
tak veľa ľudí dávalo na Štrbe prednosť
doprave na Štrbské Pleso fiakristom pred
ozubnicovou železnicou. Vo svojej histórii
zubačka prepravila najviac osôb v roku
1904 a to až 15 580 cestujúcich.
Z jazera na Štrbskom Plese sa však až
do roku 1902 ťažilo aj veľké množstvo
ľadu na chladiarenské účely. Rezanie a vozenie ľadu bolo značným zdrojom príjmov
aj pre časť obyvateľstva podtatranských
obcí. V zimnej sezóne sa tým zamestnalo
asi 200 robotníkov a najmenej 10 povozníkov. Keď od roku 1896 začala na trase
zo Štrbského Plesa na Štrbu premávať
aj zubačka, začala sa doprava ľadu aj
s jej pomocou. Furmani to síce videli neradi,
ale osobitné nočné jazdy s ľadom boli pre
parnú ozubnicovú železnicu významným
prostriedkom na dosiahnutie rentability.
Napr. počas sezóny 1899 odviezla zubačka počas jednej noci až 25 vagónov ľadu
a za celú zimu tak Košicko-bohumínska
železnica prepravila zhruba 2000 vagónov
tatranského ľadu. Odberatelia ho hodnotili
ako mimoriadne kvalitný, bezmikróbový a
čistý. Tatranský ľad tak vážne konkuroval
aj dovtedajším nórskym producentom.
Samotný cestovný čas zubačky trval
v každom smere 37 minút, na trati bola
zastávka Móryho osada, kde súprava zastavovala podľa potreby. Od roku 1926
bola zo Štrby na Štrbské Pleso zavedená
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Zastávka električky na Novom Štrbskom Plese.

aj pohyblivejšia a spoľahlivejšia doprava
autobusmi, nakoľko zubačka začala byť
už nespoľahlivým, nerentabilným a nevyhovujúcim prostriedkom dopravy. Keď
sa k tomu začiatkom tridsiatych rokov
minulého storočia pridala aj celosvetová
hospodárska kríza, bola prevádzka zubačky oficiálne zastavená od 14. augusta
1932. Trať ozubnicovej železnice zo Štrby
na Štrbské Pleso bola potom v roku 1936
úradne zrušená a demontovaná.
Avšak už rok 1935, kedy sa na Štrbskom Plese konali Majstrovstvá sveta
FIS v klasickom lyžovaní, ukázal, že aj
autobusová doprava je v zimnom období
nespoľahlivá. Počas samotných MS napadlo totiž toľko snehu, že bola cestná
doprava úplne vyradená. Opätovne sa tak
začalo uvažovať o obnovení ozubnicovej
železnice, no k naplneniu tejto myšlienky
došlo až úspešnou kandidatúrou na usporiadanie MS FIS v klasickom lyžovaní vo
Vysokých Tatrách v roku 1970. Bola spracovaná investičná štúdia SÚDOP v roku
1966 v spolupráci so švajčiarskymi firmami Brown Boveri, SLM a Von Roll a táto sa
stala základom projektu novej ozubnicovej železnice. Tá sa začala stavať v závere
roka 1968 a po 13 mesiacoch výstavby
a nákladoch vo výške 153 miliónov Kčs
bola uvedená do prevádzky 20. februára
1970 práve pred otvorením spomínaných
MS 1970.
Trasa vedie takmer v celej dĺžke po starom železničnom telese pôvodnej ozubnicovej železnice, dĺžka trate je 4,78 km, v
km 1,363 je zriadená stanica Tatranský
Lieskovec. Ozubnicová trať je elektrifikovaná, napájaná jednosmerným prúdom,
čas prepravy je 16 min. Prepravná ka-

pacita novej ozubnicovej železnice je 5x
vyššia než starej ozubnicovej železnice.
Elektrické motorové osobné vozne a tri
riadiace vozne dodala firma BBC BADEN,
SLM Wintherthur zo Švajčiarska. Táto
nová zubačka už úspešne slúži cestujúcej
verejnosti viac ako 46 rokov.
Odborné odhady však vzhľadom na vek,

s kapacitou približne 85 miest na sedenie a 90 miest na státie, s obojstranným
nástupným priestorom a miestom pre bicykle, kočíky, lyže a so stanovišťom pre
rušňovodiča na oboch koncoch súpravy.
Rozsah výrobcov špeciálnych koľajových
vozidiel s ozubením je vo svete mizivý,
v súčasnosti je to len švajčiarska firma
Stadler, no definitívneho dodávateľa určí
až verejné obstarávanie. Odhaduje sa,
že jedna elektrická jednotka by mohla
stáť približne 7 miliónov eur a rušeň 2,5
milióna eur. Samotná realizácia obnovy
vozidiel však bude závisieť od možnosti
financovania tohto projektu zo zdrojov Európskej únie pre regionálny rozvoj.
Vďaka obetavým zamestnancom železníc dnešná ozubnicová železnica na trati
zo Štrby na Štrbské Pleso stále spĺňa vysoký štandard verejnej hromadnej dopravy
a úspešne tak pokračuje v napĺňaní cieľov
a zámerov ich prvých tvorcov pred 120timi rokmi. Vtedy totiž nadšenie z úspešného rozvoja dopravy nemalo hraníc. Dnes
sa nad tým už len pousmejeme, no krátko
po dostavbe prvej zubačky na Štrbské
Pleso vypracoval Jozef Pfinn projekt nadväznej zubačky až na Popradské Pleso,

Ozubnicová železnica v stanici Štrbské Pleso pri 100-tom výročí.

technické riešenie a dostupnosť náhradných dielov dávajú prevádzkovú životnosť
ešte maximálne 5 rokov. A preto ZSSK
začína riešiť otázku zakúpenia nových
vozidiel pre zubačku. Pri obnove zubačky
sa uvažuje s rovnakým počtom vozidiel –
tri elektrické jednotky a jeden dieselový
rušeň. Konštrukčným riešením by sa nové
vozidlá ozubnicovej železnice mali podobať vozidlám dnešnej TEŽ. To znamená,
že by to mala byť nízko podlažná súprava

odkiaľ mala viesť lanovka až na Rysy. Jeho
veľkolepý nápad však ostal iba na papieri.
Pre športovcov je ešte zaujímavosťou, že
po zrušení a demontovaní prvej zubačky
v roku 1936 sa časť trate zubačky ešte
niekoľko rokov využívala ako prírodná
dráha pre sánkarov a bobistov.
Podľa knihy L. Olexu „Koľajová
doprava vo Vysokých Tatrách“
voľne spracoval
Peter Chudý
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ŤAŽBA ĽADU Z JAZERA
Za čias, kedy neexistovali chladničky a
mrazničky, potraviny sa chladili v chladiacich
komorách pomocou obrovských kusov ľadu.
Ľad bol po stáročia v domácnostiach používaný ako základný prostriedok na konzervovanie
(uchovávanie) potravín. Preto bola potrebná
práca rezačov ľadu, ktorí pomocou obrovských
píl rezali ľad zo zamrznutých hladín riek a potokov, a následne ho zhromažďovali. Táto práca bola mimoriadne nebezpečná, mnohokrát sa
rezači dostávali do extrémnych situácií a často
sa aj zranili. Ľad nazhromaždený z potokov
a riek uskladňovali v hlbokých jamách, kde
ho prikrývali slamou a zeminou. V tých časoch
mala každá vidiecka krčma takúto ľadovňu, Chlapi ručnými pílami vyrezávali ľad na jazere na Štrbskom Plese.
ktorá sa v lete používala na chladenie nápojov,
kedy bolo denne z Tatier odvezených až 25 plese sa už začali práce súvisiace s prepraprípadne aj mäsa.
vagónov ľadu do rôznych miest Európy.
vou ľadu. Stovky robotníkov pília tony ľadu,
V roku 1920 tlač uverejnila článok o tom,
že na Štrbskom plese bola zahájená preprava ľadu. Podľa niektorých zdrojov bol článok

ktorý má miestami hrúbku až 1 a pol metra.
Ďalší vyberajú odrezané kusy ľadu z vody,
ktoré následne vozia sánkami a zubačkou
smerom k železničnej
stanici. Vlaky naložené ľadom sa pomaly
spúšťajú
strmými
svahmi smerom ku
konečnej
stanici
Štrby, kde je náklad
opäť
prekladaný.
Preprava ľadu sa
opakuje už niekoľko
rokov. Vzhľadom na
to, že v posledných roĽad sa z jazera sporadicky ťažil aj v neskorších rokoch.
koch boli zimy mierne,
veľkí odberatelia boli
cestovný ruch. Nakoľko Štrbské pleso bolo
nútení zaobstarať si
takmer polovicu roka pokryté mimoriadne
Rozvoz ľadu z roku 1918 vo veľkomestách. Z voza ho skladajú železnými
zásoby ľadu odtiaľto.
čistým ľadom, začal sa zhodnocovať. Ľad získliešťami pre jednotlivých odberateľov.
Napríklad, tento rok
kaný z plesa bol najprv prevezený zubačkou,
sa
prepravilo
po
celej
krajine
približne 60 000
uverejnený
v
lete
roku
1920,
avšak
článok
sanásledne preložený na vlaky bežných železníc
metrákov
ľadu“.
motný
napovedá
tomu,
že
to
bolo
v
zimných
a prepravený do Budapešti, Viedne, dokonca
Peter Chudý
aj Berlína. Podľa niektorých zdrojov boli časy, mesiacoch. Z článku vyberáme:
„Štrbské pleso je právom
nazývané klenotom Vysokých Tatier. V jeho pozadí
sa vo výške 1350 metrov
nad morom rozprestierajú
Kriváň, Ostrá, Solisko, atď.
Ich holé vrcholy ohúria všetkých tých, ktorí navštívia
Vysoké Tatry na mieste tak
bohatom na prírodné krásy.
Nakladanie ľadu do vagónov ozubnicovej
Turistov je tu dostatok
železnice na stanici Štrbské Pleso, odkiaľ sa
Nakladanie ľadu na jazere do voza ťahaného koňmi na odvoz
nielen v lete, ale aj v zime.
prevážal na vlakovú stanicu Štrba.
k nakládke do stanice ozubnicovej železnice na Štrbskom Plese.
Chatky sú uzavreté, no na

Postavenie a dokončenie železničnej trate
Košice-Bohumín v roku 1872 značne dopomohlo k tomu, že koncom 19. storočia
sa v okolí Štrbského Plesa značne rozvinul
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – I. DIEL
V roku 2017 si pripomíname 200–té výročie narodenia zakladateľa Štrbského Plesa, liptovského zemepána Jozefa Szentiványiho, ktorý ho
vlastnil a budoval v rokoch 1872 až 1901, kedy ho predal uhorskému štátu. V tomto roku bolo Štrbské Pleso už známou a vyhľadávanou rekreačnou
a liečebnou osadou, v ktorej stálo už 15 objektov. Pripomeňme si preto spoločne históriu výstavby týchto jednotlivých chát, víl a ďalších objektov,
z ktorých väčšina už odišla do nenávratna, ale všetky spoločne tvorili historické Štrbské Pleso za čias Jozefa Szentiványiho na prelome 19. a 20.
storočia. Tu si pripomenieme prvé tri objekty v rozpätí rokov 1872–1877.

