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Milí čitatelia,
tento 2. diel histórie Štrbského Plesa nadväzuje na prechádzajúci 1. diel. Sú v ňom uverejnené články publikované na stránkach Štrbských novín v rokoch 2016 a 2017.
Verím, že obohatia vaše poznanie histórie nášho územia Štrbského Plesa od jeho vzniku.

Milí spoluobčania, priatelia a priaznivci Štrby a Štrbského Plesa,
prosíme vás o zapožičanie fotografií a pohľadníc, ktoré doma vlastníte vy alebo členovia vašej rodiny, prípadne
priatelia, susedia, aby sme ich mohli naskenovať do nášho archívu. Prosíme vás aj o zaslanie kontaktov – poštová
adresa, telefón, email na osoby, ktoré môžu mať fotografie z nášho územia, aby sme ich mohli využiť na uverejnenie v novinách alebo publikáciách, ktoré pripravujeme. Kontaktná osoba u nás: Ing. Martin Kováč, Obecný úrad
Štrba, tel.č. 0908 803 303, e-mail: martin.kovac78@gmail.com.
Vopred vám ďakujeme za vašu ochotu a ústretovosť.

Michal Sýkora
starosta obce

Ing. Peter Chudý, vľavo so starostom obce,
Ing. Ladislavom Harvanom, CSc. - čestným
občanom Štrby a Danielom Hlinkom, jedným z grafikov našich novín.

Martin Kováč na zberateľskej burze v Trenčíne.

Janko Maroši na burze v Budapešti.

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA

2. DIEL 3

SEN MUDr. JÁNA PULLMANA
MUDr. Ján Pullman, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil dejiny klimatickej liečby na Štrbskom Plese, zomrel práve pred 61 rokmi
v roku 1956. Už v roku 1946 však predložil vlastnú koncepciu klimatickej liečby v najvyššie položenej tatranskej osade a stal sa tak iniciátorom
vybudovania nového sanatória Helios, ktorý otvoril svoje brány až o ďalších 30 rokov, v roku 1976.
Samotná osada Štrbské Pleso bola založená v roku 1872 Jozefom Szentiványim,
no už 4. 4. 1885 podpísal vtedajší ministerský predseda uhorskej vlády Koloman
Tisza rozhodnutie o priznaní jej kúpeľného charakteru. V praxi išlo predovšetkým
o klimatickú liečbu málokrvnosti, astmy,
Basedowovej choroby a katarov horných
dýchacích ciest. Už v roku 1883 bola na
východnom brehu jazera postavená aj
budova kúpeľného domu so systémom
na prečerpávanie vody z jazera do kúpeľných kadí. Kúpeľný dom mal čakáreň,

Jozef Szentiványi predal osadu Štrbské Pleso v roku 1901 Uhorskému štátu /eráru/, ktorý ju prenajal spoločnosti
Wagon Lits. Táto spoločnosť postavila
v roku 1906 na brehu jazera reprezentačný Grandhotel /neskôr Kriváň/, ktorý bol
koridorom prepojený aj s vodoliečebným
ústavom a jedálňami, situovanými na západ od neho. V samotnej budove Grandhotela bolo okrem hosťovských izieb
umiestnené aj riaditeľstvo kúpeľov. Od
tohto obdobia sa kúpeľná liečba začala
poskytovať v osade celoročne. Po nezho-

Hviezdoslav/, ktorý bol stavebne prepojený nielen s tým doterajším, ale aj na už
existujúcu Jozefovu vilu /neskôr Jánošík/. Počas prvej svetovej vojny sa hotely premenili na vojenské lazarety a Štrbské Pleso sa stalo aj miestom viacerých
zimných výcvikových kurzov pre vojakov
horských oddielov c. a k. armády.
Od roku 1918 poveril už novovzniknutý Československý štát spravovaním
Štrbského plesa Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ju viedlo ako štátne klimatické
kúpele s hotelovo-liečebnou prevádzkou.

Ján Pullman (posledný vpravo) počas návštevy vtedajšieho ministra zahraničných vecí a neskoršieho prezidenta ČSR Edvarda Beneša na Štrbskom
Plese - r. 1930.

8 kabín s cínovými vaňami a sprchami,
obliekáreň a kotolňu na ohrev vody. Kúpeľná sezóna bola spočiatku sústredená
iba na leto, počnúc letom 1885 sem nastupoval kúpeľný lekár, tým prvým bol
doktor Alexander Túry, ktorý sem pravidelne dochádzal z Lučivnej. Je zaujímavé,
že Štrbskému Plesu nepripisoval veľký liečebný význam, skôr v ňom videl významné turistické stredisko.

dách s erárom však vypovedala spoločnosť Wagon Lits svoju nájomnú zmluvu
na Štrbské Pleso, ktoré sa potom v rokoch 1908 až 1912 dostalo do prenájmu
Jozefovi Klimovi z Liptovského Jána. Po
jeho smrti všetky hotelové a kúpeľné
objekty v osade ešte v rokoch 1912 až
1916 úspešne prevádzkovala jeho manželka Helena. V tomto období začala aj
výstavba ďalšieho Grandhotela /neskôr

Úspechom bolo dokončenie rozostavaného Grandhotelu Hviezdoslav v roku
1923, návštevnosť osady však začala
výrazne klesať následkom šíriacej sa
celosvetovej hospodárskej krízy. V roku
1930 zamietlo Ministerstvo financií aj
požiadavku riaditeľstva kúpeľov na vybudovanie nového liečebného domu na
návrší nad bývalým objektom Detvan.
V tomto období nastúpil do kúpeľov ako
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hlavný lekár MUDr. Ján Pullman, odborník na liečbu bronchiálnej astmy a
alergie. Po skončení školy v roku 1925
v Bratislave nastúpil najskôr ako kúpeľný lekár do Nového Smokovca k MUDr.
Szontághovi, kde pracoval do roku 1929.
V roku 1930 sa oženil s neskoršou poetkou Mašou Haľamovou a spoločne bývali
vo Vile Marína na brehu jazera Štrbské
Pleso, kde mal aj svoju ordináciu. Kedže
v tých časoch bola kúpeľná sezóna len
v letnom období, zobral si na starosť aj
zdravotný obvod, ktorý zahŕňal obce Važec, Štrba, Hybe, Východná a Liptovská
Teplička. V zimnom období býval spolu
s manželkou vo Važci, kde sa v roku
1931 aj veľmi aktívne zapojili do odstraňovania následkov veľkého požiaru
v obci. Vo Važci zriadili aj lekáreň. Mal
na starosti aj zdravotné zabezpečenie
návštevy vtedajšieho prezidenta Slovenského štátu Dr. Jozefa Tisza v roku 1940
vo Vysokých Tatrách, keď prišiel posvätiť novo vybudovaný Symbolický cintorín
pod Ostrvou pri Popradskom plese.
Po rozpade prvej Československej republiky podliehalo Štrbské Pleso od roku
1939 Ústrednému riaditeľstvu štátnych
kúpeľov v Bratislave. Aj počas druhej
svetovej vojny návštevnosť osady stagnovala a v októbri 1944 všetky objekty
obsadili príslušníci Wehrmachtu, no už
v závere januára 1945 osadu oslobodili vojaci Sovietskej armády a 1. Čs.
armádneho zboru. Počas vojny chodil
MUDr. Pullman obetavo ošetrovať aj civilistov a vojakov, zranených v bojoch
s vojakmi Wehrmachtu. Po vojne sa
stali hotelové objekty prechodným azylom pre vojnových rekonvalescentov,
pre bývalých väzňov z koncentračných
táborov a židovské deti, vojna tiež zvýšila počty tuberkolitikov, astmatikov a
alergikov. Štrbské Pleso sa však vyhlo
liečbe infekčných pľúcnych ochorení,
ale komplex hotelov Kriváň Hviezdoslav
a Jánošík sa z dovtedajšej hotelovo-klimatoterapeutickej orientácie zmenil na
liečebné domy.
MUDr. Pullman preštudoval vtedy všetky doterajšie zverejnené práce o klimatickej liečbe a vytvoril vlastnú koncepciu
klimatickej liečby v tejto najvyššie položenej tatranskej osade. Uvažoval tiež
o možnostiach rozšíriť liečebný program
na ďalšie indikované choroby i na liečbu detí, pretože jeho predchodcovia Dr.
Szontagh z Nového Smokovca a Dr. Guhr
z Tatranskej Polianky mali dovtedy len
dospelých pacientov. Už v roku 1946
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vyslovil ako prvý myšlienku o potrebe
výstavby nového veľkého liečebného
domu s moderným medicínskym vybavením, no v tomto období neboli na jeho
výstavbu vhodné podmienky. Veľkou zaujímavosťou je však aj skutočnosť, že vo
svojich predstavách lokalizoval tento objekt presne do miest, kde bol potom po
uplynutí ďalších 30 rokov v roku 1976
vybudovaný objekt sanatória Helios, čím
sa prakticky naplnil jeho celoživotný

Ján Pullman s manželkou Mašou Haľamovou
na svadobnej fotografii.

sen. Žiaľ, jeho prácu preťala náhla smrť
v roku 1956 vo veku 57 rokov.
Sanatórium Helios dostal svoje meno
podľa boha slnka z antickej mytológie a
okamžite od svojho otvorenia sa zaradil medzi najmodernejšie zdravotnícke
zariadenia vo vtedajšom Československu. Najdôležitejším prírodným liečivým
faktorom Štrbského Plesa je jeho vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou,
chránenosťou pred nepriaznivými vetrami, dĺžkou slnečného svitu – priemerne
1 800 hodín ročne a vysokou intenzitou
slnečného a ultrafialového žiarenia, ktoré
pôsobí na celý organizmus, podporuje
tvorbu vitamínu D a ďalších dôležitých
fermentov. Liečbu podporuje tiež nižší
parciálny tlak kyslíka, ktorý sa uplatňuje
pri regulácii dýchacích funkcií. Menšia
relatívna vlhkosť vzduchu pomáha tiež
dýchacím cestám zbavovať sa hlienov.
Pre astmatikov je priaznivý aj vplyv atmosférickej elektriny a s tým súvisiaca
ionizácia vzduchu. Vegetatívne funkcie
napomáhajú a organizmus regenerujú
aj sviežosť a čistota vzduchu v ihlična-

tých lesoch montánneho stupňa s malým počtom ťažkých iónov a prevahou
kladných nad zápornými iónmi. Najlepšie výsledky sa dosahovali u pacientov
s chronickým zápalom priedušiek, prieduškovou astmou a ďalšími nešpecifickými chorobami horných i dolných dýchacích ciest, alergickými ochoreniami
a alergickou nádchou. Neboli to však
len pacienti, ktorí sem prichádzali. Helios privítal i viacero vzácnych návštev,
ktoré sa prišli oboznámiť s úrovňou nášho vtedajšieho zdravotníctva, alebo tu
chceli príjemne stráviť chvíle oddychu.
Spomeňme napr. pani Agathu Barbaru,
prezidentku republiky Malta, sovietskeho
kozmonauta Beregového, ministrov zdravotníctva Tunisu, Nepálu a Líbye, či viac
ako dve desiatky veľvyslancov z celého
sveta. Prichádzali i celé skupiny, napríklad delegácia Svetového kongresu žien
žien v Prahe, predstavitelia pražského
diplomatického zboru či účastníci Svetového kongresu knihovníkov na Štrbskom
Plese. Rokovanie ministrov zdravotníctva
bývalých socialistických krajín v roku
1977 potvrdilo, že Helios je príťažlivý aj
ako miesto medzinárodných porád, konferencií a seminárov so zdravotníckym
zameraním. Viackrát sa tu uskutočnili
pracovné schôdze lekárskych spoločností a medzinárodné lekárske kongresy,
v roku 1986 to bolo medzinárodné sympózium o bronchiálnej astme, v roku
1987 Európsky kongres o bioklimatológii
a ďalší rok aj kongres Európskej histamínovej spoločnosti.
Kombinácia voľného cestovného ruchu a kúpeľnej liečby na kúpeľnom území sa všeobecne pokladá za nevhodnú,
a to najmä preto, že komplexná kúpeľná
starostlivosť si vyžaduje pokojné prostredie, chránené pred náporom širokej verejnosti. Napriek tomu, že Štrbské Pleso
vždy patrilo medzi najnavštevovanejšie
miesta vo Vysokých Tatrách, možno
s uspokojením konštatovať, že situovanie
sanatória Helios východne od hlavného
pešieho ťahu k športovému areálu FIS a
do Mlynickej doliny bolo veľmi vhodné a
kolízne vzťahy tohto druhu úplne odstránilo. Premyslené architektonické riešenie
a citlivé začlenenie veľkého liečebného
komplexu do exponovaného tatranského terénu prinieslo Heliosu aj prvú cenu
v rámci súťaže Zväzu slovenských architektov.
Zmeny v našej spoločnosti v roku
1989 neobišli ani Štrbské Pleso. Od
1. 10. 1995 boli dovtedy štátne kúpele

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA

2. DIEL 5

Vila Marína, kde Ján Pullman spolu s manželkou žil a mal aj svoju ordináciu.

sprivatizované a vznikli Kúpele Štrbské
Pleso, a.s. Žiaľ, veľkolepé zámery s Heliosom, ktorý bol nútený ukončiť svoju
činnosť ani nie po 30-tich rokoch svojej
existencie v roku 2005, sa zatiaľ nepodarilo naplniť. Uskutočnila sa iba jeho
prvá časť, a to demolácia väčšej časti
tohto objektu, na ktorú však pre vznik
celosvetovej ekonomickej krízy v roku
2008 a zatiaľ stále chýbajúceho investo-

Vila Marína v zime, roku 1923.

ra nenadviazala obnova tohto objektu.
A tak sa sen MUDr. Pullmana z roku 1946
prerušil, sanatórium Helios poskytovalo svoje zdravotnícke služby iba v rokoch 1976 až
2005 a v súčasnosti stále čaká na svoje
nové oživenie. Po svojej predčasnej smrti v
roku 1956 bol MUDr. Pullman pochovaný na
cintoríne v Novom Smokovci. Jeho manželka, poetka Maša Haľamová, ktorá ho prežila
o 39 rokov, sa stala národnou umelkyňou a

bola v roku 1995 pochovaná na Národnom
cintoríne v Martine. Jej posledným želaním
však bol spoločný večný odpočinok s milovaným manželom, a tak boli ostatky MUDr.
Pullmana na cintoríne v Novom Smokovci
exhumované a prenesené hrobu na Národný
cintorín v Martine.
Podľa knihy Ivana Bohuša
„Osudy Štrbského Plesa“
voľne spracoval Peter Chudý

Vila Tivoli na litografickej pohľadnici.
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HISTÓRIA
SLÁVIKOVEJ
ČLENOVIA
ZO SZPB
V ŠTRBEVILY
NA DUKLE
Pri prechádzke turistickým chodníkom zo Štrbského Plesa smerom k Jamskému plesu míňa každý návštevník nenápadnú, už roky opustenú
vilu nad severozápadným brehom plesa, ktorá dnes nesie názov Limba. Tí starší si ju však pamätajú aj pod názvom „Slávikova vila“. Nedávno sa
stal Juraj Slávik aj prvým a zatiaľ aj jediným Slovákom, ktorý bol in memoriam uvedený do Siene slávy českej turistiky v Prahe. Kto bol tento
človek, po ktorom niesla vila svoje označenie a aký bol doterajší osud tejto honosnej vily, ktorá je situovaná na jednom z najkrajších miest na
Štrbskom Plese?
Na Štrbskom Plese v štyridsiatich rokoch minulého storočia vyrástli až 3 nové
súkromné vily, medzi nimi nad severozápadným brehom jazera aj táto pekná, funkcionalistická, tzv. Slávikova vila. V týchto
miestach predtým stála i malá rozhladňa,
ktorá sa zachovala už iba na historických
pohľadniciach. Táto vila dnes patrí k jednému z mála dochovaných príkladov funkcionalistickej architektúry na území Vysokých
Tatier. K tým ďalším je možné zaradiť napr.
vilu Alfa od brnenského architekta Josefa
Poláška z roku 1934 v Novom Smokovci, či vilu Horec, ako bývalú vilu riaditeľa
Masarykovho sanatória /dnes OLÚ/ od
architektov F. A. Libru a J. Kona na Vyšných Hágoch. Pritom vila Limba sa až do
súčasnosti dochovala v pôvodnom stave
v architektonickom výraze a materiálovom
prevedení exteriéru i interiéru. Architektom
objektu bol Jaroslav Josef Polívka, český stavebný inžinier, ktorý spolupracoval
so známymi architektmi na významných
stavbách v Čechách a Spojených štátoch
amerických.
Medzi zakladateľov funkcionalizmu vo
svete patril aj legendárny architekt Le
Corbusiere, ktorého celé architektonické
dielo je zapísané v kultúrnom dedičstve
UNESCO. Tento Švajčiar, vlastným menom
Charles – Edouard Jeanneret – Gris, rodák
z mestečka La Chaux – de – Fonds v kantóne Neuchatel mal síce viacero povolaní,
ale slávnym sa stal ako architekt.
Pritom na Slovensku bol pre funkcionalizmus prelomovým rok 1930. Hoci zúrila
hospodárska kríza, v architektúre sa naplno prejavilo optimistické nadšenie nového storočia. Hygiena, svetlo, slnko, veľké
okná, ploché strechy ako terasy na slnenie,
zimné záhrady, priečne prevetrávanie, to
všetko sa stalo atribútom novej architektúry. Tak začali vznikať funkcionalistické vily
nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku. Charakteristické bolo, že funkcionalistická vila sa šírila ako model i do horského
prostredia. Ploché strechy sa tak objavili aj
na rade tatranských stavieb, /napr. zotavovňa Morava v Tatranskej Lomnici/, bez
veľkého ohľadu na tunajšiu drsnú klímu.