Jozefova chata.

Začiatky novej osady Štrbské Pleso boli
skromné. Szentiványi – vedome, či nevedome – kopíroval spôsob, akým si počínal
gróf Štefan Csáky, iliašovský statkár a majiteľ lesov pod Slavkovským štítom, keď v
roku 1793 zakladal Smokovec.
Ako prvý objekt na Štrbskom plese bola
v roku 1872 postavená súkromná poľovnícka chatka Jozefa Szentiványiho, ktorá
bola situovaná na južnom brehu jazera.
Hlavným dôvodom pre túto zákazku bola
potreba prístrešku, do ktorého sa mohol
spolu so svojimi priateľmi uchýliť pri svojich potulkách. Jednalo sa o jednoduchý,
prízemný zrub so sedlovou strechou, ktorý
svojím zovňajškom pripomínal vtedajšie
horárne. Prvý zrub bol vlastne akýmsi pokusným králikom. Z pozdĺžnej a centrálnej
chodby sa v ňom obojstranne vchádzalo
do oddelených, nepriechodných izieb,

Mikulášova chata.

štyroch na každej strane. Chatka mala
vchodové dvere od východu a od nich
viedol chodník rovno k plesu. Čoskoro sa
ukázalo, že chatka nebude slúžiť iba majiteľovi a jeho pozvaným hosťom. O nocľahy,
prípadne aj malé osvieženie pri malebnom
jazere prejavovalo totiž záujem čoraz viac
ľudí. Majiteľ preto sprístupnil v roku 1873
prvú ubytovňu aj širšej verejnosti. Chatku
postavili štrbskí „crmomani“ pod vedením
tesára Jána Zuskina z Liptovského Jána.
Práve táto chatka sa stala základom neskoršej osady Štrbské Pleso, ako tretej
najstaršej turistickej a kúpeľnej osady na
južnej strane Tatier /1793 – Starý Smokovec, 1863 – Tatranské Matliare, 1872 –
Štrbské Pleso/. Chatka fungovala do roku
1892, pretože vtedy si Szentiványi dal už
postaviť neďaleko nové honosné sídlo – Jozefovu vilu, pôvodne nazývanú Szentiváyilak, intímnejšie nazývaný aj József – lak.
Na mieste bývalého prvého objektu dnes
stojí Grandhotel Kempinski High Tatras, asi
presnejšie jeho Lobby Lounge and Bar.
Rozvoju Štrbského Plesa v istej miere
napomohol aj vznik prvej turistickej organizácie v Uhorsku. Uhorský karpatský spolok /UKS/, založený 10. augusta 1873 v
Starom Smokovci mal totiž podľa svojich
stanov ako svoj prvoradý cieľ „sprístupňovať a vedecky preskúmavať Tatry“, čo

Skica prvej súkromnej poľovníckej chatky
J. Szentiványiho z roku 1873.

v praxi predstavovalo aj začiatok systematickej ochrany prírody, vznik horskej
vodcovskej a záchrannej služby, výstavbu
chodníkov a chát. Keď totiž začalo turistov
v Tatrách pribúdať, rozhodol sa Szentiványi
ako významný mecén UKS darovať spolku stavebné drevo a stavebný pozemok
v susedstve svojej poľovníckej chatky na
Štrbskom Plese a finančné prispel aj na
výstavbu budovy na ňom.
Ako druhý objekt na Štrbskom Plese
bola dňa 2. augusta 1875 slávnostne otvorená turistická chata UKS, ktorá na počesť
štedrého zemepána dostala meno Jozefova chata – József menház. Pôvodne mala
chata dve spoločné nocľahárne, kuchyňu,
komoru a miestnosť pre chatára. Kedže zariadenie prosperovalo, už po roku boli pristavené štyri izby i ďalšie vedľajšie miestnosti, vrátane kúpeľní a spŕch. Ubytovacia
kapacita tak predstavovala až 40 lôžok.
Aj túto chatu postavil tesár Ján Zuskin so
svojou partiou. V roku 1877 dostala chata
stáleho hospodára a tento rok je pokladaný aj za zrod kúpeľníctva na Štrbskom
Plese. Hospodár totiž okrem nocľahov a
domáckej stravy začal poskytovať hosťom
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Mikulášova chata, rok 1908.

Kúpeľný dom a vrchol strechy Jozefovej chaty.

aj „obyčajné teplé kúpele“, „kosodrevinové
kúpele“ a „sprchy“. Oficiálne bolo Štrbské
Pleso vyhlásené uhorským štátom za kúpele výnosom zo 4. apríla 1885. Kedže
však Štrbské Pleso bolo malé na to, aby v
ňom „hospodárili“ až dva subjekty, odkúpil
v roku 1879 Szentiványi Jozefovu chatu
a táto sa stala tiež súčasťou vznikajúcej
osady. Jej význam postupne klesal, stala
sa postupne iba ubytovňou obsluhujúceho

Mikulášova chata.

personálu a okolo roku
1911 úplne zanikla.
Dodnes však zreteľne
vidno umelo vytvorenú
kamennú príjazdovú
komunikáciu k tejto
bývalej chate. Dvíha sa
od chodníka okolo plesa pri bývalom tenisovom ihrisku do lesného
porastu a končí na vyššie položenom ihrisku,
ktoré je už náletmi
nových drevín takmer
úplne zalesnené.
Ako tretí objekt v
poradí vznikla na poloostrove západného brehu plesa v roku
1877 súkromná vila advokáta Juraja
Pongrácza z Liptovského Mikuláša. Volali
ju „Ostrovná víla“ – Szigetlak. Pôvodný
majiteľ ju využíval iba krátko a už o dva
roky neskôr prešla tiež do majetku Szentiványiho a dostala meno Mikulášova vila
– Miklóslak, podľa brata zakladateľa osady, statkára a mecéna na Gemeri, Mikuláša Szentiványiho. Roky chátrajúcu, malú
prízemnú budovu s preborenou strechou
nakoniec v roku 1920 odstránili. Na jej
mieste od roku 1953 stojí pamätník padlých partizánov Rašu a Morávku.
Hostia pribúdali a tak bolo čoraz zreteľ-

nejšie, že pod Mlynickou dolinou podľa príkladu staršieho Smokovca /vznikol v roku
1793/ vzniká nová, perspektívna tatranská osada. Rozvoj turistického ruchu začal
brať Szentiványi vážnejšie. Sústredil okolo
seba statkárov, úradníkov a inteligenciu
Liptova a spoločne vyrážali na túry, cieľom
ktorých bol nielen oddych s fľašami dobrého vína, ale aj prediskutovanie a ďalšie
možnosti rekreačno–turistického využitia
územia.
Podľa knihy I. Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín“
voľne spracoval
Peter Chudý
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – II. DIEL
Kedže Jozefova chata na východnom brehu jazera už nevyhovovala požiadavkách ubytovania náročnejších hostí, rozhodol sa Jozef Szentiványi
postaviť na brehu jazera nové hrazdené budovy vilového charakteru, aké vtedy v Starom i Novom Smokovci a neskôr aj vo všetkých tatranských
osadách s estetickým citom projektoval a úspešne staval absolvent viedenskej akadémie, nadaný spišsko-sobotský architekt Gedeon Majunke
/1854–1921/.
Funkčné využitie nových objektov na
Štrbskom Plese, ako aj úpravu lesoparkov
pri jazere J. Szentiványimu praktickými
radami pomáhal dotvárať dlhoročný hospodársky správca Starého Smokovca,
šikovný podnikateľ a známy organizátor
turistiky a znalec Vysokých Tatier Eduard
Blásy /1820–1888/. Zrejme na jeho podnet dal J. Szentiványi postaviť v roku 1879
ako prvý objekt na južnom brehu jazera,
v našom poradí ako objekt číslo štyri Hotel
Štrbské pleso /Csorba–tó/, ktorý mal pôvodne 4 izby a zo strany od plesa k nemu
v roku 1892 pristaval aj veľkú poschodovú
reštauráciu s verandou a ďalekohľadom,
ktorým mohli návštevníci obdivovať panorámu západnej časti Vysokých Tatier od
Kriváňa po Končistú. Od roku 1880 tam
stálo už aj pristávacie mólo a prístrešok
pre člny. Szentiványi totiž od začiatku podnikania na Štrbskom Plese využíval jazero
aj v spoločenskom programe pre hostí. Ponúkal im športový rybolov, kúpanie i člnkovanie. Od roku 1880 zriadil na brehu jazera
aj prírodné kúpalisko. Tento hotel ustúpil
v roku 1905 výstavbe nového Grandhotela, ktorý bol otvorený v roku 1906 a od
roku 1919 niesol označenie Kriváň.
Západne od Hotela Štrbské pleso už

Hotel Štrbské pleso.