Na fotografii, ktorá pochádza z osobného
albumu Viliama Paulinyho, sú (zľava) spolu
s riaditeľom Živnostenskej banky z Prahy
R.Pilátom, dvaja významní činovníci z histórie
slovenskej a československej turistiky – predseda Stredoslovenskej župy KČST a neskorší
predseda Ústredného výboru KČST v Prahe
JUDr.Juraj Slávik a a predseda odboru KČST
v Banskej Bystrici a neskorší miestopredseda
Ústredného výboru KČST v Prahe Viliam Pauliny. Fotografia vznikla 20.7.1924 v sedle pod
Ďumbierom – v deň položenia základného
kameňa Štefánikovej chaty. Vybudovanie tejto
chaty bolo srdcovou záležitosťou oboch menovaných - Slávika aj Paulinyho - a z pozície
svojich funkcií v ústredí KČST spoluvytvárali
podmienky pre jej úspešné dokončenie.

Vilu na Štrbskom Plese si dali postaviť spoločne rodiny JUDr. Juraja Slávika
/pseudonym Neresnický/ a JUDr. Ľudovíta
Rumana, ktoré boli spriaznené rodinnými
väzbami. Stavba sa začala v auguste 1935
a bola ukončená v júli 1936. Stavbu zrealizovala banskobystrická stavebná firma J. a
M. Čatloš. Na liste vlastníctva z roku 1936
ako vlastníčky objektu figurujú spoločne
Gita Sláviková, rod. Ruhmanová, manželka
významného slovenského politika, diplomata, spisovateľa a prekladateľa Juraja
Slávika-Neresnického a Eliška Ruhmano-

vá, rod. Polívková, manželka Gitinho brata
JUDr. Ľudovíta Ruhmana a zároveň dcéra
českého stavebného inžiniera Jaroslava
Josefa Polívku, ktorý predmetnú vilu projektoval.
Podľa zachovalej knihy návštev a množstva zápisov v nej, bola táto štrbskoplesá
vila miestom stretnutia mnohých významných osobností vtedajšieho obdobia, či už
sa jednalo o literátov, výtvarníkov, právnikov a politikov, ktorí využívali pohostinnosť
diplomata a právnika Juraja Slávika-Neresnického a jeho švagra, poslanca a právnika
Ľudovíta Ruhmana. Chodili sem básnici
Martin Rázus, Vladimír Roy a Maša Haľamová, maliari Jaroslav Votruba, Otakar Štáfl,
Zoltán Palugyai i Ľudovít Križan, ako aj
herci Jiří Voskovec a Jan Werich. Častým
hosťom tu bol aj vtedajší guvernér slovenskej banky Imrich Karvaš, ktorý ako bývalý
finančník mal významný podiel na financovaní Slovenského národného povstania v
roku 1944. Stretávali sa tu však aj ďalší
významní slovenskí politici ako Martin
Kvetko, Ján Lettrich, Vladimír Clementis i
Karol Šmidke.
Pohostinný dom nad jazerom prijal všetkých, bez ohľadu na ich politické zameranie, náboženstvo či národnosť. Dom stál a
hostil ľudí až do čias druhej svetovej vojny,
kedy sa rodina rozpŕchla. Niekto do politickej emigrácie v Londýne, iní do domáceho
odboja a následne do väzenia v Ilave. Po
znárodnení v roku 1948 sa dom dostal do
vlastníctva Slovenských kúpeľov a žriediel,
krátko sa využíval najskôr aj ako základná
škola a neskôr už len na trvalé ubytovanie
pracovníkov štátnych kúpeľov. V posledných desaťročiach pred jeho uzatvorením
tu bývali rodiny MUDr. Jána Lukáča, MUDr.
Vladimíra Slávku a rodina Hessových. Po
novembri 1989 sa v rámci reštitúcií prihlásili o vlastníctvo potomkovia rodín pôvodných
vlastníkov, v súčasnosti je však vlastníkom
spoločnosť Amarat z Bratislavy. Stavba bola
v roku 2011 dokonca vyhlásená Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku, vlastník objektu však proti tomuto
rozhodnutiu podal odvolanie a v súčasnosti
sa v predmetnej veci stále koná.
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Juraj Slávik sa narodil v Dobrej Nive
28. 1. 1890. Právo študoval najskôr v Budapešti, potom v Berlíne a štúdiá ukončil v
roku 1913 v Paríži. Už počas štúdia pracoval ako koncipient u Emila Stodolu a začal
vnímať otázky národnostného útlaku Slovákov. Prvú svetovú vojnu prežil v tylovej
službe ruského frontu a pred jej koncom
pracoval ako redaktor Slovenského týždenníka v Budapešti. V októbri 1918 bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie,
stal sa členom Revolučného národného
zhromaždenia v Prahe a tajomníkom jeho
Slovenského klubu. Na jar 1919 ho nová
československá vláda menovala vládnym
komisárom pre východné Slovensko.
Podieľal sa na vzniku Národnej republikánskej strany roľníckej, ktorá sa v januári
1920 zlúčila so SNS v Slovenskú národnú
a roľnícku stranu, v ktorej zastával funkciu
generálneho tajomníka. Od apríla do októbra 1926 bol ministrom poľnohospodárstva a správcom ministerstva pre zjednotenie zákonov a orgánov správy vo vláde
Jana Černého. V roku 1929 sa stal ministrom vnútra vo vláde Františka Udržala a
tento post zastával až do októbra 1932.
V rokoch 1929-1935 bol zároveň poslancom Národného zhromaždenia.
Československá a slovenská turistika
mala v Jurajovi Slávikovi zanieteného činovníka, ktorý svojím pôsobením v pražskom ústredí KČST mal nielen prehľad o
smerovaní a cieľoch, ale ako diplomat a
politik vedel nájsť aj spôsob pre vytváranie
priaznivých podmienok a ich uskutočňovanie. Bol najskôr predseda Stredoslovenskej
župy KČST a neskôr aj predseda Ústredného výboru KČST v Prahe. Banskobystrický
publicista J. Hobl v roku 1926 charakterizoval župana Juraja Slávika ako „uhladeného
muža s básnickým vzletom“, ktorý nemá
nepriateľov „a rád ho má aj ten medveď,
kdesi pod Ďumbierom“.
Od roku 1933 začal pôsobiť v diplomatických službách. V rokoch 1933-1935 pôsobil ako stály delegát československej vlády
pri Spoločenstve národov v Ženeve. Vo
februári 1936 sa stal veľvyslancom v Poľsku. Po zániku Československej republiky
v marci 1939 rezignoval na svoju funkciu
a odišiel do USA. Tu po dohode s Eduardom Benešom prednášal na amerických
univerzitách a medzi krajanmi. V júli 1939
sa vrátil späť do Varšavy a spolu s generálom Levom Prchalom a podplukovníkom
Ludvíkom Svobodom pomáhal organizovať
československé vojenské jednotky. Po napadnutí a obsadení Poľska Nemeckom odišiel v októbri 1939 do Francúzska.
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V Paríži sa zapojil do zahraničného odboja. Stál pri vzniku Československého
národného výboru. Po páde Francúzska sa
dostal do Londýna, kde bol v júli 1940 menovaný ministrom vnútra v exilovej vláde
Eduarda Beneša a túto funkciu zastával až
do apríla 1945. Bol tiež poverený vedením
ministerstva školstva a národnej osvety.
Bol vtedy zástancom Benešovho etnického
čechoslovakizmu a odmietal snahy Štefana
Osuského a Milana Hodžu s princípom rovnocennosti oboch národov.
Po vojne sa stal šéfom kabinetu štátneho tajomníka Vladimíra Clementisa na
ministerstve zahraničných vecí v Prahe.
Bol členom československej delegácie
na Parížskej mierovej konferencii v roku
1946, kde sa veľkou mierou zaslúžil o
mierovú zmluvu s Maďarskom. V júni 1946
sa stal československým veľvyslancom

ších hlasistov spolu s Ivanom Kraskom,
Ivanom Gallom a Vladimírom Royom.
Súčasný Klub českých turistov a jeho
ústredie v Prahe zriadili od roku 2004 pamätnú Sieň slávy českej turistiky, do ktorej
sú každoročne uvádzaní činovníci, ktorí
významnou mierou prispeli k prestížnemu
zviditeľneniu turistiky. V roku 2015 bol do
nej uvedený aj Juraj Slávik – in memoriam,
ako významná osobnosť československej
turistiky a jediný Slovák, ktorý v období
Československej republiky pôsobil vo funkcii predsedu ústredia KČST v Prahe.
Významné miesto v dejinách československej architektúry má i projektant Slávikovej vily, český stavebný inžinier Jaroslav
Josef Polívka. Bol odborníkom najmä na
železobetónové konštrukcie, v Prahe napr.
s Josefom Havlíčkom pracoval na stavbách
Paláca Habich /1927-1928/ a Paláca Chi-

Vila Limba (Slávikova vila).

v USA, tejto funkcie sa vzdal po februári
1948 a zostal v USA v exile. Bol nositeľom
Radu Tomáša Garrigua Masaryka. V exile
sa najskôr venoval pomoci utečencom,
vo februári 1948 stál pri zrode Rady slobodného Československa. Ku koncu kariéry opustil koncepciu čechoslovakizmu
a priklonil sa k princípu rovnocennosti
oboch národov v spoločnom štáte. Zomrel
30. 5. 1969 vo Washingtone, po roku 1989
došlo k jeho politickej rehabilitácii a jeho
pozostatky sa vrátili do jeho rodnej krajiny
v roku 1990 /pri 100-tom výročí jeho narodenia/ a boli uložené v rodinnej hrobke na
evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.
Už ako študent sa začal venovať aj literárnej činnosti, začal prekladať francúzskych
básnikov a preklady uverejňoval v Slovenských pohľadoch. Prekladal tiež z ruštiny,
ukrajinčiny a nemčiny. Poéziu publikoval
najmä v Prúdoch, ktoré v rokoch 19121914 aj redigoval. Patril ku generácii mlad-

cago /1925-1927/. Po nemeckej okupácii
Československa sa Polívka vysťahoval do
USA a stal sa profesorom na Kalifornskej
univerzite v Berkley. Aj tu sa podieľal na
viacerých stavebných projektoch, svetovo
snáď najznámejšie je Guggenheimovo múzeum v New Yorku /1946-1959/.
Osamotená, dnes spustnutá vila nad jazerom, ktorá je mimochodom aj najvyššie
položenou vilou na Slovensku, tak v sebe
skrýva nielen úžasný príbeh ľudí, ktorí tu
tvorili, obývali ju a navštevovali, ale je aj
pamätníkom našich často veľmi turbulentných dejín, ktoré si musíme pripomínať,
pretože práve ony sú nevyčerpateľným
zdrojom nášho poznania.
Podľa Wikipedie
a materiálov
Pamiatkového úradu SR
voľne spracoval
Peter Chudý
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PÔSOBENIE
ANTONÍNA
BEČVÁŘA
NA ŠTRBSKOM
ČLENOVIA
ZO SZPB
V ŠTRBE
NA DUKLEPLESE
V tomto roku si pripomíname 80-te výročie
príchodu RNDr. Antonína Bečvářa do Vysokých
Tatier, na jeho prvé pracovisko do Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese v roku 1937. Nastúpil
ako klimatológ, venoval sa však aj topografickým
meraniam a astronómii. Trvalou pripomienkou
činnosti tohto výnimočného človeka vo Vysokých
Tatrách je z jeho iniciatívy vybudované astronomické observatórium na Skalnatom Plese.
Vzniku kúpeľných osád vo Vysokých
Tatrách predchádzali klimatické pozorovania, ktoré potvrdili, že pobyt v nich bude
mať skutočne priaznivé liečivé účinky najmä pri respiračných ochoreniach. Nielen
klíma, ale aj aktuálne počasie zaujímalo

návštevníkov i prevádzkovateľov zariadení
cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Začiatkom dvadsiateho storočia bola preto na Štrbskom Plese osadená na dolnej
terase reštaurácie Končistá kovová meteorologická búdka.
Antonín Bečvář sa narodil 10. júna 1901
v Starej Boleslavi, dnes súčasti Brandýsa
nad Labem. V mladosti prekonal ťažkú
chorobu, záškrt a šarlach, ktoré mu zdeformovali navždy chrbticu. Tieto zdravotné
problémy načas prerušili aj jeho štúdium,
ale v decembri 1934 získal na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity /KU/ v

Detail meteorologickej stanice.
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Terasa Končistá s meteorologickou stanicou.

Prahe titul doktora prírodných vied vo vednom odbore klimatológia. Začal pracovať
v roku 1935 na Meteorologickom ústave
KU v Prahe, no už v roku 1937 ho profesor
Alois Gregor doporučil za klimatológa na
Štrbské Pleso.
RNDr. Antonín Bečvář prišiel na Štrbské
Pleso 3. mája 1937, bol ubytovaný v hoteli
Kriváň a ako klimatológ Štátnych kúpeľov
tu pôsobil až do roku 1943. Vďaka Maši
Haľamovej hovoril perfektne po slovensky.
Okrem klimatológie sa venoval aj topografickému zameraniu Štrbského Plesa a astronómii. Na nové pracovisko si so sebou
z rodného Brandýsa priviezol aj svoje ďalekohľady, aby nimi zachytil prekrásne zábery objektov nočnej oblohy, najmä komét.
Kupolu, kde mal svoje malé observatórium,
si postavil priamo na hornej terase kaviarne Končistá pri hoteli Kriváň. Malá hvezdáreň bola z jeho iniciatívy vybudovaná aj
pod vrcholom Predného Soliska. Do tejto
budovy bola potom v roku 1943 umiestnená aj horná stanica prvého lyžiarskeho vleku na Slovensku poháňaného elektromotorom, ktorý slúžil lyžiarom až do roku 1969.
Meteorologické pozorovania na Štrbskom
Plese však pokračovali aj po odchode Dr.
Bečvářa na Skalnaté Pleso, vo vežičke
bývalého liečebného domu Kriváň bolo
istý čas aj observatórium Slovenského
hydrometeorologického ústavu /SHMÚ/.
Toto pracovisko bolo neskôr presunuté pre
rekonštrukciu Kriváňa do sanatória Helios,
v súčasnosti sa pracovisko SHMÚ na Štrb-
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poskladať najväčší
teleskop na Slovensku. Jeho úplná
montáž bola dokončená až tesne pred
Vianocami 1943,
no už počas nej
19. septembra 1943
Dr. Bečvář uskutočnil prvé pozorovanie
slnečnej fotosféry,
čím začala nielen
nová kapitola jeho
vedeckej kariéry,
ale hlavne slovenskej
astronómie.
Počas svojej práce
na Skalnatom Plese
zostavil aj niekoľko
atlasov hviezdnej
oblohy. V roku 1947
sa oženil s Klárou
Heftyovou, rodáčkou z neďalekého
Kežmarku, ktorá mu
bola nielen manželkou, spoluhráčkou pri
hre na klavíri, ale pomáhala mu aj pri tvorbe svetoznámych atlasov hviezdnej oblohy.
Za jeden z vrcholných diplomatických
výkonov Dr. Bečvářa sa považuje záchrana
hvezdárne pred ustupujúcimi nemeckými
vojakmi v januári 1945. Nemci totiž kupoly
na Skalnatom Plese považovali za radary a

skom Plese nachádza pri železničnej stanici TEŽ a zubačky.
Jeho najvýznamnejším tatranským
počinom však bolo iniciovanie výstavby
astronomického observatória na Skalnatom
Plese, kde bol aj jeho prvým riaditeľom v rokoch 1943 až 1950. Základom pre zriadenie observatória na Skalnatom Plese bolo
sprevádzkovanie kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice na
Skalnaté Pleso v roku 1937. S
prieskumom terénu na výstavbu budúcej hvezdárne na Skalnatom Plese však Bečvář začal
už v apríli 1940. O kvalite
výstavby tohto objektu, ktorú
prevádzala firma architekta
a staviteľa Jozefa Šašinku
z Popradu v rokoch 1941 až
1943 najlepšie svedčí fakt,
že za uplynulých viac ako 70
rokov táto budova v ťažkých
klimatických podmienkach nepotrebovala doteraz žiadnu náročnejšiu opravu.
V máji 1943 bol na hvezdáreň dopravený potrebný
nábytok /vrátane Bečvářovho
klavíra/ a ďalekohľad. Montáž
takmer päťtonového ďalekohľadu však nebola vôbec jednoduchá záležitosť. Bečvářovu
ponuku na spoluprácu prijal talentovaný mechanik Kiss, aby
tak na Skalnatom Plese mohol Kupola observatória Dr. Bečvára na hornej terase Končistej.
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chceli ich vyhodiť do povetria. Argumentácia Dr. Bečvářa, ktorý vedel zo školských
čias veľmi dobre po nemecky, ako aj zlé
počasie, ktoré zabránilo Nemcom dostať
sa lanovkou na Skalnaté Pleso, hvezdáreň
zachránili, zúrivosť ustupujúcich vojsk si
odniesla iba dolná stanica lanovky v Tatranskej Lomnici a prvé dva stožiare, ktoré
boli poškodené delostreleckou paľbou.
V roku 1951 bol Dr. Bečvář pre rôzne zákulisné, politicky motivované spory odvolaný z funkcie riaditeľa a vrátil sa do rodného Brandýsa. Prestal vedecky publikovať,
uzavrel sa do seba a 10. januára 1965 vo
veku 64 rokov v zabudnutí zomrel.
Nezabudla však na neho Medzinárodná
astronomická únia IUA. Meno Bečvář nesie kométa C/1947 F2, ktorú objavil v roku
1947, kráter na odvrátenej strane Mesiaca,
ako aj planétka 4567 obiehajúca Slnko na
dráhe medzi Marsom a Jupiterom. Okrem
astronómie sa venoval aj poézii, hudbe a
fotografovaniu, vďaka čomu sa nám zachoval aj podrobný archív fotografií z výstavby
hvezdárne na Skalnatom Plese.
Podľa knihy
kolektívu autorov
„Česká stopa v Tatrách“
voľne spracoval
Peter Chudý
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Observatórium na Skalnatom plese.
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CESTY A CHODNÍKY
ČLENOVIA
ZO SZPB VŠTRBSKÉHO
ŠTRBE NAPLESA
DUKLE
Pri vzniku osady Štrbské Pleso v roku 1872 bolo toto miesto prístupné len prašnou hospodárskou cestou, ktorá viedla od železničnej stanice
Košicko-bohumínskej železnice v Štrbe /do roku 1880 Hochwald/. Na vtedajší štandard vozoviek ju na náklady Liptovskej župy upravili až v rokoch
1876-1878. Až v roku 1887, teda pred 130 rokmi, sa Štrbské Pleso začalo spájať cestou aj s ďalšími tatranskými osadami. S tatranskými dolinami
sa toto nové turistické stredisko začalo spájať už od roku 1883, vybudovaním prvého turistického chodníka zo Štrbského Plesa k Popradskému
plesu.
K samotnému plesu už od stredoveku
viedli cez lesné porasty rubačské zvážnice,
bylinkárske a poľovnícke prte, pastierske
priehony a haviarske trasy, ale o skutočných
cestách nemohlo byť ani reči. Starú uhliarsku
cestu zo Štrby k Štrbskému plesu prebudovala Liptovská župa na návrh člena Uhorského
karpatského spolku Martina Rótha v rokoch
1876-1878 v záujme rodiaceho sa turistického strediska na župnú vozovku. Dôkladnejšie
ju potom prestavali krátko po prvej svetovej
vojne v roku 1921. Spočiatku však malo
Štrbské Pleso spojenie s ostatnými tatranskými strediskami len cez úpätie Tatier. Ak si

Bývalá Klotildina cesta, dnes Cesta slobody
medzi Štrbským Plesom a Vyšnými Hágami.

niektorý hosť zaumienil navštíviť Smokovec,
nemal inú voľbu, len sa odviesť do Štrby a
cez Poprad a Veľký Slavkov pokračovať v
ceste, čo bola riadna okľuka. Cestnému spojeniu s inými osadami sa niektoré strediská z
konkurenčných dôvodov dokonca bránili.
Situácia sa zmenila až po tom, čo Uhorský
karpatský spolok /UKS/ presadil svoj projekt
transversálnej cesty, spájajúcej tatranské
osady od Štrbského Plesa po Tatranskú Kotlinu. Dnešná Cesta slobody vznikla na trase
voľakedajšej pašeráckej prte, o ktorej exis-

tujú záznamy už z roku
1590, kedy ju nazývali
„Chodník zlodejov“ /Diebsteig/. Keď v roku 1793
vznikol pod Slavkovským
štítom Starý Smokovec a
postupne pribúdali ďalšie
osady, začal UKS v roku
1876 túto trasu znova obnovovať, najskôr len ako
dva metre širokú pešiu
a jazdeckú cestu, ktorú
pomenovali „Turistická Cesta k Novému Štrbskému Plesu.
cesta“. Okrem UKS sa o
to pričinil najmä Alexander Munnich. Úzka roku 1900 sa priviezli po prašnej ceste z Popcesta však nepostačovala pre jazdu kočmi a radu do Starého Smokovca prví motoristi.
preto ju v rokoch 1886 až 1889 postupne S motorizáciou Vysokých Tatier je spojená
prestavali na 4 metre širokú vozovku. Prvý aj zaujímavá história vzniku označenia jedúsek medzi Štrbským Plesom a Tatranskou ného z najpopulárnejších áut, vyrábaných
Poliankou dokončili v roku 1887, v roku 1888 v bývalom Československu – s tatrovkami.
bol tento úsek predĺžený až do Starého Smo- Po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku 1914
kovca. Do roku 1889 podobným spôsobom sa novovzniknuté automobilové firmy v Rarozšírili cestu po Tatranskú Kotlinu, násled- kúsko-Uhorsku predháňali, ktorá bude zásone v roku 1908 bola cesta predĺžená až na bovať c. a k. armádu vozidlami. Kopřivnická
Lysú Poľanu. Na stavebných nákladoch sa firma /vtedy ešte v Nesselsdorfe/ ponúkla
ako mecenáši väčšími príspevkami podieľali armáde dva typy nákladných automobilov
Jozef Szentiványi, nadšený obdivovateľ Štrb- NW TL2 a NW TL4 /Nesseldorfer Wagenského Plesa, srbský kráľ Milan Obrenovič a
arcikňažná Klotilda von Habsburg, majiteľka
letohrádku, terajšej vládnej vily Kamzík v Starom Smokovci. Na jej počesť mala cesta zo
Štrbského Plesa do Starého Smokovca až do
roku 1919 názov Klotildina cesta – Klotildút.
Návštevníci sa po nej prepravovali konskými
povozmi a kočmi, ktoré sa dali zapožičať na
kúpeľných správach osád, alebo od sedliakov podtatranských obcí. Už v podmienkach
novovzniknutej Československej republiky
vo februári 1919 sa na Štrbskom Plese pri
spoločnej lyžovačke stretli liptovskí turisti
na čele s Fedorom Droppom a pražskí turisti
na čele s Aloisom Chytilom, ktorí spoločne
premenovali nielen doterajšie objekty na
Štrbskom Plese, ale dali nové meno aj ceste,
ktorá spájala jednotlivé tatranské osady. Na
výraz vďaky novej dobe po skončení 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky ju premenovali na Cestu slobody.
Tatranské cesty dlho využívali len chodci, Chodník zo Štrbského Plesa na Popradské
jazdci na koňoch a konské záprahy. Až v pleso.

12

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA

Stará cesta Popradské pleso – Štrbské Pleso (1).

bau/ s typovým označením vozidiel, ktoré od
roku 1915 začala sériovo vyrábať. Aby preverili tieto vozidlá v ťažkých terénoch, vybrali
si práve Vysoké Tatry, kde v oblasti medzi
Štrbou a Štrbským Plesom a ešte aj na iných
miestach teda skúšali motory, brzdy a výdrž
karosérie. Sledovali ich samozrejme aj obyvatelia zo Štrby a Važca, ktorí sa spoločne
zhodli na tom, že také čosi by bolo treba v
Tatrách na uľahčenie ťažkej práce. Vojna
skončila, vznikla nová republika a noví majitelia firmy určite aj pod dojmom tatranských
skúšobných jázd označili v roku 1919 prvýkrát svoje nové vozidlá veľkým nápisom:
Tatra. Táto značka si potom, tak v kategórii
osobných, ale aj nákladných áut získala celosvetové uznanie a bola tak vynikajúcim
propagátorom Tatier doma i vo svete.
V rokoch 1923-1931 prebudovali prašnú
Cestu slobody medzi Štrbským Plesom a
Starým Smokovcom na bezprašnú autocestu s asfaltovým povrchom. Vyrovnali pritom
aj priveľmi ostré a neprehľadné zákruty.
Tento úsek cesty prešiel potom rozsiahlou
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tý, no podarilo sa ho zrealizovať až v súvislosti s prípravou usporiadania MS 1970 vo
Vysokých Tatrách.
V roku 1936 pribudla aj nová cesta zo
Štrbského Plesa k Jamskému plesu. Potreboval ju majiteľ novej chaty pri Jamskom plese – Gustáv Nedobrý, preto ju dal postaviť na
vlastné náklady. V súčasnosti je táto komunikácia súčasťou Tatranskej magistrály a teda
siete značkovaných tatranských turistických
chodníkov.
Štrbské Pleso nebolo len cieľom, ale aj východiskom na turistické túry a výlety v oblasti Važeckej, Furkotskej, Mlynickej a rozsiahlej
Mengusovskej doliny. Po vzniku osady začali
vznikať nové turistické chodníky do dolín, na
niektoré sedlá a na štíty. O turistický rozptyl
návštevníkov Štrbského Plesa sa postaral
UKS i samotný majiteľ osady Jozef Szentiványi. Priamo v osade dal vybudovať okolo plesa 2,3 km dlhý chodník, ktorý bol vysypaný
štrkom a na počesť arcikňažnej Klotildy von
Habsburg ho nazval Klotildina promenáda.

prestavbou, ktorá ho výrazne vylepšila pred
Majstrovstvami sveta /MS/ FIS v roku 1970.
Pokračovanie cesty zo Štrbského Plesa smerom do Liptovského Hrádku cez Podbanské
bolo dobudované
až v roku 1968
/tzv. Tatranská
cesta mládeže/.
Po vybudovaní autocesty zo
Štrby na Štrbské Pleso v roku
1925 začala časť
návštevníkov na
dopravu využívať
cenovo výhodnejšie fiakre, no až
zavedenie autobusovej dopravy Stará cesta Popradské pleso – Štrbské Pleso (2).
na tomto úseku
od 15. 6. 1929 výrazne ohrozilo efektívnosť Turisti zo Štrbského Plesa najčastejšie smeprevádzky prvej parnej zubačky. Jej prevádz- rovali k blízkemu Popradskému plesu, ktoré
ka bola potom definitívne zastavená 14. 8. leží v Mengusovskej doline v nadmorskej
1932. Problémy dopravného spojenia Štrb- výške 1494 m. Samotný UKS vybudoval v
ského Plesa so roku 1883 turistický chodník k Popradskému
Štrbou však trvali plesu a roku 1885 chodník Važeckou dolinou
naďalej, pretože na Kriváň, s odbočkou do Furkotskej doliny.
autobusy nároč- V rokoch 1892 až 1894 boli vybudované aj
ným terénnym dva turistické chodníky, ktoré spájali Štrbské
podmienkam ne- Pleso s Troma studničkami a Podbanským.
vyhovovali. Výraz- Szentiványi dal v roku 1899 prestavať starú
ne sa to prejavilo prť v Mlynickej doline na pohodlný turistický
najmä počas Maj- chodník až po Pleso nad Skokom. Keď osadu
strovstiev sveta v roku 1901 prevzal štát, predĺžili turistický
v lyžovaní v roku chodník sponad Skoku popri Capom plese až
1935. Návrh na do Bystrého sedla. Szentiványiho chodníky
opätovné spojenie viedli aj na hrebeň Solísk a Podbanské.
tentokrát už elektrickou ozubnicoPodľa knihy Milana Koreňa
Nákladné auto, ktoré sa skúšalo na ceste zo Štrby na Štrbské Pleso, neskôr vou železnicou bol
„Od Štrby po Štrbský štít“
dostalo označenie „TATRA“.
najskôr zamietnuvoľne spracoval Peter Chudý
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PRVÉ LYŽE NA ŠTRBSKOM PLESE
Prvé lyže priviezol na Štrbské Pleso pre svojej návšteve pred 130 rokmi v roku 1886 arciknieža Jozef Karol Ľudovít Habsburg. Tieto doštičky na
sneh tak nadchli poštového doručovateľa zo Štrby Jána Sýkoru a lesníka Petra Havaša – Horníčka zo Štrbského Plesa, že si vlastnoručne zhotovili
lyže z bukového dreva a začali ich používať pri svojej každodennej práci v zimnom období. Stali sa tak vlastne historicky prvými štrbskými lyžiarmi.
Vo väčšine svetových jazykov sú lyže
označované slovom „ski“. Pôvodom islandské slovo „scidh“ znamená kus dreva. Práve z Islandu potom toto označenie prevzali
ostatné severské národy. Pôvodne toto
slovo však neznamenalo len lyže v našom
dnešnom zmysle slova, ale tiež snežnice,
tj. drevený rám vypletený zvyčajne kožou.
Zatiaľ čo snežnice umožňovali len ľahkú
chôdzu po snehu, pre lyže bol typický kĺzavý pohyb vpred.
Prvé lyže vo Vysokých Tatrách sa však
už zjavili o niekoľko rokov skôr, a to v
roku 1865, kedy sa do Starého Smokovca vrátil z nútenej emigrácie lekárnik Karol
Cornidesz. Zo svojho pobytu v Anglicku a
neskôr v Nórsku si doviezol so sebou do
Vysokých Tatier a tým aj do celého Uhorska vôbec prvé známe lyže. Nezachovali
sa však správy, či na nich aj osobne lyžoval, alebo ich požičiaval iným záujemcom.
Je však pravdepodobnejšie, že tieto lyže
fungovali len ako kuriózna výzdoba smokoveckej lekárne a zároveň trofej z vyhnanstva v severských krajinách.
Priekopníkom lyžovania vo Vysokých
Tatrách i celom Uhorsku však bol smokovecký kúpeľný lekár MUDr. Mikuláš
Szontágh, ktorý priviezol lyže do Vysokých
Tatier a sám ich aj aktívne využíval pri zimnej turistike a poľovačkách. V roku 1875

Zimná lyžiarska sezóna v plnom prúde.

založil Nový Smokovec
a už od nasledujúceho
roku začal lyžovanie
využívať vo svojich sanatóriách ako súčasť
rehabilitačného programu liečby svojich pacientov a sám im robil
aj inštruktora.
V podtatranskej oblasti patrí lyžiarske
prvenstvo husárskemu
kapitánovi Kamilovi Lerchovi, rodákovi zo Spišskej Belej, ktorý sa už
v roku 1876 na lyžiach
spúšťal v okolí svojho
bydliska. Aj jeho pričinením sa od roku 1899
začal konať lyžiarsky Knieža Filip Orleánsky s manželkou arcikňažnou Máriou Dorotou a jej
výcvik vo vojenských otcom, arcikniežaťom Jozefom Habsburgom.
posádkach v Spišskej
Novej Vsi, Levoči, Poprade a v Kežmarku. používal na zábavu. Spúšťali sa z kopca
Po roku 1878 aktívne využívali pri svojej na Nicovom, kde im kolársky majster Ján
práci lyže aj zverostrážcovia Christiana Strižka na zjednodušenie častých výstuKrafta Hohenloheho v Tatranskej Javorine, pov na kopec postavil navijak. Pomocou
kľuky sa navíjalo lano, na ktorom sa zdola
z nich najmä Karol Kummer.
V roku 1888 sa prvé lyže dostali aj na vyťahoval lyžiar. Bol to historicky prvý preLiptov, do Liptovského Svätého Mikulá- nosný lyžiarsky vlek na našom území. V
ša ich priviezol mikulášsky kožiar Kornel tom čase sa lyžovalo iba s jednou palicou.
Habsburgove lyže v roku 1886 po ich
Stodola, ktorý ich so svojou spoločnosťou
odskúšaní samotným arcikniežaťom Jozefom v okolí Štrbského Plesa skončili síce
v armáde, ale ich domáca napodobenina
pomáhala poštovému doručovateľovi Jánovi Sýkorovi v zimnom období pri služobnej
donáške listov, balíkov a telegramov z pošty v Štrbe do kúpeľov na Štrbskom Plese,
pretože tu bola pošta zriadená až v roku
1904. Vedenie kúpeľov prejavilo prvú snahu o popularizáciu lyžovania medzi návštevníkmi už v roku 1901, keď mu povolilo zasväcovanie záujemcov do základov
bieleho športu. Tento inštruktor – samouk
v tom pokračoval až do roku 1914, po vypuknutí prvej svetovej vojny však musel
narukovať a z frontu sa už viac nevrátil.
Vlastnoručne vyrobené lyže z bukového
dreva však pri svojej každodennej práci
v rokoch 1901 až 1919 začal používať aj
vedúci štátneho polesia na Štrbskom Plese a neskôr v Tatranskej Lomnici Peter
Havaš-Horníček pri svojich služobných
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Vojaci pri výcviku na lyžiach.