Pri pohľade od juhu dominovala na Štrbskom Plese Jozefova vila. Vpravo je vila Gemer a vila Szentiványi.

v roku 1881 dokončili turistický dom „lacnej kategórie“ s nocľahmi za 1 forint 25
grajciarov s kapacitou 20 izieb. Stavba
číslo päť dostala označenie Turistický dom
/Túristalak/. Obe tieto stavby boli drevenej
zrubovej a hrazdenej konštrukcie postavené vo švajčiarskom štýle s bohato vyrezávanou doskovou výzdobou štítov, zábradlí,
veránd a balkónov. Aj tento
Turistický dom bol zbúraný
v roku 1905 pred výstavbou
Grandhotela Kriváň. Západne
od Turistického domu bola
ešte v roku 1887 postavená prízemná zrubová stavba
s krížovým pôdorysom, v ktorej bola kaviareň s hracími salónikmi a biliardom a bazár,
ktoré fungovali do roku 1914,
kedy začala výstavba novej
rozsiahlej kaviarne Končistá
ku Grandhotelu Kriváň.
Východne od Hotela Štrbské
pleso si následne v roku 1882
dal postaviť malú rekreačnú
vilu starší brat majiteľa plesa
Mikuláš Szentiványi so spoločníkom Antonom Hámosom,
ktorú nazvali Gemer /Gomori–lak/ podľa sídelnej obce
Mikuláša Szentiványiho. Na

Vianoce 1924 československý štát odkúpil
Vilu Gemer od poslanca parlamentu Jozefa
Szentiványiho ml. a zriadil v nej žandársku
stanicu a štyri izby pre hostí s 15 turistickými posteľami. Vilu vzápätí premenovali
na Jazierku. Táto budova má v našom
poradí historických stavieb na Štrbskom
Plese poradové číslo šesť. Pôvodná Vila
Gemer, od roku 1924 premenovaná ako
Jazierka existuje dodnes a je teda najstaršou historickou budovou na Štrbskom Ple-

Hotel Štrbské pleso.

se, aj keď už na novom mieste. V tomto
roku má teda 135 rokov. Okrem ubytovacích služieb bola aj sídlom pošty, po II. svetovej vojne sídlom miestneho národného
výboru, základnej školy i materskej školy.
Ako pamiatkový objekt bola v roku 2005
pred začiatkom výstavby Grandhotel
Kempinski High Tatras rozobratá a v rokoch 2007–2008 znova postavená pri
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bývalom liečebnom dome Helios. Kedže
rekonštrukcia Heliosu bola pozastavená,
nejasný je zatiaľ aj osud presťahovanej
Vily Jazierka. V minulosti sa uvažovalo o
jej využití aj ako Informačné centrum Správy TANAP-u, či zriadení štýlovej slovenskej
reštaurácie typu „koliba“, ale až budúcnosť
ukáže, ako bude pokračovať história tohto
najstaršieho objektu v osade.
Od roku 1882 sa J. Szentiványi uchádzal aj o zriadenie pošty na Štrbskom
Plese, no osada bola až do roku 1904 odkázaná na Poštový úrad v Štrbe. Potrebu
komunikácie kúpeľných hostí so svetom
však vyriešil v roku 1886 zriadením sezónnej telegrafnej stanice „Csorba–furdo“.
V tom istom roku, v roku 1882 však
východne od tejto budovy pribudla ešte
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Čárda.
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jedna vila, ktorá dostala názov Vila Szentiványi a v našom poradí má označenie
číslo sedem. Táto vila zanikla okolo roku
1915.
Poniže plesa postavili v roku 1882 ešte
aj priestranné kočiarne, maštale a hostinec /čárdu/ s pohotovostnou ubytovňou
pre horských vodcov, kočišov a služobníctvo hostí, pretože vtedy prichádzali
návštevníci na pleso aj na vlastných
kočoch. Tento prícestný drevený hostinec s lacnou stravou a nápojmi má na
našej mape objektov Štrbského Pleso číslo osem. Tieto objekty boli vtedy veľmi
potrebné. Štrbskí fiakristi síce spoľahlivo
dovážali cestujúcich do Vysokých Tatier,
neboli však vždy naporúdzi, napr. vtedy,
keď sa už ubytovaní hostia chceli dostať
niekde ďalej zo Štrbského Plesa, alebo sa
nechať povoziť po jeho okolí. Niekoľko párov koní a niekoľko kočov preto vlastnili
aj kúpele. Nad severozápadným cípom
jazera postavili aj malý drevený altánok
a okolo vodnej plochy jazera upravili pohodlnú vychádzkovú cestu, ktorá bola zo

Jozefova vila a reštaurácia.
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Turistický dom.

začiatku schodná aj pre ľahšie koče. Na
počesť arcikňažnej Klotildy von Habsburg ju nazvali Klotildinou promenádou.
Na mieste bývalého lacného prícestného

hostinca bol v roku 1961 postavený Obchodný dom Prior a v súčasnosti po jeho
komplexnej rekonštrukcii poskytuje služby ako Hotel Toliar.
Pozorný čitateľ si určite všimol, že
okrem číslovaných objektov v texte článku bolo na Štrbskom Plese vybudovaných aj viacero ďalších objektov, ktoré
bezprostredne súviseli s rozvojom osady
a poskytovaním ďalších doplnkových služieb pre návštevníkov. Pre vysvetlenie je
preto potrebné uviesť, že číslami sú označené iba tie objekty, ktoré poskytovali
ubytovacie služby a ktoré tak spoločne
tvorili „Szentiványiho hotelový komplex
Štrbského Plesa“. Zakreslili sme ich do
historickej mapy, aby sme i takto názorne
čitateľovi ukázali, kde sa pôvodne tieto
ubytovacie objekty v novovznikajúcej
osade nachádzali.
podľa knihy I. Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín“
voľne spracoval
Peter Chudý
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – III. DIEL
Všetci autori, ktorí doteraz skúmali stavebný vývoj Štrbského Plesa sa zhodujú v tom, že novým, významným impulzom pre rozvoj stavebných aktivít v osade bol
rok 1885, kedy výnosom, ktorý podpísal vtedajší ministerský predseda a minister vnútra Koloman Tisza dňa 4. apríla 1885, vyhlásili Štrbské Pleso za kúpele.
Liečili v nich málokrvnosť, astmu, Basedowovu chorobu a katary horných dýchacích ciest.
Nová stavebná výstavba sa v osade realizovala mimo sezóny, ktorá trvala od júna
do konca septembra, hlavná sezóna od júla
do konca augusta. S výstavbou sa začalo
neskoro na jeseň a často sa pokračovalo
aj počas zimy a skoro na jar, aby boli stavby načas hotové a prevádzkyschopné na
začiatku novej sezóny. Stavebná činnosť,
sprevádzaná v tomto ročnom období aj
výdatnými množstvami snehu, bola umožnená predovšetkým vďaka tomu, že sa v
danej dobe uplatňovala najmä drevená
zrubová a hrazdená konštrukcia. Stavby
boli navrhované vo švajčiarskom štýle, s
vyrezávanou doskovou výzdobou, ktorá sa
bohato uplatnila najmä na výzdobe štítov,
zábradliach veránd a balkónoch.
No už v roku 1883, tesne pri východnom

Pohľad na kúpeľný dom.

Kúpeľný dom na Štrbskom Plese s ôsmimi kúpeľňami, sprchami a prezliekárňami.

brehu plesa postavil pre Jozefa Szentiványiho tesársky majster z Tvarožnej S. Schwarz
kúpeľný dom s čakárňami, ôsmimi kúpeľňami, zákutím so sprchami, prezliekárňami
a miestnosťou na zohrievanie vody. Tento
objekt je na našej historickej mape označený číslom 9. V každej kúpeľni v kúpeľnom dome bola cínová vaňa, diván, stôl,
stolička a zrkadlo. Ponuka služieb bola na
tie časy dobrá. Obyčajné teplé, smrekové
a kosodrevinové kúpele, sprchy boli „lúčové“, „dažďové“, „bočné“ a „spodné“. Vodu
prečerpávali z plesa cez rezervoár vo vežovitej prístavbe, odkiaľ tiekla samospádom
do kúpeľní v kúpeľnom dome a použitú
znovu vypúšťali do plesa. Staré dokumenty

prezrádzajú,
že kosodrevinové výťažky
sa získavali
po domácky
destiláciou a
kosodrevinu
rúbali v širšom
okolí ako bezcennú burinu.
Význam kúpeľného domu
sa stratil po
roku 1906,
kedy v novootvorenom

Letná krytá plaváreň.

Grandhoteli bol v jeho suteréne vybudovaný aj vodoliečebný ústav s modernými
kúpeľňami a poskytovaním procedúr pod
lekárskym dozorom. Na mieste bývalého
kúpeľného domu sa v súčasnosti nachádza
zanedbaný dolný tenisový kurt pri jazere.
Pitnú vodu spočiatku dovážali z prameňa, južne od plesa. Narastajúca spotreba
však vyžadovala väčší zdroj, najmä však
jednoduchšiu dodávku a preto v roku 1886
začali budovať vodovod z Mlynickej doliny.
Jeho výstavbu dokončili až v roku 1905.
Splašky však odvádzali ešte ďalších päť
desaťročí do žúmp, alebo trativodmi do
podložia.
Od roku 1885 bol poruke aj sezónny
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1984, pretože člnkovanie
na jazere bolo z dôvodu
ochrany prírody zakázané už v roku 1976.
Potrebu komunikácie
kúpeľných hostí so svetom vyriešili v roku 1886
zriadením sezónnej telegrafnej stanice „Czorba
– furdo“.
V roku 1887 pribudla
v osade západne od Turistického domu v duchu
švajčiarskeho štýlu prízemná zrubová stavba
s krížovým pôdorysom,
v ktorej bola kaviareň s
hracími salónikmi a bi-

kúpeľný lekár, tým prvým bol Dr. Alexander Túry, ktorý sem pravidelne dochádzal
z Lučivnej. Je zaujímavé, že on Štrbskému
Plesu nepripisoval veľký liečebný význam,
skôr v ňom videl významné turistické stredisko. Kúpeľný lekár bol k dispozícii aj pacientom, aj zdravým návštevníkom osady.
Neďaleko kúpeľného domu na juhovýchodnom brehu plesa dal Jozef Szentiványi zriadiť
aj drevenú krytú letnú plaváreň, ktorá mala
osem kabín. Tento objekt má na našej historickej mape označenie číslo 10. Pred zrakmi
zvedavých divákov bola plaváreň diskrétne
zakrytá vysokou stenou z dosák. Dopoludnia

Kaviareň vedľa turistického domu.