pochôdzkach po tatranských lesoch. Tento
si svoje pôvodné meno Horníček na nátlak
vrchnosti pomaďarčil na Havaš /po slovensky Snežný/. V roku 1901 absolvoval
dokonca aj lyžiarsku školu Mathiasa Zdarskeho v rakúskom Lilienfelde a na celoštátnej lesníckej výstave vo Viedni získal zlatú

Lyžovanie na jazere Štrbské pleso.

medailu za zlepšenie Bilgieriho lyžiarskeho
viazania.
Vojaci začali intenzívne využívať tatranské terény na dlhé kondičné pochody až
na niekoľko desiatok kilometrov, ten prvý
zaznamenaný lyžiarsky kurz sa uskutočnil
vo februári 1899 v okolí Štrbského Plesa

a zúčastnilo sa ho 88 dôstojníkov a poddôstojníkov 34 pluku c. a k. armády. Na
záver kurzu, ktorý mal svoju základňu v
Štrbe, nastúpili 27. 2. 1899 účastníci kurzu na diaľkový lyžiarsky beh na trase Štrba
– Štrbské Pleso – Veľký Slavkov a naša
lyžiarska história pokladá túto udalosť za
historicky prvé lyžiarske preteky v behu na
lyžiach na území Slovenska.
Používanie lyží na praktické účely sa u
nás od začiatku prelínalo s ich využitím
na rozptýlenie a zábavu. Lyže však vzbudili veľký záujem obyvateľstva v horských
oblastiach, ktoré navštevovali turisti lyžiari
a kde sa konali vojenské lyžiarske kurzy.
Vtedajšie hlboké sociálne rozdiely však
boli jednou zo základných príčin, že lyžovanie sa len veľmi skromne šírilo medzi mládežou a vo verejnosti. Lyžiarsky výstroj,
ktorý postupne prenikal na trh, bol pre
širší okruh záujemcov cenove nedostupný.
Ale záujem o lyžovanie a vynachádzavosť
našich ľudí prekonali aj tento problém.
Koncom 19. storočia sa u nás začína šíriť
aj individuálna výroba lyží a postupne aj
ostatného lyžiarskeho výstroja.
Podľa „Dejín lyžovania na Slovensku“
od Jána Terezčáka voľne spracoval
Peter Chudý

Štart pretekov o majstra Československa na jazere pred Vilou Marína.

Lyžiarov často doprevádzali aj ich štvornohí miláčikovia, krásna panoráma. V pozadí Solisko, Štrbský štít.
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Lyžiari pred bývalým liečebným domom Hviezdoslav z r. 1914, v súčasnosti hotel Kempinski.

Lyžiari nad Štrbským plesom, odkiaľ bol prekrásny výhľad na panorámu Nízkych Tatier, ale aj jazera.

Lyžiarka v blízkosti stanice električky a súčasného hotela Solisko. Vľavo, kde je vidieť označenie „Buffet“, bola bývalá autobusová stanica.
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LEGENDÁRNY JAROLÍMKOV MOSTÍK BOL NA ŠTRBSKOM PLESE POSTAVENÝ PRED 90-TIMI ROKMI
Aj keď prírodný snehový mostík pre skoky na lyžiach bol na svahu Klát na Novom Štrbskom Plese postavený už v roku 1918, športová história
skokanských mostíkov v Mlynickej doline sa začala až pred 90–timi rokmi vybudovaním dnes už legendárneho Jarolímkovho mostíka v roku 1926
aj za výdatnej účasti tesárov zo Štrby.
V počiatkoch pretekového lyžovania u
nás sa najväčšej obľube tešili skoky na
lyžiach. Záujem pretekárov i verejnosti o
túto disciplínu celkom prirodzene viedol
priaznivcov k stavbe skokanských mostíkov, najskôr v tatranskej oblasti a postupne aj v inom prostredí.
Priekopníkom v tejto aktivite bol spolumajiteľ a hlavný lekár sanatória a kúpeľov
v Tatranskej Polianke MUDr. Michal Guhr.
Najprv sa angažoval v turistickom lyžovaní, ale potom zanietene pripravoval nástup
pretekového lyžovania, pre ktoré dal vybudovať aj potrebné technické podmienky.
Už v roku 1910 postavil v meandri Červeného potoka nad obcou Gerlachov v nadmorskej výške 940 m prvý lyžiarsky mostík na dnešnom území Slovenska. Mostík
profilom kopíroval prírodný sklon terénu a
mal 140 cm vysoký odrazový stôl. Uskutočnili sa na ňom aj prvé lyžiarske preteky v skoku na lyžiach v roku 1911, ktoré
vyhral poliak Bruno Weiss z Bialky Bialej
skokom 9,5 m. Čoskoro však mostík nevyhovoval požiadavkám skokanského
športu a tak MUDr. Guhr postavil postupne ďalšie väčšie mostíky, najskôr na Žltej

Doskočisko s tribúnou pre 1 500 divákov.

Rekonštruovaný Jarolímkov mostík pripravený na preteky.

stene, potom na Krížnom kopci a nakonie i
na ceste do Velickej doliny nad Tatranskou
Poliankou. Na tom najväčšom „Guhrovom“
mostíku skočil poľský pretekár Stanislav
Marusarz v roku 1930 až 53 m. Mostík bol
neskôr v roku 1955 asanovaný.
Prvý prírodný snehový mostík na svahu Klát nad Novým Štrbským Plesom dal

v roku 1918 postaviť Karol Móry. Pretekári – skokani sa zhromaždili na vrchole
Kláta a po jednom sa spúšťali na mostík,
doskočili a zastavovali sa až na zamrznutej hladine jazera. Už v roku 1920 sa
na ňom uskutočnili aj prvé Majstrovstvá
Československa v skoku na lyžiach a v
preteku združenom, bežci súťažili na trati
dlhej 18 km. Víťazom skokanskej súťaže sa stal Josef Helta z Plzne výkonom
21 m, v preteku združenom zvíťazil Karel
Jarolímek, neskorší projektant a staviteľ
nového mostíka v Mlynickej doline na
Štrbskom Plese. Na Kláte pri hoteli Móry
neskôr v roku 1923 postavil Klub tatranských lyžiarov mostík s umelou nájazdovou konštrukciou.
V roku 1926, teda pred 90–timi rokmi
postavili v Mlynickej doline na Štrbskom
Plese drevený lyžiarsky mostík s normovým bodom 50 m, podľa návrhu a projektu
Karla Jarolímka, ktorý neskôr dostal meno
práve po tomto architektovi. Mostík bol
postavený s pomocou štrbských tesárov a
vojakov, ktorým velil kapitán Sobek, veľmi
pomáhal aj riaditeľ štátnych kúpeľov Karol
Lichtág a polesný Martin Lehotský. Mostík
„pokrstil“ už v zimnej sezóne 1927/1928
svetoznámy nórsky pretekár Sigmund
Ruud skokom dlhým 62 m. Starostlivosti
o nový mostík sa ujal Športový klub Vysoké Tatry, ktorý v roku 1932 založil profesionálnu lyžiarsku školu vo Vysokých
Tatrách. Pôsobila v troch najväčších tat-
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kovom mostíku sa už od roku 1928 začali
organizovať prvé preteky o Tatranský pohár /TP/, tie prvé vyhral Johan Mohwald
z HDW /Hauptverband deutscher Wintersportvereine – Hlavný zväz nemeckých
spolkov pre zimné športy/ s najdlhším
skokom 37 m. Druhý ročník TP vyhral v
roku 1929 Nór Sigmund Ruud skokmi dlhými 55 m, tretí ročník TP sa uskutočnil
v roku 1931 a vyhral ho J. Šimunek zo
Slávie Praha. Až s odstupom času sa na

Rozhodcovská veža pod mostíkom.

ranských osadách a na Štrbskom Plese ju
viedol František Bujak.
Jarolímkov mostík bol potom niekoľko
krát prestavaný. Najväčšia rekonštrukcia
mostíka pod vedením svojho autora bola
v roku 1934, aby vyhovoval normám na
Preteky FIS 1935.
Mostík bol kompletne prestavaný, drevený nájazd sa zvýšil až na výšku 54 m.
Bola vybudovaná aj nová rozhodcovská
veža a tribúna pre 1 500 divákov na stá-

Anglicko a Československo, kongres FIS
vo švédskom Solleftea v roku 1934 vybral
ČSR a v rámci neho z troch kandidátov na
usporiadanie /Špindleruv Mlýn, Banská
Bystrica a Vysoké Tatry/ vyšli víťazne
Vysoké Tatry. Súťaže sa uskutočnili aj v
Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci,
na Štrbskom Plese boli súťaže v skoku a v
behu na 18 km. Mostík mal vtedy normový bod 70 m, no počas samotných pretekov bolo veľmi zlé počasie – prudký vietor
a sneženie a tak víťazný skok mal dĺžku
len 58 m. Pri samotnej príprave pretekov
finančne pomohla aj obec Štrba a okrem

Jarolímkov mostík počas výstavby.

tie a 600 miest na sedenie, ako aj šatne,
sociálne zariadenia, ošetrovňa, kancelárie,
ohrievarne a bufety. V amfiteátri dojazdu
bolo miesto až pre 15 000 divákov. Vynaložené náklady presiahli viac ako štvrť
milióna korún. Dodávateľom stavebných
prác bol popradský staviteľ Jozef Šašinka.
Najvýznamnejším športovým podujatím
na tomto mostíku boli Preteky FIS 1935,
ktoré boli neskôr označené ako riadne
Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní.
O toto podujatie sa pôvodne uchádzalo

Momentka z výstavby starého skokanského
mostíka z roku 1926.

toho viac ako 100 jej občanov pomáhalo
počas pretekov pri rozličných prácach bez
nároku na odmenu.
História skokanského lyžovania na Štrbskom Plese hovorí aj o tom, že na Jarolím-

Na výstavbe Jarolímkovho mostíka pracovali
aj tesári a robotníci z našej obce.

Veľkonočné sviatky v roku 1936 uskutočnil posledný medzivojnový 4. ročník TP,
ktorý vyhral Jaroslav Lukeš zo Špindlerovho Mlýna skokmi 52,5 a 65 m. Slovenskí
skokani štartovali prvýkrát na Jarolímkovom mostíku až v roku 1932 a to bratia
Pfitznerovci a Ivan Štípala z Ružomberka.
Súťaž skokov vtedy vyhral známy Poliak
Stanislaw Maruszar, ako ako predskokan
sa predviedol aj syn miestneho lesníka
Pavel Špendel. Jarolímkov mostík z roku
1935 bol až do roku 1952 najväčším skokanským mostíkom v Československu.
Terény a zariadenia na Štrbskom Plese dvakrát využila na svoje akcie aj česká národná telovýchovná jednota Sokol.
V roku 1932 to boli preteky slovanského
sokolstva, kde sa okrem behov na lyžiach
súťažilo aj v skoku a v preteku združenom,
podobne to bolo aj pri posledných predvojnových Sletových hrách v roku 1938
v lyžovaní, ktoré boli súčasne prebormi
slovanského sokolstva, a ktorých sa zúčastnilo takmer 500 pretekárov.
V roku 1941 strhla víchrica nájazd drevenej konštrukcie mostíka, ale Lyžiarsky od-
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Jarolímkov mostík sa používal až do roku 1965.

Turisti, v pozadí Jarolímkov mostík.

bor Klubu slovenských turistov a lyžiarov
ju v roku 1942 postavil znova, pričom bol
zvýšený normový bod mostíka na P 73,5.
Ďalšie významnejšie preteky sa na mostíku uskutočnili až po vojne v roku 1948
ako Zimné sletové hry. V roku 1950 sa na
ňom uskutočnil ešte II. ročník Tatranského
pohára, pri ktorom súťaž v skokoch sledovalo až 16-tisíc divákov. Mostík sa po-

Jarolímkov mostík po veternej kalamite.

Rekonštrukcia mostíka, jar 1942.

tom používal až do roku 1952, definitívne
však bol odstránený až v roku 1965 pred
výstavbou terajšieho stredného a veľkého
skokanského mostíka v areáli FIS pred
Majstrovstvami sveta v roku 1970.
Podľa knihy Jána Terezčáka „Dejiny
lyžovania na Slovensku 1945 – 2000“
voľne spracoval
Peter Chudý
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III. ROČNÍK
POHÁRA BOLPOHÁRA
VÝZNAMNÝM
MEDZNÍKOMMEDZNÍK
V JEHO HISTÓRII
3. TATRANSKÉHO
ROČNÍK TATRANSKÉHO
– VÝZNAMNÝ
Usporiadaním III. ročníka Tatranského pohára pred 50-timi rokmi v roku 1967 vo vtedy novobudovanom športovom areáli pre klasické lyžiarske disciplíny v Mlynickej doline na Štrbskom Plese
začalo zatiaľ najslávnejšie obdobie týchto medzinárodných lyžiarskych pretekov, ktorých súčasťou
bolo doteraz usporiadanie dnes takmer neuveriteľného počtu až 31 pretekov o Svetový pohár, z toho
11 v behu na lyžiach, 11 v severskej kombinácii a 9 v skoku na lyžiach.
Základným impulzom k obnoveniu tradície pretekov o Tatranský pohár /TP/ v
klasických lyžiarskych disciplínach vo Vyso-

uskutočnili 10.-12. 3. 1967 a následne na
kongrese Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS v libanonskom Bejrúte 20. 5. 1967

Celkový pohľad na areál s prichádzajúcimi
divákmi.

správca Československých štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese a známy tatranský
lyžiarsky činovník Karol Suchánek.
Skokanský mostík ako prví vyskúšali
združenári, v skokanskej časti súťaže združenárov, potom však aj v celkovom hod-

Eggen Gjermund (NOR), vyhral beh na 15 i 30 km, na štadióne pri občerstvovaní.

kých Tatrách, ktorých prvé dva ročníky sa
uskutočnili v rokoch 1949 a 1950, bola po
16-ročnej prestávke hlavne snaha podporiť
kandidatúru Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970. Prvé dva ročníky TP sa

Rakúšan Reinhold Bachler (vpravo) v rozhovore s Jiřím Raškom (TCH), víťazom
v skokoch na P-90.

skladali spoločne zo súťaží aj v alpskom aj
v klasickom lyžovaní, no od tohto III. ročníka sa TP vyprofiloval iba ako podujatie pre
klasické disciplíny. Samotné preteky sa totiž

presne o 12.00 vyhlásil
prezident FIS Marc Hodler,
že dejiskom budúcich MS
1970 budú práve Vysoké
Tatry. Novobudované stredisko na Štrbskom Plese
tak dostalo prednosť pred
švédskym Falunom a nemeckým Garmisch-Pertenkirchenom. A tak sa
úspešne usporiadaný III.
ročník TP stal jedným z
najlepších argumentov čs.
delegácie v prospech tatranskej kandidatúry.
Galina Kulakovová (SOV), víťazka v behu na 5 i 10 km.
Samotných pretekov III.
ročníka o TP sa zúčastnili pretekári zo 14 notení po behu zvíťazil Jozef Kraus pred
krajín z celého sveta, k dispozícii boli už no- Štefanom Olekšákom, pôvodom zo Ždiaru.
vovybudované bežecké trate ale zatiaľ iba Vytvoril aj prvý rekord mostíka skokom dlstredný mostík P-70, veľký mostík P-90 bol hým 79,5 m. V oboch ženských behoch, či
dokončený až na IV. ročník týchto pretekov v už na 5 km, ale i na 10 km triumfovala poľroku 1968. Organizátori nenechali nič na ná- ská pretekárka Stefania Biegunova, medzi
hodu, ešte tesne pred pretekmi o TP usporia- mužmi bol na 15 km najlepší švéd Aslund
dali v tomto novobudovanom areáli ako ge- Lars Goran a v behu na 30 km Karel Štefl.
nerálku aj Majstrovstvá ČSSR v klasických Súťaž 69 skokanov na strednom mostíku
disciplínach. Novovytvorený organizačný pred 7000 divákmi vyhral Josef Matouš.
výbor Tatranského pohára viedol dlhoročný Medzi pretekármi sa však už objavili aj via-
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cerí budúci majstri sveta, ktorí
tu zvíťazili práve na MS 1970,
okrem už spomínaného Švéda
Aslunda Lars Gorana aj napr.
náš Ladislav Rygl v pretekoch
združených, či sovietska pretekárka v behu na lyžiach Galina
Kulakovova. Počas pretekov sa
organizátorom hrnuli chvály na
skokanský mostík i bežecké trate od samotných pretekárov a v
ročníka TP usporiadaný už na zatomto duchu sa vyjadrovali aj tí
čiatku zimnej sezóny od 11. do 13.
najpovolanejší – technickí de12. 1987, naopak finále Európskelegáti FIS Švajčiar Hans Fuchs
ho pohára v skoku na lyžiach poa Rakúšan Fred Rosner. Model
čas XXIV. ročníka TP na sklonku
športového areálu na Štrbskom Rozsiahlu názornú propagáciu a výzdobu pre získanie MS 1970 bolo
zimy v termíne 7.-9. 4. 1989.
Plese mal na tú dobu vynikajúci vidno v celých Vysokých Tatrách.
K obnoveniu pretekov o Tatrankompaktný koncept športovísk
ský pohár prišlo až v roku 2008
pre všetky klasické lyžiarske disciplíny a siahlu rekonštrukciu a modernizáciu oboch zásluhou Klubu priateľov skokanského šporstal sa aj vzorom pre vybudovanie ďalších skokanských mostíkov. Premenou prešli tu z Banskej Bystrice a obce Štrba, novým
renomovaných svetových centier klasického bežecké trate a samotný bežecký štadión, predsedom OV sa stal starosta obce Štrba
lyžovania, či to už bolo fínske stredisko Lahti najmä po zavedení tzv. voľnej techniky behu Michal Sýkora. Do roku 2011 boli usporiadaalebo švédsky Falun.
na lyžiach, kedy sa trate výrazne rozšírili né iba skokanské súťaže FIS, od roku 2013
Slávnostné otvorenie III. ročníka TP sa a skrátili, pretože pretekári začali súťažiť na až doteraz zase bežecké súťaže na úrovni
uskutočnilo 10. marca 1967 vo francúzskej okruhoch, aby sa čo najviac objavovali v Kontinentálneho pohára , ktoré v plnej réžii a
jedálni Liečebného domu Hviezdoslav /dnes priestoroch štartu a cieľa.
veľmi úspešne zabezpečuje agilný Športový
salón Gerlach v Grandhoteli Kempinski High
Tradičným termínom pretekov o Tatran- klub Štrba.
Tatras/. Do histórie vošlo na tie časy moder- ský pohár bol tretí marcový víkend a v jeho
Zatiaľ ostatný, 44. ročník pretekov o
né tlačové stredisko v hoteli Ovruč, ktoré športovom programe boli všetky klasické Tatranský pohár sa uskutočnil 16.-18. 12.
fungovalo už pod vedením dlhoročného lyžiarske disciplíny počnúc dvoma bežecký- 2016. Doteraz sa tak na jeho „športovom
redaktora časopisu Šport Štefana Mašlon- mi súťažami pre mužov i pre ženy, dvoma konte“ objavilo usporiadanie nielen 31 preku. Spojári predĺžili na Štrbské Pleso prvé súťažami na skokanských mostíkoch i sú- tekov Svetového pohára, z toho 11 v behu
ďalekopisné linky, čím sa rekordne skrátila ťažou združenárov. Všetko sa však zmenilo na lyžiach, 11 v severskej kombinácii a 9 v
rýchlosť vydávania výsledkov. Výpočtové s vytvorením súťaží Svetového pohára aj v skoku na lyžiach, ale aj 42 pretekov Kontistredisko s počítačom Minsk 22 Turčian- klasických disciplínach, pretože termíny Tat- nentálneho pohára, z toho 20 v behu na lyskych strojární Martin, poskytovalo výsled- ranského pohára sa museli prispôsobiť ter- žiach, 15 v skoku na lyžiach a 7 v severskej
ky už pol hodiny po skončení jednotlivých mínom kalendára týchto súťaží. Ocenením kombinácii a tiež 4 medzinárodné preteky
súťažných disciplín, čo bol na tie časy vyni- tatranských organikajúci výsledok.
zátorov zo strany FIS
Pravidelné usporadúvanie pretekov o Tat- bola najmä skutočranský pohár potom nepretržite pokračovalo nosť, že práve preteaž do roku 2003, v roku 2004 však celé ky o Tatranský pohár
Vysoké Tatry zasiahla veterná kalamita, sa stali historicky
ktorá narobila veľké škody tak na bežec- prvými, ktoré boli zakých tratiach, ako aj v skokanskom areáli radené ako finálové
na Štrbskom Plese a na niekoľko rokov pre- preteky všetkých norušila túto úspešnú tradíciu. Toto podujatie vovytvorených súťaží
sa však za tých 36 rokov stalo najvýznam- o Svetový pohár, a to
nejším športovým podujatím v klasických v behu na lyžiach žien
disciplínach nielen vo Vysokých Tatrách, ale v sezóne 1978/1979,
v celom bývalom Československu. Po úmr- v skoku na lyžiach v
tí Ing. Karola Suchánka v roku 1980 prácu sezóne 1979/1980
Snežný skúter a vrtuľník na jazere Štrbského plesa počas pretekov
organizačného výboru ďalej úspešne riadil a v severskej kom„Tatranský pohár“, v pozadí LD Hviezdoslav.
do roku 1990 Ing. Štefan Leskovjanský a binácii v sezóne
potom až do roku 2003 Ing. Peter Chudý. 1983/1984. Vynikajúce snehové podmien- kategórie FIS v skoku na lyžiach, čo spolu
V priebehu histórie Tatranského pohára sa ky Štrbského Plesa umožňovali usporiadať predstavuje úctyhodnú bilanciu 77 pretekov,
však dramaticky zmenili samotné športové preteky o Tatranský pohár v akomkoľvek zaradených od roku 1978 do pretekového
súťaže, skokani začali miesto klasického zimnom termíne. Svedčí o tom termínový kalendára FIS v jednotlivých klasických
skoku znožmo skákať štýlom „do véčka“, kalendár týchto pretekov, veď napr. SP v se- disciplínach.
čo si v rokoch 1987 a 1988 vyžiadalo roz- verskej kombinácii družstiev bol počas XXIII.
Peter Chudý

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA

2. DIEL 21

PRVÁ SVETOVÁ ZIMNÁ UNIVERZIÁDA NA ŠTRBSKOM PLESE
Presne pred 30–timi rokmi, 21. februára
1987 bol na novopostavenom pylóne v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese slávnostné zapálený univerziádny oheň, ktorým sa
historicky prvýkrát na území Slovenska začal
najväčší zimný športový sviatok akademických
športovcov z celého sveta – Svetová zimná
univerziáda. Po predchádzajúcej svedomitej
príprave tatranských organizátorov i našich
športovcov sa táto univerziáda zapísala aj ako
historicky najúspešnejšia, čo sa týkalo počtu
medailí našich športovcov.
Všetko sa to oficiálne začalo v hoteli Splendid Venezia 18. 2. 1985 v talianskej Cortina
d´Ampezzo na zasadnutí Exekutívy Medzinárodnej federácie univerzitného športu /FISU/,
ktorá rozhodla, že dejiskom 13. Zimnej svetovej
univerziády 1987 bude oblasť Vysokých Tatier
v Československu. Porazili sme tak ďalšieho
uchádzača o toto podujatie, americké stredisko
Lake Placid, ktoré nebolo na prezentáciu svojej
kandidatúry dostatočne pripravené. Našu delegáciu na tomto zasadnutí tvorili podpredseda
ÚV ČSZTV Ľudovít Kilár, bývalý člen Exekutívy

Na SZU 1987 boli pripravené aj mostíky.

Kolekcia
pohľadníc
vydaných pri
príležitosti
tejto významnej
udalosti.
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univerziád prechádzala že Gabo Zelenay a skoky Stanislav Ščepán.
rokmi nasledovne: Cha- V ubytovacích zariadeniach na Štrbskom Plese
monix/SUI /1960/, bola zriadená univerziádna dedina, v hoteli Patria
Villars/FRA /1962/, bolo centrálne akreditačné stredisko, v hoteli FIS
Špindlerov Mlýn/TCH sídlil OV SZÚ i tlačové stredisko pre novinárov,
/1964/, Sestriers, Cla- v hoteli Baník bola univerziádny klub a v sanatóvier, Turín/ITA /1966/, riu Helios antidopingové centrum. NezabudnuteľI n n s b r u c k / A U T nými spoločenskými akciami pre vedúcich jed/1968/, Helsinki/FIN notlivých družstiev i prítomných novinárov boli
/1970/, Lake Placid/ už tradičné akcie v obci Štrba, či už „Kúdeľná
USA /1972/, Livigno/ izba“, alebo „Štrbská zabíjačka“. Patronát nad
ITA /1975/, Špindlerov celým podujatím prevzal vtedajší predseda fedeMlyn/TCH /1978, Jac- rálnej vlády ČSSR Ľubomír Štrougal.
ca/SPA /1981/, Sofia/
Neprehliadnuteľným pamätníkom vtedajšej
BUL
/1983/,
Belluno/
SZU
1987 je dnes 8-metrový antikorový pylón
Pre účastníkov SZU 1987 bola v Štrbe ukážka „Kúdeľnej izby“.
ITA /1985/.
univerziádneho ohňa, ktorý je ukončený 5-cípou
Do prípravy a neskôr i samotnej organizácie hviezdou, symbolizujúcou 5 kontinentov. Autor
FISU Ľudovít Komadel a predseda MsNV Vysouniverziády sa zapojil celý tatranský región. tohto projektu I. Šátor navrhol efekt tzv. „bežiaceké Tatry Štefan Leskovjanský.
Našej úspešnej kandidatúre predchádzala už Všetky súťaže v klasickom lyžovaní sa usku- ho plameňa“. Univerziádny plameň sa po zapáleviac ako ročná práca prípravného výboru, čo sa točňovali v Športovom areáli FIS na Štrbskom ní fakľou dostal až na vrchol pylónu do päťcípej
odzrkadlilo aj v materiáloch kandidatúry. No až Plese, všetky zjazdové súťaže v Jasnej v Demä- misy po špirále až po desiatich sekundách. Spopo úspešnom vyhlásení dejiska SZÚ 1987 za- novskej doline, krasokorčuliari súťažili na zim- ľahlivú činnosť metrového horáka zabezpečovali
čal naplno pracovať Organizačný výbor tohto nom štadióne v Poprade a hokejový turnaj sa tri okruhy nosných a päť stabilizačných dýz, ktopodujatia pod vedením Ľudovíta Kilára, ktorý sa konal až na troch zimných štadiónoch, a to v Po- ré počas celej univerziády udržovali trojmetrový
medzičasom stal aj ministrom školstva. Záme- prade, Liptovskom Mikuláši a v Spišskej Novej univerziádny oheň. Technické riešenie tohto
rom organizátorov bolo totiž nielen výborne zor- Vsi. Priamo na Štrbskom Plese sa v súvislosti projektu zaručovalo jeho spoľahlivú činnosť aj
ganizovať toto prestížne svetové podujatie, ale s týmto podujatím uskutočnili letné úpravy na pri silných nárazoch vetra v sile do 40 m/s, čo
dať aj nový impulz samotným Vysokým Tatrám, bežeckých tratiach, boli pripravené modernizo- prakticky vysoko presahovalo rýchlosť nad 100
aby sa rozvíjali a ustavične si udržovali charak- vané trate na 5 km, 7,5 km a 10 km, ktoré tvorili km/hod. Celkovú dekoráciu priestoru dotvorili aj
ter moderného zimného svetového strediska. uzatvorený okruh a ich prvé 2 km a posledných dve vlajkové žrde, na ktorých boli vztýčené vlajV priebehu samotnej prípravy študentských hier 1,5 km boli zhodné pre všetky trate. Výrazne sa ky usporiadateľskej krajiny a FISU. Tatranskou
sa viackrát konala aj osobná návšteva vrchol- rozšíril aj samotný bežecký štadión. Uskutočnila univerziádou začala aj nová tradícia mierového
ných predstaviteľov FISU v našom regióne, či už sa aj prvá etapa rekonštrukcie veľkého skokan- univerziádneho ohňa, pretože OV SZÚ požiadal
to bol generálny sekretár FISU Belgičan Roch ského mostíka P – 90, ktorý sa skrátil a znížil sa vysokoškolskú výpravu z Japonska, aby v špeCampana, alebo predseda komisie zimných aj stôl mostíka, aby skokani mohli lietať nižšie ciálne vyrobenom kahanci priniesla na Štrbské
športov FISU Švajčiar Fritz Holzer, ktorý priamo a teda s bezpečnejším pocitom nad terénom, Pleso univerziádny mierový oheň z Kobe, kde sa
na mieste jednotlivých športových súťaží kontro- uskutočnili sa aj úpravy na nájazde a profil mos- predtým konala letná univerziáda a kde bol tento
lovali postup nami deklarovaných plánovaných tíka tak bol plochší. Oficiálnym emblémom SZU mierový oheň donesený priamo z Hirošimy.
Svetová zimná univerziáda 1987 bola veľmi
prác na zmodernizovaní športovísk. Českoslo- 1987 bol študent na lyžiach s knihou pod pavensko dovtedy už trikrát úspešne organizovalo zuchou, slovenským pastierskym klobúkom na úspešná po organizačnej, športovej i spoločentoto najvýznamnejšie svetové zimné akademic- hlave a československou vlajkou v ruke, masko- skej stránke, zúčastnilo sa na nej 942 športovké podujatie, vždy však bol jej dejiskom český tom bola sova, ktorá bola zobrazená pre každú cov z 28 krajín celého sveta. Československo
na nej získalo vtedy rekordných 26 medailí,
Špindlerův Mlýn, v roku 1949 ešte pod názvom športovú disciplínu s ich súťažným výstrojom.
Otvárací i záverečný ceremoniál bol v z toho až 15 zlatých. K našim najlepším pretekáSvetové akademické hry, v rokoch 1964 a 1978
už pod terajším názvom Svetové zimné univerzi- Športovom areáli
ády. A tak v roku 1987 historicky prvýkrát na FIS na Štrbskom Pleúzemí Slovenska, na Štrbskom Plese vo Vyso- se, v jeho skokankých Tatrách zaznela počas otváracieho cere- skej časti, ceremomoniálu SZU študentská hymna Gaudeamus niály odovzdávania
medailí víťazom sa
Igitur.
Samotná história medzinárodných vysoko- uskutočňovali každý
školských hier siaha až do roku 1928. Základ večer pred hotelom
položila práve Cortina d´Ampezzo, kde sa usku- Panoráma. Samotné
točnili prvé, tzv. Zimné svetové hry Medzinárod- univerziádne dianie
ného študentského zväzu. História terajších sve- komentovali vtedajtových zimných univerziád sa píše iba od roku šie najväčšie mo1960, no už aj za prvé štvrťstoročie si získali derátorské hviezdy,
značnú popularitu. Svedčí o tom aj neustály rast otvárací a záverečný
Karol
tak počtu účastníkov, ako aj zúčastnených kra- ceremoniál
jín. Štafeta usporiadateľov svetových zimných Polák, bežecké súťa- Bežecký areál SZU v roku 1987.
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rom patrili Peter Jurko a Ľudmila Milanová, ktorí
získali po 3 zlaté medaily a bežkyňa na lyžiach
Alžbeta Havrančíková, ktorá si vybojovala 2 zlaté medaily. Z našich domácich pretekárov pridal
jednu zlatú aj združenár Ján Klimko. Pre našu
krajinu to až dodnes bola historicky športovo
najúspešnejšia zimná univerziáda. Unikátnou
prezentáciou našej krajiny boli i samotné univerziádne medaily, ktoré pre najlepších akademických športovcov z celého sveta zhotovila Mincovňa Kremnica, ktorá je jedným z najstarších
nepretržite fungujúcich podnikov na svete už od
17. novembra 1328. Medaily boli zhotovené v
netradičnom tvare symbolizujúcom tatranský
štít, na averze bol názov dejiska SZU 1987 a
znaky FISU, na reverze piktogramy jednotlivých
športových súťaží.
Samozrejme, my organizátori sme vedeli, že
všetko neprebehlo len hladko a bez problémov,
no vzniknuté problémy sme sa snažili riešiť
okamžite a bez veľkej publicity. A tak sme dokázali za jednu noc vyrobiť nové vlajky FISU,
ktoré nám boli z Bratislavy omylom dodané
žlté, miesto bielych, našli sme v hoteli Patria aj
priestor pre prezentáciu dejiska budúcich OH v
juhokórejskom Soule, ktorú vtedajší režim nemal
záujem podporiť. Dnes ako úsmevné nám pripadajú aj vtedy ideologicky závažné problémy,
ako napr. prezentácia jedného z partnerov SZU
1987, ktorý dodal akreditačné karty pre účastníkov podujatia s označením „Fuji Film“, akreditácia novinára Pecháčka z Rádia Slobodná
Európa, živá prezentácia „kráčajúceho Janíka“,
teda Johny Walker-a z populárneho nápoja whiskey, alebo dodanie štartovných čísel na súťaž v
skokoch na lyžiach, na ktorých sa pod číslom
pretekára ako miesto podujatia nachádzalo
označenie „Hohe Tatra“.
Pár mesiacov po skončení veľkolepého tatranského podujatia sa k nemu vo svojom vyjadrení na zasadnutí Exekutívy FISU v talianskom
Cagliari vrátil aj vtedajší prezident FISU Talian
Dr. Primo Nebiolo, ktorý povedal: “Máme znova možnosť oceniť organizačný talent z tatranského regiónu, ktorí boli takí starostliví a takí
veľkorysí. Napr. hokejové zápasy na všetkých
hokejových štadiónoch boli tak dychberúce, že
sme spoločne zažili pravú hokejovú atmosféru
ako na svetových šampionátoch či olympiáde.
Uskutočnenie finálového zápasu práve medzi
domácim víťazným Československom a ZSSR
bolo možné aj vďaka vylosovaniu. Súboj pred
preplneným štadiónom na záver náročného turnaja 9 tímov vyvolal intenzívny záujem publika
a tento zápas bol preukázateľne najdravejší, aký
sa kedy hral v histórii univerziád.“
Peter Chudý,
predseda organizačnej komisie
SZU 2017
(foto: TASR, archív obce)
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ŠTRBSKÉ PLESO NA BANKOVKÁCH
28. 10. 2016 sme si pripomenuli vznik prvej Československej republiky z roku 1918, ktorá
bola prvým spoločným štátom Čechov a Slovákov. Jednou z hlavných úloh štátu bolo aj vydávanie
vlastnej peňažnej meny, v rámci ktorej sa pred 70-timi rokmi objavilo aj prvé vyobrazenie Štrbského Plesa na papierovej bankovke 500,- Kčs z roku 1946.
Bolo to obdobie bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny a medzi dvomi
menovými reformami z novembra 1945 a
mája 1953, kedy v Československu obiehali
najmä papierové platidlá, ktoré vznikli ešte
za vojny v improvizovaných podmienkach
v troch anglických tlačiarňach. Papierové