bola vyhradená pre
ženy, popoludní pre Letná krytá plaváreň v pozadí.
mužov.
Fungovala až do roku 1921, kedy ju liardom a bazár. Tento objekt je na našej
zbúrali a na jej mieste vybudovali v roku historickej mape označený ako číslo 11.
1926 novú, tentokrát už otvorenú plavá- Kaviareň hosťom ponúkala nielen príjemné
reň, ktorú v roku 1946 ešte rozšírili. Jedi- posedenie pri káve, ale aj rozptýlenie pri
nou možnosťou plávania v širokom okolí hrách. Fungovala až do roku 1914, kedy
bolo vtedy len Štrbské pleso, ktorého vody bola odstránená, pretože na jej mieste bola
mávajú v letných mesiacoch maximálne ako prístavba ku Grandhotelu Kriváň v
teploty 17 až 19 stupňov C. Priemerné roku 1916 vybudovaná rozsiahla kaviareň
teploty v prázdninových mesiacoch júl a s terasou, neskôr nazvaná Končistá.
august dosahujú približne 15 stupňov C.
Ak uvážime, že hladina plesa býva až
Zásobovanie kúpeľov riešili dovozom i
šesť mesiacov v vlastnou produkciou niektorých potravín.
roku zamrznutá, nie Napríklad plynulé dodávky mäsa a mlieka
je to až tak málo. do reštauračných zariadení zabezpečovaZ dnešného pohľadu li okrem pravidelného dovozu z Košíc aj
však bolo kúpanie v vlastným chovom dobytka a ošípaných.
takejto vode vhodné Pleso, ktoré od roku 1860 zarybňovali
len pre skutočných pstruhmi, bolo dostatočnou zásobárňou
otužilcov.
Vedľa rybaciny.
plavárne neskôr pribudlo aj stanovište
Podľa knihy
člnkov a výletná
Milana Koreňa
letná reštaurácia pri
„Od Štrby po Štrbský štít“
jazere, ktoré boli povoľne spracoval
tom zrušené v roku
Peter Chudý
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – IV. DIEL
Jozef Szentiványi súhlasil, aby na jeho pozemkoch na Štrbskom Plese vyrástli aj tri rodinné vilky. Z jeho pohľadu to bol zároveň šikovný propagačný ťah,
pretože išlo o významných ľudí. V roku 1887 to bola vila Gyulu Laszkáryho, neskoršia Popelka, v roku 1891 vila Pála Prónayho, neskorší Tuček a v roku 1892
vila Tivoli Viliama Rajnera, bývalého riaditeľa kúpeľov Starý Smokovec, ktorá bola premenovaná neskôr na Marínu. K nim pridal v roku 1890 aj nový 17-izbový
turistický hotel Vila arcikňažná Mária Terézia, ktorý mu opäť postavil Gedeon Majunke.
vembri 1899 ju však od jej majiteľa odkúpil
vojvoda Filip Orleánsky, ktorý tu bol vtedy
v sprievode svojej manželky arcikňažnej
Márie Doroty Habsburgsko-Lotrinskej na
poľovačke na kamzíky. Rozhodol sa totiž
každé ďalšie leto tráviť práve vo Vysokých Tatrách. Bolo to len rok po tom, čo
sa náhodou vyhol atentátu, ktorý chcel na
neho spáchať taliansky anarchista Luigi

charakteru bola postavená v roku 1890
„Vila arcikňažná Mária Terézia“. Postavil
ju spišskosobotský architekt a stavebný
podnikateľ Gedeon Majunke na pozemku
nad juhozápadným brehom jazera, ktorý Jozef Szentiványi daroval bratovi rakúsko-uhorského panovníka arcikniežaťu
Karolovi Ľudovítovi a jeho manželke, portugalskej princeznej Márii Terézii po tom,

Reštaurácia s verandou hotela Štrbské Pleso.

Advokát Gyula Laszkáry, ktorý bol synovcom Jozefa Szentiványiho, dokončil
stavbu svojej vily /Laskárylak/ na severnom brehu plesa v roku 1887. Bola to
v tom čase jediná budova, ktorá nepatrila
v tejto osade Jozefovi Szentiványimu. Objekt tejto vily má na našej historickej mape
Štrbského Plesa označenie číslo 12. V noVila Márie Terézie - Detvan (v strede fotografie).

Vila Marína.

Lucheni. Tento človek sa chcel totiž presláviť atentátom na nejakého významného
aristokrata, no Filip Orleánsky v roku 1896
náhle odriekol svoju cestu do švajčiarskej
Ženevy. A tak sa obeťou tohto atentátu stala cisárovná Alžbeta Bavorská /populárne
nazývaná aj Sisi/, ktorá v tom čase bola
na pobyte v Ženeve. Už pred 1. svetovou
vojnou v tejto vile zriadili turistickú nocľaháreň, po roku 1918 bola načas aj policajnou stanicou, za prvej ČSR opäť turistickou noclahárňou Klubu československých
turistov. Pre svoju osamelú a izolovanú
polohu nazvali túto budovu Popelka. Koncom roku 1944 slúžila ešte ako koniareň
nemeckého Wehrmachtu a v zničenom
stave ju tesne po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 odstránili. Stála približne v
mieste dnešného výjazdu lyžiarskych bežeckých tratí zo športového areálu k jazeru
Štrbské Pleso.
Ako prvá budova, skutočne hotelového

ako Štrbské Pleso poctili svojou návštevou
v roku 1889. Karol Ľudovít sa stal následne protektorom Uhorského karpatského
spolku. Vila, ktorá dostala svoje meno
podľa manželky arcikniežaťa, mala sedemnásť honosne zariadených izieb, a pod jej
strechou sa do konca prvej svetovej vojny vystriedali mnohé návštevy z radov
najvyššej domácej a zahraničnej šľachty.
Koncom júla 1895 pri návrate z liečebného

Vila Prónay na východnom brehu plesa.
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Patria“, ktorá dnes patrí k najnavštevovanejším gastronomickým zariadeniam typu
„koliba“ v celom tatranskom regióne. Vysoký záujem o návštevu tohto zariadenia

Turistická nocľaháreň Popelka.

pobytu v Bardejovských kúpeľoch, tu mala
pobudnúť aj kráľovná Alžbeta, populárna
Sisi. Na stanici v Štrbe ju však odradilo zlé
počasie a salónny vozeň vlaku tak opustila
až v sídelnej Viedni. Na našej historickej
mape osady má tento objekt číslo 13.
V roku 1919 ju nazvali Detvan a bola
neskôr známa aj ako lyžiarska útulňa.
Naposledy v nej boli zamestnanecké byty
Československých štátnych kúpeľov a ako
úplne schátranú ju museli v roku 1984

Vila Laskáryho - Popelka.

spôsobil, že už v roku 2015 bolo potrebné
pri tomto objekte rozšíriť kuchyňu a v roku
2016 aj vyhliadkovú vonkajšiu terasu.
V roku 1892 pribudol na Štrbskom Plese ďalší objekt a to 10-izbová súkromná
nájomná vila Tivoli, ktorú dal postaviť bývalý riaditeľ kúpeľov v Starom Smokovci
Viliam Rajner z Levoče. Vila so 4 lodžiami,
ktorá bola situovaná severne od vily Mária
Terézia dostala meno podľa známych talianskych sírnatých kúpeľov. Po roku 1919
ju mikulášski turisti na čele s Fedorom
Droppom premenovali na „Marínu“ podľa
známej literárnej postavy Andreja Sládkoviča. V tejto vile v rokoch 1930 až 1956

asanovať. Stála na terajšej čistine pri
značkovanom turistickom chodníku, tzv.
Jamskej ceste zo Štrbského Plesa k Jamskému plesu nad terajším hotelom Solisko.
V roku 1891 bola na východnom brehu plesa postavená súkromná päťizbová
vilka baróna Pavla Prónayho /Prónyivilla/, ktorá neskôr prešla do majetku štátu.
Tento objekt má na našej
historickej mape číslo
14. Rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva z
roku 1914 zriadili v tejto
budove 25-posteľovú študentskú nocľaháreň „Tatra“, prvú svojho druhu vo
Vysokých Tatrách, ktorá
bola v roku 1919 premenovaná na „Študentku“
a po 2. svetovej vojne
na „Tuček“. Bolo to na
pamiatku príslušníka československého tankového
práporu Štefana Tučeka,
Vila Prónay - v súčasnosti tam stojí Koliba Patria.
ktorý v roku 1943 padol v
boji o oslobodenie Kyjeva. Na prelome sto- žili aj manželia MUDr. Ján Pullman, hlavný
ročí budova, ktorá dovtedy patrila podniku lekár kúpeľov na Štrbskom Plese a Maša
Interhotel Tatry a využívala sa aj ako sklad Haľamová, významná slovenská poetka. V
vyradeného nábytku, dlhé roky chátrala. roku 2002 pri 130. výročí založenia ŠtrbNeskôr bola sprivatizovaná, po vybavení ského Plesa bol pred vilou osadený tatvšetkých stavebných náležitostí bola v ranský žulový balvan s pamätnou doskou,
roku 2005 bola kompletne asanovaná a venovanou ich pobytu v tomto objekte.
na jej mieste vyrástla v roku 2006 „Koliba Budova neskôr ako zamestnanecká uby-
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tovňa československých štátnych kúpeľov
slúžila až do roku 2005, kedy bola sprivatizovaná. Od apríla 2014 sa začalo s jej rekonštrukciou a od roku 2015 už slúži ako
apartmánový dom. Na našej historickej
mape má číslo 15 a je po vile Gemer, neskôr premenovanou na Jazierku, prakticky
druhou najstaršou stavbou na Štrbskom
Plese, ktorá sa zachovala do dnešných
čias. Aj Majunke si tu chcel v roku 1891
postaviť vlastnú vilu, toto prianie však zostalo nerealizované.

Reštaurácia s verandou hotela Štrbské Pleso na pohľadnici.

Vila Marína na brehu jazera.