kách, to prvé bolo už v roku 1922, kedy na
rube 50-korunáčky zobrazil jej autor Štefan
Kyselica rozosievača obilia v pozadí s Trenčianskym hradom.
Po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky od 1. 1. 1993 prebrala povinnosti Československej Národnej banky

500 korún Československých predná strana vydaná dňa 14. marca 1946.

platidlá domáceho pôvodu čerpali v rokoch
1945 až 1953 najmä z nepoužitých návrhov
zobrazení, vytvorených ešte pred vojnou.
Štrbské Pleso sa tak objavilo na papierovej bankovke v nominálnej hodnote 500,Kčs, vydanej Národnou bankou Československou v Prahe 12. 3. 1946. Zobrazenie
predstavuje pohľad na jazero Štrbské Pleso
aj s vilou Marína z južného brehu v pozadí
s horstvom Tatier, v ktorom dominujú Kriváň, Solisko a Štrbský štít, na druhej strane
bankovky je zobrazený slovenský básnik a
národovec Ján Kollár.
Nebolo to však prvé zobrazenie slovenského motívu na československých bankov-

pri vydávaní národnej meny
Národná banka Slovenska
/NBS/, ktorá už od roku 1993
začala aj s vydávaním pamätných mincí a medailí, kde sa
opätovne presadila Štrba, konkrétne v roku 1996, v ktorom
bolo na základe emisného
plánu vydaných spolu až 5 pamätných mincí. V našom prípade sa jednalo o vydanie pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200,- Sk
z príležitosti 100-tého výročia vybudovania
zubačky Štrba-Štrbské Pleso z roku
1896, ktorej autorom bol Vojtech Pohanka.
Pamätné mince sa razia zo striebra a vydávajú sa v dvoch vyhotoveniach, s bežnou
kvalitou a „proof“, záujemci si ich môžu
kúpiť priamo v bankách, alebo v pobočkách
Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Z časopisu Pamiatky a múzeá
2/1998
voľne spracoval
Peter Chudý
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SKI MÚZEUM PREZENTUJE AJ ŠPORTOVÚ HISTÓRIU ŠTRBSKÉHO PLESA

V múzeu zaujme zbierka lyží a lyžiarskych viazaní.

Športová expozícia Múzea zimných športov v Tatranskej Lomnici skrýva aj veľkú časť športovej histórie Štrbského Plesa, ktorá je spracovaná v modernej
a oku lahodiacej forme. Dá sa tam vidieť dokonca niekoľko unikátov, ktoré boli prezentované aj na stránkach Štrbských novín. Určite sa oplatí pozrieť cca
12-minútovú filmovú slučku z II. ročníka Tatranského pohára z roku 1950, ktorého skokanská časť sa uskutočnila na Jarolímkovom mostíku na Štrbskom Plese,
či fotografie a víťazné poháre pretekára v jazde na boboch Karola Suchánka, čestného občana Štrby.
V máji 2013 toto múzeum slávnostne otvoril náš súčasný výborný tatranský lyžiar Adam
Žampa. Múzeum zimných športov vo Vysokých Tatrách, sa nachádza v novopostavenej
budove nazvanej Ski museum úplne v centre
Tatranskej Lomnice na mieste bývalej Ľudovej
školy umenia.
Toto súkromné múzeum je nielen tatranský,
ale celoslovenský unikát, pretože jeho vybudovanie je naplnením sna Vladimíra Hubača,
ktorý už niekoľko desiatok rokov trpezlivo
zbieral jednotlivé exponáty nielen po Tatrách
a Slovensku, ale aj po celej Európe. Do tohto
múzea investoval všetky svoje peniaze, ešte
sa aj zadĺžil, no podarilo sa mu vybudovať
expozíciu, ktorá svojou výpovednou hodnotou môže naplniť hrdosťou každého obyvateľa
tatranského regiónu i návštevníka Vysokých
Tatier na skutočne bohatú a pestrú históriu
zimných športov v tomto regióne.
Kompaktne a moderne upravená expozícia poskytuje návštevníkovi prehľad o vývoji
jednotlivých zimných športov vo Vysokých
Tatrách od ich počiatku až do roku 1945 na
ploche cca 300 m2 a jej súčasťou, ktorá očarú-

va najmä deti, je aj stolárska a obuvnícka dielňa na výrobu drevených lyží, lyžiarskych palíc
či kožených topánok a realistická vizualizácia
takmer rozprávkovej atmosféry Gertrúdinej
chaty, ktorá stála pod terajším Štartom nad
Tatranskou Lomnicou. Všetky texty v múzeu
sú v slovenskom a anglickom jazyku a sú
usporiadané na 19 náučných tabuliach.
Jednotlivé časti expozície sú venované začiatkom pohybu na snehu pomocou snežníc,
potom nasleduje vývoj lyží a lyžiarskeho viazania, prínos takých osobností k rozvoju zimných
športov ako boli MUDr. Michal Guhr a MUDr.
Mikuláš Szontagh, či pretekárov – olympionikov Lukáša Michaláka a Štefana Kovalčíka,
časti venované zimnej turistike a horolezectvu,
vývoju osobných horských zariadení v Tatrách, korčuľovaniu, curlingu, ľadovému hokeju,
sánkovaniu a bobovému športu, ako aj histórii
vojenských cvičení vo Vysokých Tatrách.
Samotná expozícia po prvýkrát verejnosti
predstavuje viacero unikátnych, doteraz nepublikovaných fotografií zo športovej histórie Tatier zo začiatku minulého storočia, ako
napr. prvý nácvik použitia záchranných saní

v Tatranskej Polianke, ktoré boli dovezené zo
Švajčiarska MUDr. Guhrom, jazdu na prírodnej dráhe na skeleton v Tatranskej Lomnici,
historický „skateboarding“ na jazere Štrbské
pleso /korčuliar, využívajúci na svoj pohyb
silu vetra/, návštevu arcikňažnej Izabely Habsburskej v roku 1910 na lyžiach v Tatranskej
Lomnici, či jej manžela, arcikniežaťa Fridricha
Habsburského, veliteľa 5. armádneho zboru
cisársko-kráľovskej rakúsko-uhorskej armády
v roku 1916 v Tatranských Matliaroch na historicky najväčšom vojenskom cvičení v histórii Vysokých Tatier, ktorého sa zúčastnilo až
4500 príslušníkov armády.
V múzeu je však aj veľa trojrozmerných
exponátov, zaujme najmä zbierka lyží s ukážkou kompletného vývoja lyžiarskych viazaní,
unikátom sú najdlhšie lyže o dĺžke 3,07 m z
roku 1885, štvorsedadlové boby vyrobené
v terajšej poľskej Szklarskej Porebe v roku
1907, drevené korčule s kovovou klznou lištou, švajčiarske sane z Davosu z roku 1906
s originálnym evidenčným číslom Grandhotela
Praha v Tatranskej Lomnici, knižné vydanie lyžiarskej techniky rakúšana Matthiasa Zdarske-

HISTÓRIA ŠTRBSKÉHO PLESA
ho z roku 1902, originálne kamenné kotúče
na curling z Tatranskej Lomnice, či kompletná vojenská lyžiarska výstroj príslušníka c. a.
k. armády podľa Bilgeriho z už spomínaného
vojenského cvičenia vo Vysokých Tatrách z
roku 1916.
Štrbské Pleso je v týchto expozíciách prezentované aj viacerými celoštátnymi prvenstvami, či už to boli historicky prvé lyžiarske
vytrvalostné bežecké preteky na území terajšieho Slovenska v roku 1889 po trase Štrba
– Štrbské Pleso – Veľký Slavkov, ale aj prvý
lyžiarsky vlek s elektrickým pohonom na Slovensku vôbec, ktorý bol vybudovaný od jazera
smerom na Solisko v roku 1943. Sú tu samozrejme aj fotografie z usporiadania Majstrovstiev Európy v ľadovom hokeji z roku 1925 na
jazere Štrbské pleso, ako aj fotografie z prvých
MS vo Vysokých Tatrách v klasickom lyžovaní
v roku 1935.
Návštevnosť múzea je veľmi pestrá, počas
školského roku chodia aj početné skupiny detí,
cez letné prázdniny sú to predovšetkým návštevníci Vysokých Tatier zo Slovenska, Čiech,
Poľska, ale aj Nemecka, Švajčiarska, či ďalekého Japonska, Austrálie i Nového Zélandu.
Múzeum je otvorené denne od 9.00 do 18.00,
no viackrát tu však majiteľ múzea zostal diskutovať s návštevníkmi až do 22.00. Návšteva múzea je čarovná práve pri večernom led
osvetlení, čo ocenili aj účastníci už viacerých
ročníkov medzinárodného olympijského tábora Vysoké Tatry, ktorý pravidelne zabezpečuje
Slovenský olympijský výbor.
Vladimíra Hubača mimoriadne tešia návštevy priamych rodinných príslušníkov bývalých
významných športových osobností Vysokých
Tatier, ktorí prisľúbili obohatiť zbierky múzea
o nové exponáty z rodinných archívov. Bol tu
už vnuk lyžiara Štefana Kovalčíka, ktorý bol
účastníkom ZOH vo švajčiarskom St.Moritzi
v roku 1948, či Karol Suchánek, ktorého otec
bol spolu s Eduardom Černickým majstrom
ČSR v jazde na dvojsedadlových boboch a kto-
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rý do múzea priniesol otcove získané víťazné
trofeje. A tak sa tieto exponáty pridali k tým,
ktoré už múzeu venovali napr. legenda ľadového hokeja v Tatrách Attila Dejczo /drevené
korčule holandského typu/, či Vlado Tatarka
zvaný „Gipsy“, ktorý venoval historickú horolezeckú výstroj.
Samotná expozícia múzea však už prispela
aj do odbornej diskusie historikov o dejinách
Vysokých Tatier. Títo sa totiž domnievali, že
už spomínaná Gertrúdina chata /pomenovaná
podľa Gertrúdy Kallivodovej, rod. Scholtzovej,
priekopníčky ženských zimných športov v Tat-

mieste osadiť aspoň pamätný kameň.
Za niekoľko rokov fungovania si múzeum
získalo už svoje dobré meno, v niektorých
letných mesiacoch ho navštívilo viac ako
1 500 návštevníkov a celkový ročný počet
návštevníkov tak podľa majiteľa múzea už v
každom roku od otvorenia prevyšuje až číslo
10 000 osôb. To je však len prvý krok, tvorca a majiteľ múzea by rád v budúcnosti svoje
zbierky nielen rozšíril, ale zároveň dosiahol
takú návštevnosť, aby sa tento stánok histórie zimných športov stal najnavštevovanejším
múzeom v celom tatranskom regióne. V sú-

Múzeum bolo otvorené v máji 2013.

rách/ bola nad Tatranskou Lomnicou vybudovaná až v roku 1912. Historická mapa bobovej
a sánkarskej dráhy o dĺžke 3,5 km s 12 zatáčkami a elektrickým vlekom, ktorý bol v tom
čase jediný na svete v Tatranskej Lomnici z
roku 1909, a ktorá je v múzeu, však dokazuje,
že Gertrúdina chata stála už v tomto roku, a
tak sa jej história posunula o niekoľko rokov
skôr. Vladimír Hubač dokonca plánuje na jej

časnosti sa už pripravujú štyri nové jazykové
mutácie textov k vystaveným exponátom v
múzeu /poľsky, nemecky, maďarsky a rusky/,
ktoré by v budúcnosti mohli prispieť k zvýšenej návštevnosti hostí práve z týchto krajín.
Expozícia však bola vynovená naposledy
v decembri 2016, z tých zaujímavých trojrozmerných exponátov sú to napr. lyžo-korčule,
nazývané aj lyže Tajfún, ktoré sa vyrábali v
Čechách pred I. svetovou vojnou a používali
sa aj na ľade aj na lyžovanie, alebo aj neobvyklý bicykel, ktorý sa podarilo objaviť v obci
Mlynica. Jazdilo sa na ňom po zamrznutých
ľadových plochách niekedy medzi rokmi 1880
a 1890, mal volant, lyže a zospodu aj korčule.
Všetky predmety tak nielen dokumentujú
bohatú športovú tradíciu nášho regiónu, ale
sú aj najlepšou pozvánkou pre celé rodiny na
návštevu tohto zaujímavého miesta a spoznávanie bohatstva a činnosti našich predkov.
Viac informácií o tejto novej tatranskej atrakcii
je možné nájsť na stránke

www.skimuseum.eu.
Lyžiari na Andelovej zjazdovke na Štrbskom Plese.

Peter Chudý
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ŠTRBSKÉ PLESOČLENOVIA
– ZÁMERY ZO
A IDEY
POSTUPNÝMI
KROKMI NAPĹŇAME
SZPBOBCE
V ŠTRBE
NA DUKLE
V roku 2017 si pripomíname jedno nevšedné
a významné výročie - 10 rokov od prinavrátenia historického katastrálneho územia Štrbského Plesa pod správu obce Štrba.
Spor o Štrbské Pleso začal po prijatí
novely katastrálneho zákona v roku 1995
a následnou žiadosťou obce Štrba z roku
1997 o reštitúciu územia Štrbského Plesa.
V júli 1998 katastrálny odbor Okresného
úradu v Poprade vyhovel obci Štrba o vrátení Štrbského Plesa. Voči tomuto rozhodnutiu sa mesto Vysoké Tatry odvolalo. Nasledoval niekoľkoročný proces odvolávaní
až sa celá kauza dostala pred Najvyšší súd
SR a Ústavný súd SR.
3. mája 2007 Najvyšší súd SR v odvolacom konaní potvrdil rozsudok Krajského
súdu Banská Bystrica v prospech obce Štrba. V tento deň sa v obci rozozvučali zvony
na obidvoch kostoloch. Štrbské Pleso bolo
opäť „štrbské“.