V tom istom roku 1892 Gedeon Majunke,
ktorý bol v službách Jozefa Szentiványiho,
pristavil k severnej stene hotela Štrbské
pleso reštauráciu s verandou a ďalekohľadom, ktorým mohli návštevníci obdivovať
panorámu západnej časti Vysokých Tatier
od Kriváňa po Končistú. Tento objekt má
na našej historickej mape číslo 16. Po vybudovaní nového Grandhotela v roku 1906
sa táto reštaurácia na jeho severnej strane
stala jeho súčasťou a bola určená pre tu-

Vila Marína v pozadí. Vľavo terajší hotel Solisko.

ristov a návštevníkov Štrbského Plesa. Neskôr v roku 1925 sa riaditeľstvo štátnych
kúpeľov rozhodlo nahradiť starý objekt
turistickej reštaurácie otočenej k jazeru,
novostavbou, ktorej projekt vypracoval
arch. Vojtech Šebor. Na jar 1926 už staviteľ Jozef Šašinka zbúral starý objekt, nová
reštaurácia bola dokončená 30. 5. 1927 a
jej súčasťou v zapustenom prízemí bola už
aj moderná práčovňa. V roku 1934 v súvislosti s prípravou na Majstrovstvá sveta v
lyžovaní v roku 1935 bol urobený redizajn
tejto novej reštaurácie, kedy jej steny a
steny priľahlého fajčiarskeho salónika boli
obložené ušľachtilým obkladom z fínskej
brezy, pričom do tohto obloženia boli vložené 4 olejomaľby s tatranskými motívmi od
českého maliara Otakara Štáfla. Tieto interiéry nemali vtedy v celých Tatrách konkurenciu a redizajnovaná reštaurácia slúžila
ďalej ako francúzska reštaurácia, fajčiarsky salón a bar. Po komplexnej rekonštrukcii bývalého liečebného domu Hviezdoslav
v rokoch 2005 až
2009 bola bývalá
francúzska reštaurácia prestavaná
na
kongresovú
halu Gerlach a je
súčasťou prvého
5-hviezdičkového
hotela vo Vysokých Tatrách, a to
Grandhotelu Kempinski High Tatras.

Vila Popelka, postavená v roku 1887.

Vila Laskáryho - Popelka.

Vila Márie Terézie - Detvan.

Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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HISTÓRIA STAVIEB NA ŠTRBSKOM PLESE – V. DIEL
V poslednej dekáde 19. storočia sa aj majiteľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi rozhodol postaviť nové luxusné sídlo na južnom brehu jazera pre seba i svojich
hostí. Táto dynamicky sa rozvíjajúca osada dostala v tomto období aj svoje prvé železničné spojenie, a to unikátnou parnou zubačkou, vybudovanou v nadväznosti
na železničnú stanicu Štrba, ktorá spájala Štrbské Pleso prostredníctvom Košicko-bohumínskej železnice s celou Európou.
Nové súkromné honosné letovisko, ktoré
Jozef Szentiványi nazval podľa seba Jozefovou vilou /Józseflak/ mu postavil opäť
Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty v roku
1893. V našom zozname historických objektov na Štrbskom Plese na priloženej mape
má táto budova číslo 17. V zrekonštruovanej
podobe stojí dodnes a v poradí najstarších
budov v osade je to prakticky tretia najstaršia, ktorá sa zachovala až do dnešných čias.
Stojí na južnom brehu jazera a pôvodne bola
situovaná juhozápadne od víl Szentiványi a
Gemer, ktoré tam už nestoja. Mala 15 obytných miestností a peknú vežičku, ktorá slúžila
aj ako rozhľadňa. Reprezentatívny letohrádok
využíval pohostinný Jozef Szentiványi taktiež
pre svojich hostí z aristokratických kruhov.
V roku 1901 sa stala spolu s osadou majetkom uhorského štátu, po prvej svetovej vojne
v roku 1919 bola premenovaná na Jánošík.
Po odpredaji štátu sa stal nájomnou vilou, kde
si návštevníci mohli prenajať niektorú z ponúkaných jedno a dvojposteľových izieb. V roku
1908 v nej boli ubytovaní napr. významný
slovenský politik Milan Hodža a Alois Kolísek.
Pod názvom Jánošík bol tento objekt stavebne spojený s komplexom hotelov Kriváň a
Hviezdoslav až do roku 2005. Po komplexnej
rekonštrukcii celého hotelového komplexu
v rokoch 2005 až 2009 je dnes súčasťou
prvého päťhviezdičkového Grand Hotela
Kempinski High Tatras na Slovensku. V tomto
objekte je situovaný aj najluxusnejší – prezi-

dentský apartmán s
rozlohou až 186 m2.
Celú budovu je možné uzatvoriť pre užšiu
spoločnosť a vybaviť
aj samostatný vstup.

Budova stanice zubačky na Štrbskom Plese.

Stanica zubačky na Štrbskom Plese.

Jozef Szentiványi bol vzorný hospodár a už
okolo roku 1860 sa postaral o umelé zarybnenie Štrbského plesa. Pre tento účel dal tiež
v poslednej dekáde 19. storočia vybudovať
asi 450 m juhovýchodne od Štrbského plesa
v lese pri potoku Mlynica dva malé rybníky,
ktoré začal využívať ako chovné pre potreby ďalšieho zarybňovania Štrbského plesa
pstruhmi, pretože rybolov patril k obľúbenej
zábave jeho hostí. Väčší, západný rybník
nazvali vďační hostia na počesť zakladateľa
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osady Jozefovým
rybníkom. Menší,
Mikulášov rybník,
dostal meno podľa
brata majiteľa osady
Mikuláša Szentiványiho, školského
mecenáša v obci
Gemer. Následne
postavil pri nich aj
domček rybného
hospodára,
kde
porybný aj trvale
býval. Tento objekt
je na našej historickej mape osady
označený číslom
18. Domček tu stál
až do dvadsiatych
rokov minulého storočia. Dnes vedie
okolo jazierok chodník od centrálneho Pohľad na Štrbské Pleso – v popredí horáreň, v pozadí liečebný dom Hviezdoslav a ďalšie objekty.
parkoviska smerom
k bývalému liečebnému domu Helios. Pri jazierkach sú lavičky, ktoré s obľubou využívajú
aj mladé páry a snáď aj preto dostalo toto
miesto svoj terajší názov „Jazierka lásky“.
Zaujímavosťou tejto lokality je fakt, že v tom
väčšom a hlbšom jazierku s priemerom približne 50 m a hĺbkou 3,5 m je na dne umiestnená betónová doska s rozmermi 30x40 cm
opatrená slovenským znakom a vročením
1940. Jej pôvod, resp. dôvod umiestnenia do
jazierka nie je známy.
V júli 1896 dali do prevádzky parnú ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské Pleso.
Iniciatíva na jej výstavbu vzišla už v roku
1892 opäť od majiteľa Štrbského Plesa Jozefa Szentiványiho. Jej východisková stanica

Jozefova vila vľavo pri pohľade z jazera.

Jozefova vila vpravo, vedľa liečebný dom Hviezdoslav.

susedila zo železničnou stanicou Štrba a zubačka patrila Košicko-bohumínskej železnici.
Projekt vypracoval budapeštiansky inžinier
Emil Várnai, trať postavili spišskonovoveskí
podnikatelia Adolf Niedenthal a Žigmund
Kornhäuser a finančne na ňu prispel aj Jozef
Szentiványi. Štrbania sa na výstavbe podieľali
predovšetkým ako furmani. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie cieľovej železničnej
stanice zubačky na Štrbskom Plese, ktorá
podľa pôvodného projektu mala byť umiestnená nižšie, asi v priestoroch dnešného Hotela
Toliar, na nátlak majiteľa osady však bola posunutá vyššie, až k jazeru, aby návštevníci vystupovali v bezprostrednej blízkosti reštaurá-
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sa zachovala do dnešných čias.
Horárom Jozefa Szentiványiho bol do
roku 1901 Jozef Kacvinský, v rokoch 1901
až 1918 to bol Peter Havaš – Horníček a
v rokoch 1918 až do roku 1959 Martin Lehotský z Kráľovej Lehoty. Tento horár pôsobil
na Štrbskom Plese najdlhšie. Medzi vtedajšími lesníkmi vynikal vzdelaním a prístupom
k ľudom. V 30. rokoch sprevádzal na poľovačke na Štrbskom Plese prezidenta ČSR T. G.
Masaryka. Ovdovel pomerne mladý a potom
býval so sestrou v starej horárni.
Súčasným nájomníkom starej horárne je
Ing. Pavol Kráľ, ktorý v nej býva už od roku
1988 doteraz. Začiatkom 20. storočia bola na
Štrbskom Plese postavená aj ďalšia horáreň,
ktorú poeticky nazývali aj „perníková chalúpka“ a ktorá stála na mieste terajšej reštaurácie penziónu Furkotka.
Posledným horárom v nej bol Jakub Pitoňák do roku 1972, po ňom v nej býval do roku
1978 bývalý zamestnanec TANAP-u Jozef Lazarčík a následne bola asanovaná z dôvodu
novej výstavby v tejto lokalite.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý

Jozefova vila na pohľadnici v prekrásnom farebnom prevedení.

cie a ubytovacích objektov. Budova drevenej
stanice zubačky má na našej historickej mape
osady číslo 19. Pred budovou stanice sa trať
vetvila na dve slepé koľaje. Okrem koncových
staníc nebola spočiatku na trati iná zastávka.
Až v roku 1906, keď na Novom Štrbskom
Plese dokončili výstavbu hotela Móry, zriadili
vedľa neho zastávku s názvom „Móryho osada“ /Móratelep/, s malou drevenou čakárňou.
Po ukončení prevádzky zubačky v roku 1932
prešla budova stanice na Štrbskom Plese do
užívania Klubu československých turistov a

lyžiarov a po prístavbe slúžila ako turistická
ubytovňa, bufet, reštaurácia s terasou a informačná kancelária. Zároveň slúžila aj ako
konečná stanica autobusov zo železničnej
stanice Štrba, ktoré prevádzkovali ČSD. Zaujímavosťou bolo aj nepravidelné spojenie
Štrbského Plesa so štátnou hranicou s Poľskom na Lysej Poľane. Naposledy bola v jej
priestoroch len turistická reštaurácia a bufet
Končistá. Budova bola odstránená koncom
sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Keďže okolie Štrbského plesa bolo pre
Jozefa Szentiványiho a
jeho hostí aj vďačným
poľovným revírom, bola
na Štrbskom Plese
ku koncu 19. storočia
postavená
horáreň,
ktorá po viacerých
stavebných úpravách
a dostavbách stojí na
svojom mieste prakticky dodnes. Na našej
historickej mape osady
má číslo 20 a je to teda
Domček rybného hospodára Mikuláša Szentiványiho. Objekt už
štvrtá najstaršia budova
nestojí, ale rybníky sú v súčasnosti známe ako Jazierka lásky.
Štrbského Plesa, ktorá