Pojednávanie na Najvyššom súde v Bratislave, v roku 2007, pred súdnou sieňou pútalo
pozornosť množstva novinárov.

V súdnom spore Obec Štrbu zastupoval
JUDr. Dušan Macko, ktorý spor doviedol do
úspešného konca. V začiatkoch súdneho
konania obec zastupoval JUDr. Juraj Macko z Bratislavy. Intenzívne sme využívali aj
právnu pomoc JUDr. Buzingera z Bratislavy, ktorý sa zúčastnil aj záverečného pojednávania, JUDr. Bárányho z Bratislavy
– uznávaného ústavného právnika, JUDr.
Jozefa Sotolářa z Košíc – odborníka v oblasti samosprávneho práva, JUDr. Hlinku a
JUDr. Nováka, obidvaja z Banskej Bystrice
a mnohých ďalších. Aj teraz po rokoch
všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.
Na základe právoplatného správneho
konania sme pristúpili k prevzatiu správy
územia, ktoré bolo identicky presné tomu,
ktoré nám bolo odňaté. Pôvodná mapa
odňatého územia bola premietnutá do súčasných operátov, presne podľa geometrického plánu, ktorý sme vypracovali pred

Na chodbe pred pojednávacou miestnosťou na
Najvyššom súde v Bratislave starosta obce a
JUDr. Mackom a JUDr. Buzingerom z Bratislavy.

pripravení na spoluprácu. Nechceme, aby
bola deliaca čiara medzi Vysokými Tatrami a podhorím. Rozvíjajme toto územie ako
jeden Tatransko-podtatranský región.“
Tieto myšlienky sa nám postupne darí
napĺňať. Aj v súčasnosti sa usilujeme dať
Štrbskému Plesu novú - lepšiu tvár. Oživili sme myšlienku staronovej atrakcie na
Štrbskom Plese – fotenie s tatranským
medveďom Štrbkom a počas letnej sezóny sa na jazere Štrbské pleso opäť obnovila tradícia člnkovania. Rekonštruujeme
a modernizujeme športový areál tak, aby
mohol byť využívaný nielen športovcami,
ale najmä širokou verejnosťou na rekreačné bežecké lyžovanie a zimnú turistiku.
Upravili sme miestne komunikácie či verejné priestranstvá, zaviedli krásnu vianočnú

prevzatím územia a bol aj súčasťou žiadosti
o vrátenie z roku 1997. Oznámili sme všetkým inštitúciám, že spravujeme toto územie, požiadali sme o vytvorenie novej časti
obce - Štrbské Pleso. Pustili sme sa do práce, aby sme toto územie začali spravovať
lepšie ako doposiaľ, na prospech obyvateľov a jeho návštevníkov.
Urobili sme celý rad aktivít,
ktoré boli prezentované aj
verejnosti. Intenzívne sme
komunikovali s mestom Vysoké Tatry o prevzatí územia, postupne sme riešili
prenájom komunikácií, verejného osvetlenia, letnú a
zimnú údržbu komunikácií
a verejných priestranstiev
a celý rad ďalších skutoč- Po úspešnom rozsudku bol prvý telefonát starostu obce na obecností.
ný úrad, aby radostnú správu oznámili občanom v miestnom
Samospráva Štrby si rozhlase.
od začiatku uvedomovala
zodpovednosť pred celým Slovenskom. svetelnú výzdobu, vytvorili sme novú turisČakala nás neľahká úloha pri spravovaní ticko-informačnú kanceláriu a zrealizovali
a zveľaďovaní tohto územia. Veľmi jasne bezpečnostný kamerový systém. O týchto
sa k tomu vyjadril aj starosta obce Michal a mnohých ďalších aktivitách na Štrbskom
Sýkora, ktorý po prevzatí správy Štrbského Plesa povedal: „Chceme Štrbskému

Vysmiati Štrbania pár minút po vynesení
priaznivého konečného rozsudku.

Plesu vrátiť práve prvok dostupnosti, ľudovosti i atraktívnosti. Budeme radi, ak sa
nám podarí zrekonštruovať športový areál.
Chceme sa prioritne venovať cestovnému
ruchu a mnohým ďalším aktivitám. Sme

JUDr. Dušan Macko – právny zástupca obce
v spore o Štrbské Pleso.

Plese vrátane uskutočnených podujatí vás
pravidelne informujeme prostredníctvom
Štrbských novín.
História ukázala a čas potvrdil, že Štrbské Pleso vždy bolo a bude integrálnou
súčasťou obce Štrba.
Anna Hurajtová
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AJ GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS OSLAVOVAL
V apríli 2017 si najstaršia luxusná hotelová sieť v Európe Kempinski slávnostne pripomenula 120. výročie svojho vzniku. K oslavám tohto výročia sa pridal
aj kolektív pracovníkov Grand Hotelu Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese, ktorý bol v tejto najvyššie položenej osade na Slovensku po takmer štvorročnej
rekonštrukcii bývalého liečebného komplexu Hviezdoslav otvorený 7. mája 2009.
siete po celé roky až do
dnešných dní” napísal vo
svojom posolstve všetkým
hosťom i zamestnancom
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ Kempinski Hotels Markus Semer.
Na úvod slávnostného
večera na Štrbskom Plese
predstavila najskôr generálna riaditeľka Grand Hotela Kempinski High Tatras
Katrin Noll všetkých hotelových manažérov a potom
pripomenula najdôležitejšie míľniky hotelovej siete
Kempinski, ktorej história sa začala písať v
Berlíne v roku 1897 víziou jedného muža,

stupuje nová generácia. Po prvej svetovej
vojne Kempinski otvoril obchody s vínom a
tiež reštaurácie v Amsterdame, Londýne a
New Yorku. Bertholdov zať Richard Unger
a jeho syn prenášajú naše európske korene
do sveta, aby spoznali rôzne kultúry.
V roku 1928, Haus Vaterland rozšíril
koncept reštaurácií so zábavou v Berlíne a
stal sa vlajkovou loďou spoločnosti Kempinski & Co. Vďaka tomu, že každá z jeho 12
reštaurácií predstavovala inú krajinu jednak
kuchyňou, ako aj dekoráciou, rýchlo sa stal
najobľúbenejším miestom nočnej zábavy v
Berlíne.
V roku 1970 Kempinski prevzal Hotel
Generálna riaditeľka Katrin Noll.
Vier Jahreszeiten a pokračoval v rešpekPri príležitosti tohto výročia si pre svojich
tovaní jeho bohatej minulosti a zároveň ho
hostí kolektív pracovníkov Grand Hotel
citlivo zrekonštruoval pre dnešné potreby.
Kempinski High Tatras pripravil
Jeho slávna vstupná hala je aj
oslavu počas “Noci plnej svetiel”,
dnes považovaná za obývačku
ale aj viacero aktivít, ktoré majú
Mníchova a miesto, kde sa ľudia
jej hostí očariť a potešiť. Symboradi stretávajú.
lický začiatok oslavy dedičstva
Naše čínske dobrodružstvo
siete Kempinski sa začal na
začalo v Kempinski Hotel Beijing
Štrbskom Plese v sobotu večer
Lufthansa Center, keď skupina zá8. apríla 2017. Hoteloví hostia
padniarov v roku 1992 rozpoznasi mohli vychutnať unplugged
la potenciál krajiny. Odvtedy sme
vystúpenie slovenskej speváčv Číne otvorili viaceré hotely, kažky Márie Čírovej pri sviečkach a
dý z nich predstavuje perfektne
ochutnať francúzske šampanské
namiešanú zmes európskej eleznačky Henri Giraud, brandované
gancie a tradičnej čínskej kultúry.
špeciálne pre Grand Hotel KemRok 2005 a slávny The EmiraTím Grand Restaurant pod vedením šéfkuchára Tomáša Tejbusa.
pinski High Tatras. O gastronomictes Palace, Abu Dhabi. S množký zážitok sa postaral tím Grand Restaurant Bertholda Kempinski. Jeho podnikavý duch stvom prevádzok a dĺžkou takmer 1km je
pod vedením šéfkuchára Tomáša Tejbusa. a odvážny prístup k hotelierstvu vydláždili tento hotel jednou z našich veľkolepých
Unikátne otváranie šampanského metódou cestu k tomu, čím Kempinski dnes je. K tým hviezd, kde prepych blízkeho východu dopĺsabráž, pri ktorej bola tradičná šabľa nahra- najdôležitejším míľnikom patrili:
ňa európska elegancia.
„ B e r l í n – 1 9 0 7.
dená slovenskou valaškou, predviedol hosťom someliér Matúš Hamara a nechýbala Bertholdov prvý malý
ani narodeninová torta a barmanská Coctail obchod s vínom a luxusná reštaurácia s
Flair Show.
“Oslavujeme 120. výročie a sme veľmi delikatesami si rýchlo
radi, že môžeme vzdať hold výnimočnej získali stálu klienteminulosti a ohlásiť vzrušujúcu budúcnosť. lu. Berthold spôsobil
Náš zakladateľ Berthold Kempinski nám kulinársku revolúciu
ukázal cestu nového štandardu hotelierstva, predstavením nového
založeného na pretrvávajúcej európskej konceptu: dostupné
elegancii a bezchybných službách. Vytvo- jedlá za fixné ceny aj
ril cestovateľské destinácie, ktoré hosťom ako polovičná porcia,
sprostredkovali jedinečné zážitky vo výni- sprevádzané rozlievamočných lokalitách a jeho inovatívny podni- nými vínami.
Vystúpenie slovenskej speváčky Márie Čírovej v hoteli.
V roku 1923 nakateľský duch zostal inšpiráciou pre rozvoj
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Manažment hotela pri slávnostnom otvorení podujatia.
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poľovnícka chata Jozefa
Szentiványiho, ďalšími z
troch prepojených budov
boli Grand Hotel Kriváň otvorený v roku 1906 a Grand
Hotel Hviezdoslav v roku
1923.“
Okamžite po zahájení
prevádzky v máji 2009
sa Grand Hotel Kempinski
High Tatras zaradil úrovňou
poskytovaných služieb medzi špičku hoteliérstva na

Naša túžba vytvárať nezabudnuteľné zážitky na unikátnych miestach bola naplnená v dych vyrážajúcich scenériách Afriky v
roku 2013.
Rok 2017 je pre sieť Kempinski významný nielen 120. výročím jej založenia, ale aj
otvorenia prvého luxusného 5–hviezdičkového hotela na Kube – Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana. Hotel v jednej z
najikonickejších budov Manzana de Gómez
v starej Havane bude svietiť ako nová
hviezda v súhvezdí Kempinski.
Meno Kempinski hrdo nosí neustále sa rozrastajúca kolekcia významných nehnuteľností
po celom svete. Najstaršia luxusná hotelová
skupina v Európe si vybudovala reputáciu
na viere, že exkluzivita a individualizmus sú
kľúčovým faktorom skutočného
luxusu. Každý rok
tieto kvality oceňuje rastúci počet
hostí, kedže Kempinski pridáva do
svojho portfólia
nové hotely a rezorty v Európe, na
Blízkom Východe,
v Afrike či Ázii.
Aj keď tento rast
odzrkadľuje silu
Pohľady na liečebný komplex Hviezdoslav, v súčasnosti hotel Kempinski.
a úspech značky
Kempinski, kolekcia ostáva kvôli zachovaniu Slovensku. Podľa
gurmánskeho
exkluzivity limitovaná.
Dnes sieť Kempinski prevádzkuje viaceré bedekra „Trend
ikonické hotely ako napr. Hotel Adlon Kempin- Top reštaurácie
ski Berlin, The Emirates Palace v Abu Dhabí a a hotely 2010“
Ciragan Palace Kempinski v Istanbule. Značka bol vyhlásený za
Kempinski je synonymom pre európsku ele- najlepší hotel na
ganciu spojenú s kultúrou a tradíciami každej Slovensku, hoci
bol v tejto súťadestinácie.
nováčikom,
Na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, ži
v prekrásnom Grand Hoteli Kempinski High následne v roku
Tatras, má história týchto budov ešte dlhšie 2011 ho nemeckorene ako naša značka. Najstaršia budova ký časopis Geo
Jánošík bola postavená už v roku 1893 ako Saison zaradil do

zozname 100 najlepších hotelov v Európe /zo
susedných krajín Maďarsko tam malo jeden
hotel, Česko 2 a Rakúsko 11 hotelov/. Takého
ocenenia služieb hotel potvrdzuje aj v nasledujúcich rokoch.
Prvý generálnym riaditeľom Grand Hotela
Kempinski High Tatras sa už v roku 2008 stal
Konstantin Zeuke z Nemecka, ktorého začiatkom roku 2010 vystriedal Jean Claude Annen
zo Švajčiarska. Konstantin Zeuke totiž prešiel
„šéfovať“ daľšiemu podobnému zariadeniu
na Slovensku – Kempinski Hotel River Park
v Bratislave.

„Strávili sme objavovaním sveta a vytváraním destinácií pre našich hostí 120
rokov, ale ešte stále nás neprešla chuť
na nové objavy“ dodal Markus Semer
s tým, že spoločnosť Kempinski si cení
a chráni tradície a bude pokračovať v
rozvoji ďalších inovatívnych prístupov v
oblasti hotelierstva, a preto okrem oslavy
úspešnej minulosti pozerá s radosťou na
svetlú budúcnosť.
Podľa tlačovej správy hotela
voľne spracoval
Ing. Peter Chudý
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40 ROKOV HOTELA PATRIA
Napriek počiatočnej kritike o necitlivom zásahu do krásy prírodného prostredia jazera Štrbské pleso jeho vybudovaním pri severnom brehu
tohto vysokohorského plesa si Hotel Patria vybudoval za krátky čas 40–tich rokov svojho fungovania od roku 1976 výborné renomé a v súčasnosti
patrí k najkrajším a najlepším hotelom vo Vysokých Tatrách.
Hotel Patria, ktorý bol pomenovaný podľa
2 203 m vysokého štítu v bezprostrednom
zázemí Štrbského Plesa bol slávnostne otvorený 20. 12. 1976. Jeho projektantmi boli
Ing. Arch. Zdeňek Řihák a Ing. Arch. Alojz
Somora zo Štátneho projektového ústavu obchodu v Brne, samotnú výstavbu realizovali
košické Hutné stavby. Esteticky riešené interiéry navrhol akademický architekt Bohuslav
Rychlink z Prahy. Hotel stojí v ústí Mlynickej
doliny, približne 100 m od severného brehu
jazera. Monoblok v tvare hranola má 10 po-

hotela jeho vedenie zrealizovalo postupne
viacero interiérových stavebných úprav i
dostavbu hotela na jeho západnej strane. S
cieľom zvýšenia ubytovacej kapacity bol zrušený Horizont klub na 9. poschodí, zrušila sa
aj reštaurácia Slovenka a Vatra bar, pričom
z tohto priestoru bol vytvorený Vatra klub aj
s bowlingovými dráhami. Krušné chvíle však
zažili zamestnanci hotela pri požiari jeho strechy na jeseň 1986. Interiérovými zmenami
prešla i vstupná hala, rozšírila sa i kapacita
kongresovej haly a dvoma etapami dostav-

Maketa hotela Patria.

Typický pohľad na jeden z najznámejších hotelov v Tatrách - hotel Patria na Štrbskom Plese.

schodí. Na 9. poschodí bola pôvodne vybudovaná reštaurácia Horizont klub. Ubytovacia kapacita bola 135 komfortne vybavených
dvojlôžkových izieb s možnosťou prísteliek a
14 apartmánov. Základnému stravovaniu
slúžila Slnečná reštaurácia so 160 stoličkami
a osobitný vchod z východnej strany viedol
do rázovitej reštaurácie Slovenka s 80 stoličkami. Lákal aj nočný Vatra bar a Lovecký
salónik, na vstupe do hotela zaujala aj hotelová hala s kaviarňou a denným barom. Kongresová hala s 220 sedadlami umožňovala
využitie hotela aj mimo sezóny. Hotel mal aj
neveľký bazén a od roku 2000 aj vlastné
relaxačné centrum. V snahe výjsť v ústrety
neustále rastúcim požiadavkám hostí hotela
i zvýšeniu samotnej konkurencieschopnosti

by prešlo i nové wellness centrum. Ozdobou
hotela je aj štýlová Koliba Patria, vybudovaná
v roku 2006 na mieste schátralej ubytovne
Tuček /pôvodná Vila Pála Prónayho z roku
1891/ na východnom okraji jazera. V priebehu pár rokov si získala neuveriteľnú popularitu a tak už v roku 2015 bolo potrebné rozšíriť
pri tomto objekte priestory kuchyne a v tomto roku aj vyhliadkovú terasu.
Prvým riaditeľom hotela sa stal Ján Lištiak z neďalekého Važca, tým aktuálnym je
od roku 1991, teda už 26 rokov, Ing. Jozef
Bendžala, ktorý v súčasnosti patrí k služobne najdlhšie pracujúcim riaditeľom jedného
hotela v tatranskej oblasti vôbec. Z kolektívu
zamestnancov, ktorí začali v hoteli pracovať
od decembra 1976 už nezostal v hoteli nikto,

Rok 1978, výstavba hotela Patria na Štrbskom
Plese.