SLOVENSKÝ ZNAK
V JAZIERKACH LÁSKY
OPÄŤ VIDITEĽNÝ

Obec Štrba v uplynulých dňoch zrealizovala úpravu slovenského znaku vytesaného
do kameňa, ktorý bol počas II. svetovej vojny
ponorený do bývalých rybníkov (v súčasnosti
Jazierka lásky na Štrbskom Plese). Doposiaľ
mohli návštevníci vidieť znak len pri dobrej
kvalite vody, keďže bol ponorený vo vode.
V minulých dňoch naši zamestnanci verejnoprospešných služieb na Štrbskom Plese znak
vyzdvihli na hladinu vody, čím sa stal pre návštevníkov viditeľnejší.
Michal Sýkora,
starosta obce
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Poslednou a najnákladnejšou stavebnou aktivitou
Jozefa Szentiványiho na Štrbskom Plese bolo v roku
1897 vybudovanie 38-izbového letohrádku, ktorý nazval podľa mena najobľúbenejšej vnučky vtedajšieho
cisára Františka Jozefa I. „Vila Arcikňažná Augusta“. Volali ho aj „kráľovský letohrádok“ a bola to vtedy najväčšia budova v osade. Aj túto stavbu, ktorá by
tohto roku oslávila 120 rokov, projektoval Gedeon
Majunke. V roku 1901 potom Jozef Szentiványi celú
osadu Štrbské Pleso predal uhorskému štátu.
Letohrádok „Vila Arcikňažná Augusta“
bol situovaný vedľa kniežacieho letohrádku Mária Terézia bezprostredne pri južnej
strane jazera a jeho výstavbou si chcel Jozef Szentiványi uctiť návštevu panujúceho
cisára Františka Jozefa I., ktorý plánoval
osadu navštíviť v roku 1898. Pri tejto príležitosti Szentiványi s Majunkem pracovali
na prípravách prijatia panovníka, pretože
táto návšteva mala byť význačnou spoločenskou udalosťou. Cisár plánoval Štrbské
Pleso navštíviť v rámci inšpekcie jesenných manévrov rakúsko-uhorských vojsk
v Levočských vrchoch na Spiši na základe
veľmi priaznivých referencií členov panovníckeho rodu. Návšteva, plánovaná na 12. 9.
1898, sa nakoniec neuskutočnila, nakoľko
10. 9. 1898 bol v Ženeve vo Švajčiarsku na
cisárovnú Alžbetu /Sisi/ spáchaný atentát,
ktorému podľahla. Panovník po jej smrti zrušil všetky svoje plánované aktivity. Samotný
letohrádok bol v ďalších rokoch navštevovaný najurodzenejšími hosťami z monarchie
i zo zahraničia. V lete v roku 1902 to bol
napr. významný uhorský orientalista František Hopp, v lete 1904 významný mníchovský sochár Max Frick, tiež architekti Guido
Hoepfner a Dušan Jurkovič, pravidelnými

V popredí letohrádok „Vila Arcikňažná Augusta“, v pozadí „Vila Tivoli“.

hosťami v tom čase boli aj nemecký fotograf
a vydavateľ tatranských pohľadníc Franz
Pietschmann, ako aj uhorský minister kultúry a výučby barón Július Wlassics. Na našej
historickej mape Štrbského Plesa má č. 21.
V roku 1919 po vzniku prvej Československej republiky, letohrádok arcikňažnej
Augusty premenoval majiteľ bazáru na Štrbskom Plese, pražský redaktor Alois Chytil na
„Dom Jána Jiskru z Brandýsa“, podľa vodcu
bratríkov, ktorí vojensky pôsobili v 15. storočí aj v Uhorsku, na území terajšieho Slovenska. Pod týmto názvom prešla budova
do správy Klimatických lázní Štrbské Pleso
pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a telesnej kultúry, slúžila však aj voľnému cestovnému ruchu. V roku 1931 ju však z veľkej časti zničil požiar, a tak po rekonštrukcii
dostala strohý funkcionalistický charakter.
Po zániku prvej Československej republiky
v roku 1939 a vzniku samostatného Slovenského štátu ju „nenápadne“ premenovali
na Iskru. Po roku
1945 už s novou
fasádou po požiari dostala terajšie
meno Solisko a bol
v nej zriadený liečebný dom pre deti
trpiace
astmou,
ktorý mal kapacitu
80 lôžok.
V roku 1992 boli
títo detskí pacienti
premiestnení do
detského oddelenia, dnes už neexisVila bola v r. 1919 premenovaná na „Dom Jána Jiskru z Brandýsa“.
tujúceho Sanatória

Helios, otvoreného v roku 1976. Samotnú
budovu Soliska, ktoré už bolo v zlom technickom stave, kompletne zbúrali v roku
1994 a na jeho mieste postavili úplne nový
objekt, ktorý proporčne a stavebnými detailami, ale s jednoduchšími líniami tvarov,
pripomínal pôvodnú vilu Augusta. Nový liečebný dom Solisko dali do prevádzky v roku
1997 a bol spojovacím traktom spojený s
vedľa stojacou, zrekonštruovanou budovou
bývalej železničnej stanice Tatranskej elektrickej železnice, postavenou tiež Gedeonom
Majunkem v roku 1912. Tento nový objekt
však už nepatrí medzi historické budovy
Štrbského Plesa.
Autormi rekonštrukcie boli architekti Peter Černo, Tibor Bendík a Viera Gáliková. Zámer obnoviť architektúru tatranského štýlu
v poňatí Gedeona Majunkeho sa im vydaril.
Ministerstvo výstavby Slovenskej republiky v roku 1998 toto architektonické dielo
ocenilo cenou „Stavba roka 1997“ a o rok
neskôr sa stalo jednou z piatich ocenených
architektonických diel sveta, pričom porota
Svetovej federácie realitných profesionálov
v španielskej Seville udelila autorom jeho
rekonštrukcie dokonca hlavnú cenu „Prix
d´ Excellence“ v kategórii špeciálnych stavieb. Solisko sa tak dostalo do spoločnosti
ocenených výnimočných svetových stavieb,
akými sú obchodné centrum v Singapure,
zrekonštruovaný mrakodrap v New Yorku,
zrekonštruovaná budapeštianska radnica a
nový golfový hotel na Havaji.
Liečebný dom Solisko fungoval do roku
2009, potom bol uzatvorený. K jeho opakovaným hosťom patril napr. prvý prezident
SR Michal Kováč s manželkou, či Prof. Ernst
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Pohľad na Vilu Augusta, v súčasnosti Hotel Solisko.

Bodner z kliniky z rakúskeho Innsbrucku,
kde svojimi operačnými zákrokmi zachránil život tak slovenskému prezidentovi
Rudolfovi Schusterovi v roku 2000, ako aj
československému a neskôr českému prezidentovi Václavovi Havlovi v roku 1999. V
októbri 1998 bolo Solisko takmer týždeň aj
sídlom Hodnotiacej komisie Medzinárodného olympijského výboru,
ktorá priamo vo Vysokých Tatrách posudzovala možnosti kandidatúry
Popradu-Tatier na ZOH
2006. Po určitých vnútorných úpravách bol
v roku 2011 otvorený nový rodinný hotel Solisko, ako hotel
v nadmorskej výške
1 351 m priamo na brehu
Štrbského plesa s kapacitou 56 lôžok. Z jeho 28
izieb je až 17 izieb s výhľadom priamo na Štrbské pleso. Dobré meno si
získala jeho reštaurácia
Al Lago, ktorá ponúka
jedlá mediteriánskej kuchyne s výberom slovenských špecialít.
Niekedy na prelome
storočí dal Szentiványi
na severnom brehu jazera pod Slepým /Mŕtvym/ plesom postaviť
vyhliadkový
altánok,
z ktorého bol nádherný
výhľad na celé jazero s
budovami na južnej moréne a východnom aj zá-

padnom brehu. Jeho existencia sa spomína
ešte v roku 1931 a v našej historickej mape
Štrbského Plesa má číslo 22.
Veľký zlom vo vývoji Štrbského Plesa nastal začiatkom 20. storočia, keď sa majetky
Jozefa Szentiványiho dostali do finančných
problémov a majiteľ ich musel v roku 1901
predať uhorskému štátu. Okrem čiastky

2,7 mil. korún a veľkostatku v Rumunsku
neďaleko Kluže v cene asi 600 tis. korún získal ešte Szentiványi držbu rodinnej
Vily Gemer a trvalé právo prevádzkovania člnov na jazere až do vymretia rodu
po meči. Celý Szentiványiho kúpeľný
komplex na Štrbskom Plese mal pri predaji výmeru 3 239 katastrálnych jutár.
Žiaľ, samotný Szentiványi „prežil“ odpredaj
Štrbského Plesa len o pár rokov, pretože
v roku 1095 zomrel pri návšteve Budapešti.
Týmto by bola ukončená prvá etapa dokumentovania historických budov a stavieb
na Štrbskom Plese prakticky od jeho vzniku
v roku 1872 do roku 1901, teda ich odpredania uhorskému štátu. Druhá etapa sa bude
týkať ďalšieho rozvoja Štrbského Plesa pod
správou nového vlastníka, teda uhorského
štátu od roku 1901 do 1918 a následného
zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie po
skončení prvej svetovej vojny a vyhlásenia
novej samostatnej prvej Československej
republiky. Značenie historických budov pre
väčšiu prehľadnosť v mape budeme robiť
znova od čísla 1.
Podľa knihy Milana Koreňa
„Od Štrby po Štrbský štít“
voľne spracoval Peter Chudý
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Ďalší rozvoj Štrbského Plesa od začiatku minulého storočia mali „na svedomí“ banskobystrický architekt Karol Móry, ktorý v roku 1905 založil
osadu Nové Štrbské Pleso /Móryho osada/, ako aj uhorský štát reprezentovaný hlavne vtedajším ministrom pôdohospodárstva Ignácom Darányim,
ktorý v roku 1901 odkúpil od Jozefa Szentiványiho celú kúpeľnú osadu Štrbské Pleso a bol iniciátorom výstavby nového Grand hotela na brehu
jazera, ktorým chceli Tatry konkurovať rastúcemu záujmu o tzv. „vodné dovolenky“ pri mori. Obdobie od roku 1901 do 1918 predstavuje druhú
etapu vo budovaní Štrbského Plesa a je spojené nielen s poslednými rokmi rakúsko–uhorskej monarchie, ale je poznačené aj tzv. Veľkou vojnou v
rokoch 1914 až 1918, ktorú historici neskôr označili aj ako prvú svetovú vojnu.
Už v roku 1897 kúpil Karol Móry od
štrbských urbárnikov 43 hektárov zalesnených pozemkov južne a juhovýchodne pod
Štrbským plesom. S úmyslom vybudovať
tu rekreačnú osadu, vytvoril čiastočným
zahradením potoka Mlynica a vyčistením
zabahneného dna zanedbanej močariny
v roku 1900 najprv umelé jazero, ktoré
nazval Nové Štrbské pleso. Nad južným
brehom plesa zásluhou majiteľa pozemkov
a jeho belgickej manželky Heléne Fizaine,
ktorá bola hnacím motorom celého projektu, vyrástol v roku 1905 Móryho hotel, čím
boli položené základy neskoršej novej osady Nové Štrbské Pleso /Móryho osada/.
Tento objekt má na našej novej historickej
mape číslo 1.
Na rozdiel od luxusných pomerov na
Štrbskom Plese chcel Móry postavením
svojho hotela, ktorý bol v podstate penzión, prilákať menej náročnú klientelu, čo
sa mu aj podarilo. V pokojnej a rodinnej atmosfére hotela sa mohlo ubytovať až 100
hostí, spočiatku len v sezónnej prevádzke
od 15. mája do 15. októbra. V budove s
ústredným kúrením a od roku 1921 aj s
elektrinou bola už celoročná prevádzka a
za mierne ceny dostupná dobrá domácka
reštaurácia a vaňový kúpeľ. Samotný hotel mal obdĺžnikový pôdorys a členitejšiu
historizujúcu architektúru so secesnými
prvkami. Objekt mal 45 izieb, reštauráciu,

Panoráma Tatier od Nového Štrbského Plesa.

Hotel Móry s propagačnými materiálmi.

verandu, terasu a halu. Hotel mal vyvýšenú
prostrednú časť, ktorá mala štyri podlažia
a samostatné vchody z oboch strán. Na
treťom poschodí priečne cez balkón bol
nápis Hotel Móry – Szálló. Od roku 1921
prevádzkoval tento objekt jeho synovec
Ján Móry až do februára 1945, kedy sa
uskutočnilo násilné vysťahovanie rodiny
Móryovcov z Nového Štrbského Plesa a na
celý majetok bola uvalená národná správa.
Neskôr od roku 1950 ho začali využívať

odborári na rekreáciu a oddych. Objekt dostal názov Zotavovňa ROH Zdravá generácia. Pred MS 1970 v ňom dočasne bývali
stavební robotníci, ktorí budovali zariadenia na Štrbskom Plese pre potrebu usporiadania MS 1970, následne v roku 1970
však bol objekt zbúraný a na tomto miesto
bola o pár rokov postavená odborárska Zotavovňa ROH Baník, ktorú dnešní hostia po
ďalšej prestavbe poznajú ako trojhviezdičkový Hotel SOREA Trigan.
Západne od tohto hotela dal ešte Karol
Móry postaviť na odlesnenom kopci Klát,
ktorému dal názov Monte Carlo /Karlov kopec/, aj jednoduchú drevenú rozhľadňu, odkiaľ bol utešený kruhový rozhľad na Vysoké aj Nízke Tatry. Tento objekt má na našej
historickej mape číslo 2, pričom tento názov sa používal až do polovice tridsiatych
rokov minulého storočia. Jeho synovec
Ján Móry neskôr tento objekt v roku 1935
nahradil murovaným a jeho súčasťou bola
aj vyhliadková reštaurácia, dokiaľ ju nezaclonili rastúce stromy. Po druhej svetovej
vojne bol tento objekt využívaný najskôr
ako základná škola pre deti zo Štrbského
Plesa až do päťdesiatych rokov minulého
storočia, potom spustol, stala sa z neho
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zrúcanina a až v roku 2014 začal jeho
nový majiteľ s komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou tohto objektu, táto
sa však žiaľ tiež neúmerne predlžuje.
Zvrat vo vývoji samotného Štrbského
Plesa priniesol najmä rok 1901, kedy celú
kúpeľnú osadu kúpil od Jozefa Szentiványiho uhorský štát a prenajal ju medzinárodnej

1. DIEL
Reštaurácia Monte Móry pred
II. svetovou vojnou.

Ruina Monte Móry pred rekonštrukciou.

spoločnosti lôžkových vozňov Wagon Lits,
ktorá vytvorila pre jej výstavbu a správu
samostatnú akciovú spoločnosť „Uhorské
hotelové a kúpeľné podniky“. Dôležitý je
preto rok 1906, kedy spoločnosť Wagon
Lits postavila podľa projektu Quida Hoepfnera na čelnom mieste južnej morény
reprezentačný Grand hotel, Nagy Szálloda
/od roku 1919 Kriváň/, ktorý bol koridorom spojený s jedálňami a vodoliečebným
ústavom, situovanými na západ od neho.
Pred samotnou výstavbou hotela bol v
roku 1905 zbúraný starý hotel Štrbské Pleso. K nemu pristavaná reštaurácia ostala
súčasťou nového stavebného komplexu.
V budove bolo pôvodne 48 hosťovských
izieb a kancelárie riaditeľstva kúpeľov.
Tento objekt má na našej historickej mape
Štrbského Plesa číslo 3. V roku 1904 bol
na Štrbskom Plese otvorený už aj poštový
a telegrafný úrad, rozšíril sa výber ponúkaných tovarov v obchode a zaviedlo sa
acetylénové osvetlenie a hľadala sa možnosť elektrifikácie osady. Osada dostala
vodovod a mohla sa pochváliť novoupraveným parkom. Počas hlavnej sezóny denne
vyhrávala pri plese hudba, k dispozícii bol
už aj tenisový kurt a populárnou atrakciou
sa stalo člnkovanie na jazere. Ako riaditeľ
Štrbského Plesa si úspešne počínal budapeštiansky reštauratér Karol Gundel. V
roku 1907 bol na Štrbskom Plese zriadený
aj prvý stály bazár. V roku 1908 však došlo k rozviazaniu zmluvy medzi štátom a
spoločnosťou Wagon Lits a Karol Gundel

prešiel vo funkcii riaditeľa do Tatranskej
Lomnice. Uhorský štát hotelové a kúpeľné
objekty na Štrbskom Plese v roku 1908
prenajal liptovsko-jánskemu podnikateľovi Jozefovi Klimovi. Po jeho smrti v roku
1912 až do roku 1916 kúpele úspešne
viedla jeho vdova Helena, potom si ho
erár predvídavo vzal späť do vlastnej réžie.
V decembri 1911 uzavreli kúpele Štrbské
Pleso so spoločnosťou Phoebus zmluvu o
dodávke elektrického prúdu pre osadu, dovtedy sa totiž v osade používali väčšinou
sviečky, v Grand hoteli bolo spomínané
acetylénové osvetlenie.

Grandhotel /od roku 1919 Kriváň/ z južnej strany.

Po roku 1918 sa Grand hotel premenoval na Grandhotel Kriváň, v roku 1923 bol
stavebne prepojený aj s Grand hotelom
Hviezdoslav a Jánošíkom /bývalou Jozefovou vilou/. V októbri 2003 bol celý
komplex uzatvorený a následne v roku
2005 sa začalo s jeho rekonštrukciou,
výsledkom ktorej bolo otvorenie nového Grandhotelu Kempinski High Tatras
7. mája 2009.
Ďalším krokom vpred v rozvoji osady
bolo spojenie Štrbského Plesa elektrickou
železnicou cez Starý Smokovec s Popradom. Dopravu začali 3. augusta 1912 a

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA
toto nové spojenie osady so svetom sa stalo podnetom aj k prvému pokusu o zimnú
prevádzku osady. Dovtedy totiž zimoval na
Štrbskom Plese /vo Vile arcikňažná Augusta/ len dozorca a niekoľko robotníkov,
ktorí sa starali o údržbu všetkých budov a
ich ochranu pred snehom. Náhodným návštevníkom poskytoval dozorca prístrešie a
stravu. Okrem neďalekej štátnej horárne
a Vily arcikňažná Augusta sa až do roku
1914 v zime nedalo nikde inde ubytovať.
Pri tejto príležitosti bola vybudovaná za Vilou arcikňažná Augusta aj nová budova železničnej stanice, ktorá má na našej historickej mape Štrbského Plesa číslo 4. Časť
budovy konečnej stanice Tatranskej elektrickej železnice slúžila po roku 1918 najprv ako filiálka Legiobanky, neskôr ako predajňa suvenírov, máp a iných turistických
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Grandhotel /od roku 1919 Kriváň/ zo severnej strany od jazera.

covať nový projekt ka- mape má tento objekt číslo 5.
viarne bez ubytovacej
Na prízemí bolo okrem kaviarenských
časti. Už v roku 1915 priestorov aj niekoľko obchodných miestsrbskí vojnoví zajatci ností, ako aj filiálka preslávenej Gerbeauzbúrali starú kaviareň dovej cukrárne z Budapešti, ktorá skončila
a začali stavať oceľo- svoju prevádzku s koncom prvej svetovej
vo-betónovú konštruk- vojny a vznikom prvej Československej
ciu.
republiky. Po vojne sa v týchto priestoVznikla tak rozloži- roch nachádzala turistická reštaurácia,
tá prízemná stavba s povestný bazár Júlie Chytilovej z Prahy a
terasou na streche s meteorologická stanička. Po príchode Dr.
úchvatnými výhľad- Bečvářa do kúpeľov na Štrbské Pleso dal
mi nielen na jazero a tento v roku 1937 na hornej terase postapanorámu Vysokých viť aj kupolu prvého tatranského malého
Tatier, ale aj na celú observatória aj s ďalekohľadom, pretože sa
Železničná stanica TEŽ s pobočkou Legiobanky v roku 1919.
Podtatranskú kotlinu amatérsky venoval astronómii.
Po druhej svetovej vojne bola na prízemí
potrieb. Železničná doprava na Štrbskom a panorámu Nízkych Tatier, ktorá sa na
Plese bola radikálne zreorganizovaná pred mnohé desaťročia stala najpopulárnejším tohto objektu vybudovaná reštaurácia Konzačiatkom MS 1970, kedy bola v roku spoločensko–kultúrnym centrom celého čistá a samoobslužná reštaurácia Kriváň, v
1969 vybudovaná nová železničná stani- Štrbského Plesa. Na našej historickej septembri 1983 však Končistú pre havarijca spolu s centrálnym parkoviskom a vytvoril sa takto nový dopravný a obslužný
uzol v osade. V budove bývalej železničnej
stanice bola neskôr zriadená ubytovňa zamestnancov Československých štátnych
kúpeľov a po výstavbe nového liečebného
domu Solisko sa objekt bývalej železničnej
stanice od roku 1997 stal súčasťou nového liečebného komplexu. Od roku 2011 po
interiérovej prestavbe už nie je tento objekt
súčasťou liečebného domu, ale rodinného
hotela Solisko.
V roku 1914 padlo tiež rozhodnutie postaviť vedľa Grand hotela na mieste už starej a dávno nevyhovujúcej kaviarne novú
aj s 50-timi hotelovými izbami, ktorá by
zodpovedala požiadavkám modernej doby.
Projekt kaviarne tiež vypracoval Quido
Hoepfner. Začiatok prvej svetovej vojny
Železničná stanica TEŽ aj s Domom Jána Jiskru z Brandýsa.
však plány zmenil a architekt musel vypra-
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Terasa Grandhotela Kriváň s kaviarňou.

ný stav uzatvorili. Celý tento objekt mal totiž narušený betónový skelet a nefunkčné
boli už aj všetky inžinierske siete. Napriek
pamiatkovej ochrane príslušné úrady povolili jej demoláciu, takže v júni 2004 bol

tento objekt kompletne zbúraný. Na jeho
mieste stojí teraz jeden z novovybudovaných apartmánových domov na Štrbskom
Plese.
Medzi Grand hotelom a Jozefovou vilou

začal uhorský štát
ešte v roku 1916 aj
s výstavbou ďalšieho veľkého hotela,
ktorý tiež projektoval
Quido Hoepfner, udalosti prvej svetovej
vojny však výstavbu
zastavili. Život v osade utíchol, pretože
po vyhlásení mobilizácie návštevníci
letovisko opustili.
Fiakristom zhabali
kone, ozubnicovú
železnicu odstavili a
tatranská elektrická
železnica z Tatranskej Polianky premávala len výnimočne.
Poniže Štrbského
Plesa začali dokonca
vojaci kopať zákopy,
ktoré mali pomôcť
zadržať postup ruských vojsk pri predpokladanom prieniku západným smerom.
Vily a hotely postupne zapĺňali vojaci a
ranení rekonvalescenti. Pribúdali aj azylanti. Vedenie rakúsko-uhorskej armády využilo Štrbské Pleso aj na zimný výcvik vojakov
pred ich odchodom
na front v horských
podmienkach. Keďže prouhorská kúpeľná správa osady
tušila povojnové
štátoprávne zmeny,
na sklonku vojny
všetko hodnotnejšie
zariadenie hotelov
zbalila a odoslala do
Budapešti, zamestnancov prepustili a
kúpele nechali napospas osudu. Tak
skončila druhá etapa
výstavby a rozvoja
Štrbského Plesa pod
správou uhorského
štátu.
Podľa knihy
Milana Koreňa
„Od Štrby
po Štrbský štít“
voľne
spracoval
Peter Chudý
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PRVÉ SVIATKY NA ŠTRBSKOM PLESE
Po skončení Prvej svetovej vojny vznikla na troskách rakúsko–uhorskej monarchie 28. októbra 1918 prvá samostatná Československá republika.
Celá krajina bola na sklonku roka 1918 ešte v „organizačnom“ chaose, no Štrbské Pleso už vtedy navštívili prví „turisti“ z Prahy, ktorí sa rozhodli
privítať už slobodný Nový Rok 1919 práve na tomto nevšednom mieste.

Vojenské cvičenie na jazere.

Samotná osada Štrbské Pleso bola však
koncom roka 1918 prakticky opustená.
Poslední vojnoví hostia azylanti odišli z
osady ešte koncom leta a prouhorská kúpeľná správa, tušiac povojnové štátoprávne zmeny, v predstihu zbalila a odoslala
všetko hodnotnejšie zariadenie hotelov
do Budapešti. Inak povedané – kúpele vydrancovali a ponechali napospas osudu.
Stratil sa vtedy aj archív kúpeľného riaditeľstva. Zamestnancov, ktorí sa po letnej kúpeľnej sezóne stali prebytočnými,
prepustili a Štrbské Pleso spustlo. V zime
sa teda dymilo iba z jednej budovy a to z
erárnej horárne, ktorú horár Peter Havaš
- Horníček s rodinou neopustil ani v zime
1918 – 1919. Štátna lesná správa ho totiž
poverila aj dozorom nad vydrancovanými
budovami až do čias, kým osadu oficiálne
prevzal a dal do prevádzky jej nový vlastník – československé ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy.
Horár Havaš sa tak stal akosi mimovoľne
aj informátorom, ubytovateľom a do istej
miery aj hostiteľom prvých sporadických
povojnových návštevníkov Štrbského Plesa.
Prví zaklopali na dvere horárne v decembri 1918 štyria uzimení ľudia po
zdĺhavej ceste z Prahy. Pricestoval český
redaktor Alois Chytil s manželkou, švagrom a kamarátom stotníkom Dvořákom
a chceli zažiť na Štrbskom Plese nevšedné dobrodružstvo – silvestrovať vo Vysokých Tatrách. Zo železničnej stanice
Štrby prišli pešo a vliekli so sebou hŕbu
proviantu. Horár Havaš ich ubytoval v
inšpekčnej miestnosti horárne a potom
spolu privítali príchod Nového roka 1919,
prvého po vojne. Keď návštevníci zistili,
ako to na Štrbskom Plese funguje, dohod-

li sa s horárom, že čoskoro prídu opäť aj
so svojimi ďalšími priateľmi a prinesú so
sebou okrem potravín aj lyže. Horár im pri
rozlúčke prisľúbil ubytovanie vo opustenej Vile Gomori – lak.
Pražskí hostia splnili svoje slovo už
vo februári 1919, kedy redaktor Chytil
aj s manželkou Júliou priviedli so sebou
na Štrbské Pleso ešte ďalších dvanásť
lyžiarov. Deviati boli členovia českého
Skiklubu a traja členovia Spolku zimných

osud/, vilu Tivoli premenovali na Marínu,
vilu Mária Terézia na Lyžiarsku útulňu,
neskôr však na Detvan, vilu Augustu na
Dom Jána Jiskru z Brandýsa, Grandhotel na Hotel Štrba, resp. Štrbské Pleso,
neskôr však na Kriváň, Jozefovu vilu na
Jánošík a vilu Gyulu Laszkáryho, ktorá
stála na odľahlom severnom okraji jazera, na Popelku. Premenovali aj Klotildinu
promenádu okolo plesa na Masarykovu
promenádu a nový názov dali aj ceste zo
Štrbského Plesa do Tatranskej Lomnice,
ktorá sa miesto dovtedajšieho názvu Klotildina cesta začala volať Cesta Slobody.
Tabuľky s jej novým názvom umiestnili aj
na viacerých miestach pozdĺž tejto tatranskej transverzálnej cesty počas výletu na
saniach s dvojzáprahom, ktoré im ochotne zapožičal správca Vyšných Hágov.
Nový názov Cesta Slobody krátko nato
úradne schválilo aj Ministerstvo pre správu Slovenska v Bratislave a používa sa
dodnes, rovnako ako aj väčšina názvov

Lyžiarky v dobovom oblečení.

športov. Zo štrbskej železničnej stanice
už tentokrát na Štrbské Pleso došli všetci
na lyžiach, spolu so zásobami jedla. Horár
Havaš ich ubytoval v sľúbenej Gomori –
lak, kde už bola aj skupina mikulášskych
a ružomberských milovníkov Tatier, vedených Fedorom Droppom. Všetci si čoskoro výborne porozumeli, delili sa o potraviny, starali sa o palivo a rúbali drevo,
striedali sa pri sporáku v kuchyni u Havašovcov a spolu sa stravovali v inšpekčnej
miestnosti horárne. Obe skupiny si prišli
na Štrbské Pleso vlastne zalyžovať, ale
napokon chceli byť aj trochu užitoční a
rozhodli sa tak zanechať po sebe v osade
„ducha nových čias“.
Z jednotlivých budov postupne odstránili staré firemné tabule a na dosky, ktoré
im horár poskytol začali maľovať nové
názvy budov, ktoré aj spolu vymýšľali.
Potom ich, opäť spolu aj pribíjali na čelné steny domov. Ako prvú premenovali
vilu Gomori – lak, v ktorej boli ubytovaní
na vilu Jazierka /po preložení stojí pred
ruinami Heliosu, čakajúc na svoj nový

Turisti počas zimnej sánkovačky v Tatrách.

jednotlivých objektov na Štrbskom Plese,
ktoré sa zachovali do dnešných čias.
Redaktor Chytil bol však aj skúsený fotograf a z februárového pobytu na
Štrbskom Plese a vo Vysokých Tatrách
odchádzal s množstvom zaujímavých záberov. Už v máji 1919 z nich usporiadal
v Prahe putovnú výstavu, ktorú osobne
otváral nový prezident republiky Tomáš
G. Masaryk a na vernisáž prišli takmer
všetci veľvyslanci akreditovaní v novom
Československu. Účastníci vernisáže tiež
vyzberali medzi sebou čiastku 15 000,korún v prospech znovuoživenia Štrbského Plesa.
Podľa knihy „Osudy Štrbského
Plesa v zrkadle dejín“ od Ivana Bohuša
voľne spracoval Peter Chudý
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Pohľad na Štrbské Pleso z roku 1909. Plagát ako reklama Košicko-bohumínskej železničnej trate na vlak Tatra Express.
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