Stavebné práce tesne pred dokončením
hotela.
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tým „posledným mohykánom“ bol dlhoročný
vrchný čašník v Slnečnej reštaurácii Štefan
Kapraľ z Tatranskej Štrby, ktorý odišiel do
starobného dôchodku k 1. 11. 2016. Hotel
bol dlhé roky počas svojho začlenenia v sieti
Interhotelov Tatry aj školiacim pracoviskom
pre žiakov Odborného učilišťa spoločného
stravovania v Hornom Smokovci, v súčasnosti táto prax pokračuje pre študentov viacerých hotelových akadémií z celého Slovenska. Napriek pomerne vysokému percentu
nezamestnanosti v našom regióne má hotel
aj v súčasnosti problémy s nedostatkom
najmä pomocných pracovných síl do stravovacej i ubytovacej prevádzky, zamestnanci
totiž nie sú vždy ochotní dochádzať do práce
buď vzhľadom na dlhšiu vzdialenosť, alebo
nevyhovujúce spoje. Pozitívnom je však skutočnosť, že „pevnú kostru“ kolektívu zamestnancov tvorí viacero pracovníkov, ktorí sú mu
verní už viacero desaťročí, niektorí zamestnanci pracovali určitú dobu aj v zahraničí a
vrátili sa naspäť do práce do hotela.
Hotel má už vybudovanú svoju stálu klientelu, najčastejšími hosťami sú samozrejme
Slováci, viacerí z nich navštevujú hotel pravidelne aj viackrát do mesiaca. Pravidelne sa
opakujú aj mnohé domáce i zahraničné odborné kongresy, semináre, podnikové podujatia, zasadnutia odborných stavovských
komôr, či zimné a letné športové firemné
hry. Hotel už dlhé roky patrí k ubytovacím
zariadeniam, ktoré majú nielen vo Vysokých
Tatrách, ale i na celom Slovensku podľa ekonomického týždenníka Trend najvyššiu priemernú vyťaženosť ubytovacej kapacity. Hotel
je prostredníctvom ZHRS aj členom RDA
/Združenia autobusových dopravcov/ a tak
ho často navštevujú aj autokarové skupiny
turistov, najmä seniorov z Nemecka, Rakúska, či Švajčiarska. Hotel má vo Vysokých
Tatrách aj prím v počte prenocovaní turistov z Južnej Kórei vďaka dobrej spolupráci
s cestovnými kanceláriami Vienna Holiday
a Euroskop.
V priestoroch hotela sa za doterajšie roky
jeho existencie uskutočnilo aj množstvo návštev a spoločenských akcií našich najvyšších
ústavných činiteľov, od roku 1993 sa tu prakticky vystriedali takmer všetci ponovembroví
prezidenti, predsedovia parlamentu i predsedovia vlády Slovenskej republiky, opakovane tu boli zasadnutia pléna i predsedníctva
Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie
horských sídiel Slovenska i Zväzu hotelov a
reštaurácií SR. Po svojom prijatí za riadneho
člena tu v roku 1998 tatranskí horskí vodcovia s úspechom usporiadali 3–dňové valné
zhromaždenie UIAGM /Medzinárodnej únie
asociácií horských vodcov/. Mesto Vysoké
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V zimných mesiacoch sa k hotelu Patria dostaneme aj po zamrznutej hladine jazera.

Tatry tu zase v roku 2006 usporiadalo riadne zasadnutie Európskej asociácie horských
sídiel, ktorej sa slovenská asociácia stala tiež
riadnym členom.
Blízkosť lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom Plese predurčila hotel aj za miesto
ubytovania účastníkov i organizovaných spoločenských podujatí prakticky pri všetkých
medzinárodných lyžiarskych podujatiach,
ktoré sa tu od roku 1976 uskutočnili. Jednalo sa trikrát o Svetové zimné univerziády
/1987, 1999 a 2015/, trikrát o Majstrovstvá
sveta juniorov FIS v klasických lyžiarskych
disciplínach /1990, 2000 a 2009/ ako aj
o EYOD /Európske olympijské dni mládeže/
v roku 1999. Hotel však hostil aj účastníkov
všetkých pretekov Svetových pohárov v klasických lyžiarskych disciplínach v rokoch
1979 až 2001, z tých najznámejších svetových pretekárov stačí na ukážku spomenúť
legendárneho skokana na lyžiach Fína Mattiho Nykanenna, fenomenálneho nórskeho
bežca na lyžiach Bjorna Daehlieho, či nezabudnuteľného japonského združenára Kenjiho Ogiwaru, víťazstvo ktorého vo Svetovom
pohári v roku 1993 si prišiel do Vysokých
Tatier pozrieť aj 10–členný štáb japonskej televízie z Tokia spolu s prezidentom Japonskej
lyžiarskej federácie Yoshirom Itom.
Hotel však navštívilo aj množstvo renomovaných svetových športových osobností, boli tu
dvaja Prezidenti Medzinárodného olympijského výboru, terajší prezident MOV Nemec Thomas Bach v roku 1994 ako predseda hodnotiacej komisie kandidatúry Popradu – Tatier na
ZOH 2002, a predchádzajúci Belgičan Jacques
Rogge v roku 1999 počas EYOD, ktoré usporiadal SOV na Štrbskom Plese, dvaja prezidenti Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, ten
minulý Švajčiar Marc Hodler v roku 1995 pri
oslavách 25. výročia usporiadania MS 1970
na Štrbskom Plese a terajší opäť Švajčiar Jean

Franco Kasper v roku 1999 po jeho zvolení za
prezidenta FIS. Hotel v roku 1995 hostil aj riadny kongres Medzinárodnej sánkarskej federácie FIS spolu s jej prezidentom Nemcom Josefom Fendtom. V roku 2003 v ňom športový
riaditeľ FIS pre severskú kombináciu, bývalý
3-násobný olympijský víťaz a 4-násobný víťaz
Tatranského pohára Nemec Ulrich Wehling
usporiadal aj Seminár technických delegátov
FIS pre severskú kombináciu pre TD z celého
sveta. K tejto plejáde športových osobností
určite treba zaradiť aj troch prezidentov Medzinárodnej asociácie univerzitného športu
FISU, ktorí na Štrbskom Plese slávnostne
otvárali Zimné univerziády, v roku 1987 to bol
Američan George E. Killian, v roku 1999 to
bol Talian Primo Nebielo a v roku 2015 to bol
Francúz Claude–Louis Gallien.
Ťažké chvíle pre hotel nastali aj pri pamätnej víchrici 19. 11. 2004, kedy bola zničená
tretina tatranského lesa a samotné Štrbské
Pleso bolo takmer 48 hodín odrezané od okolitého sveta. Hostia hotela sa tak po skončení
svojich pobytov nevedeli ani dostať domov a
samozrejme tí noví sa zase nevedeli dostať do
hotela. Z hľadiska histórie hotela to však bola
len jedna z rušných epizód, to podstatnejšie je,
že za tých 40 uplynulých rokov hotel potvrdil
svoju pozíciu exkluzívneho štvorhviezdičkového hotela s označením Wellness a kongresový hotel Patria, ktorý je právom považovaný
za najkrajší vo Vysokých Tatrách. Vo svojich
útrobách skrýva pre svojich návštevníkov
pestrú mozaiku nádherných prekvapení.
V nevšednom prostredí sa tu nachádza útulné pohodlie, veľký výber gastronomických
špecialít, osvieženie a relax vo Wellness Patria
Aqua Paradise i úslužný personál, pripravený
Vám poskytnúť vždy širokú škálu kvalitných
hotelových služieb.
Podľa hotelových materiálov
voľne spracoval Peter Chudý
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NAJSTARŠIE VYOBRAZENIA TATIER
Najstaršie známe vyobrazenia Tatier sa zachovali tak v spišských kostoloch, ako aj v erboch mnohých podtatranských miest, obcí a rodín. Prvé
vyobrazenie Štrbského plesa pochádza od levočského maliara Jána Jakuba Mullera /1780 – 1828/ z roku 1816, kedy sa zastavil na jeho brehoch.
Vidno na ňom jasne nielen Kriván, Solisko a Štrbský štít, ale aj zdevastované lesné porasty v okolí jazera.
Vysoké Tatry a ich scenéria už stáročia
nadchýňali aj ľudí s umeleckými sklonmi, ktorí
prichádzali do Tatier s cieľom zachytiť neopako-

Salaš pod Tatrami (súkromná zbierka).
Thomas Ender, Štrbské pleso okolo roku 1862,
akvarel.

Salaš pod Tatrami (súkromná zbierka).

vateľnú krásu strmých
štítov, malebných zákutí a čistých horských
plies rôznymi formami
a prostriedkami: perom,
kresbou či maľbou. Aj
keď v stredoveku sa
ešte nedalo hovoriť o
umeleckom zobrazovaní Tatier, pretože táto
neusporiadaná, živelná
a rôznorodá horská
krajina nezodpovedala
vtedajšej klasickej a
harmonickej estetike.
Až romantizmus 19.
stor. začal živo reagovať na horskú krajinu
a pre vzdelané elity sa
romantické predstavovanie hôr stalo módne.
Donedávna sa za
najstaršie vyobrazenie
Tatier umeleckého charakteru považovala nástenná maľba na víťaznom oblúku kostola sv.
Egídia v Poprade, ktorá
pochádzala zo 14. – 15.
storočia a predstavovala
biblický výjav, umiestnený neznámym umelcom
do miestneho rám-
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Otakar Štáfl - Štrbský pastier, v pozadí Kriváň a Solisko (akvarel).

Ján Hála - Grandhotel Hviezdoslav (akvarel).

Podtatranský maliar Ján Hála - na jazere (akvarel).
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ca Popradskej doliny. Po reštaurátorských prácach sa však zistilo, že ide o premaľbu, ktorej
datovanie bolo posunuté do 19. storočia.
A tak sa najstaršie známe vyobrazenie Vysokých Tatier spája s erbom rodiny Berzewiczy z roku 1475. Vidíme v ňom aj najstaršie
vyobrazenie kamzíka, ktorý je vzopnutý na
korune a lezúci na tri tatranské štíty /mali by
symbolizovať masív Lomnického štítu/. To, či
v tomto prípade ide o horstvo Vysokých Tatier
sa môžeme len domnievať vzhľadom k tomu,
že tento slávny rod sa zaslúžil o rozkvet Veľkej
Lomnice, ktorá sa nachádza práve pod Vysokými Tatrami.
Zdá sa, že prvé maliarske zobrazenia Tatier
sa zachovali v spišských kostoloch v Levoči
a v poľskej Tribši. V Levoči, v meste plnom
pamätihodností hovoriacich o jej historickom
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ho súdu. V ich pozadí sú zobrazené tri horské
štíty, pripomínajúce svojim tvarom Ždiarsku
vidlu, Havran a Ľadový štít.
Prvé známe zobrazenie Štrbského plesa, ktoré malo nedávno okrúhlych 200 rokov, sa nám
dochovalo od levočského maliara Jána Jakuba
Mullera /1780 – 1828/ z roku 1816, kedy sa
pri svojich tatranských potulkách zastavil aj pri
Štrbskom Plese. Obraz je maľovaný gvašom,
čo je maliarska technika na rozhraní akvarelu a
tempery /farby sú blízke temperám a sú vodou
riediteľné/. Spišská a tatranská krajina sa stali
jeho dôležitým námetom ako krajinomaliara.
Stal sa aj zakladateľom významného levočského maliarskeho rodu, jeho syn Karol Marko v
rokoch 1843 – 1848 dokonca vyučoval na maliarskej akadémii v talianskej Florencii, maliarmi
boli aj jeho vnuci a pravnuci. Obraz Štrbského

maliara a profesora krajinomaľby na viedenskej akadémii výtvarných umení Thomasa Endera /1793 – 1875/, datované v roku 1863,
kedy bol pod Tatrami hosťom baróna Edwarda
Mednyánszkeho v jeho kaštieli v Strážkach pri
Spišskej Belej. Bol aj prvým učiteľom maľovania mladého Ladislava Mednyánszkeho, z ktorého sa stal neskôr veľmi známy maliar. Počas
svojich výletov do Tatier namaľoval desiatky
nádherných akvarelov, ktoré sú majetkom
Maďarskej akadémie vied a sú uložené v knižnici v Budapešti. Na jednom z nich je samotné
Štrbské pleso z južnej strany jazera spolu tatranským horstvom od Soliska cez Štrbský štít,
Patriu, štvorštít Vysokej až po Končistú a na
druhom Predná poľana pri Štrbskom plese aj s
pastierskou kolibou, čo je dnes Mlynická lúka s
výhľadom do Mlynickej doliny, lemovanej Solis-

plesa je majetkom Východoslovenského múzea v Košiciach a je na ňom zobrazené jazero z juhovýchodného brehu s devastovanými
lesnými porastami v okolí, ako aj s masívom
tatranských štítov, z ktorých sa jasne vynímajú
Kriváň, Solisko i Štrbský štít. To, čo mohlo byť
príčinou devastácie lesných porastov v okolí jazera nám dokladá napr. svedectvo evanjelického farára z Veľkej Lomnice Juraja Buchholtza
staršieho, znalca Tatier, ktorý v roku 1719 stretol pri vodnej ploche jazera skupinu rubačov,
ktorí v okolitých lesoch vytínali limby a bezohľadne drancovali kosodrevinu pre pokútnych
výrobcov olejov a mastí. Z potuliek levočského
maliara po Tatrách sú známe aj jeho vodopády
Studeného potoka, či jeho „Strážky s Tatrami“
z roku 1820, ktoré sú majetkom Múzea v Kežmarku.
Veľmi pekné sú však aj akvarely rakúskeho

kom a Patriou a ukončenou Štrbským štítom.
Od konca 18. storočia sa však začali zaujímať o okolie Štrbského plesa aj mnohí významní zahraniční vedci , ktorých lákali chýry o
zvláštnostiach tunajšieho horstva. V roku 1793
vystúpil na Kriváň anglický cestovateľ Robert
Townson, o rok neskôr francúzsky prírodovedec Belsazar Hacquet, v roku 1804 nemecký
botanik Anton Rochel, rok po ňom poľský geológ Stanislaw Staszic a v roku 1813 dva razy
švédsky botanik Goran Wahlenberg, ktorého
nám dodnes pripomína aj názov dvoch karových jazier vo Furkotskej doline. Tomuto bádateľovi vďačíme aj za prvé zaznačenie Štrbského
plesa do mapy Tatier z roku 1813.

Thomas Ender, predná Poľana okolo r. 1862.

rozkvete, sa nachádzajú významné sochárske
diela Majstra Pavla, v dielni ktorého vznikali
aj monumentálne gotické oltáre. V Kostole sv.
Jakuba v Levoči sa nachádza aj najvyšší drevený oltár na svete, ktorý Majster Pavol dokončil v roku 1517. Na jeho pravom, zamknutom
krídle autor umiestnil aj výjav Ukrižovania a
Zmŕtvychvstania Krista. V ich pozadí sa výrazne črtajú aj Tatry. Znalec dejín Spiša Ivan
Chalupecký tvrdí, že takýto pohľad na Tatry je
z okolia Mlynice.
Drevený kostolík sv. Alžbety Uhorskej v
poľskom Tribši bol postavený pravdepodobne
v roku 1567. Jeho interiér zdobí ranobaroková
polychrómia z roku 1647. Iniciátorom a tvorcom koncepcie týchto malieb bol kňaz Jan Ratulowski, vtedajší farár vo fridmanskej farnosti.
Na klenbe kostola sú namaľované scény Nanebovzatia najsvätejšej Panny Márie a Posledné-

Podľa knihy Antoniho Nowaka
„Najstarsze wizerunki Tatr“
voľne spracoval Peter Chudý
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POHĽADNICE A FOTOGRAFIE,
POHĽADNICE
KTORÉ
ZO ZAHRANIČIA
SME ZÍSKALI ZO ZAHRANIČIA
Vážení spoluobčania,
ešte pred vydaním publikácie „Štrbské premeny“ sme vás vyzývali, aby ste nám zasielali fotografie a pohľadnice, na ktorých sú vyfotení vaši
rodinní príslušníci, občania, ale aj budovy a podujatia v našej obci. V zbieraní fotografií a pohľadníc
neustále pokračujeme, pretože sa pripravuje vydanie ďalších dvoch publikácií. Preto sa opätovne
na vás obraciame s prosbou, aby ste pohľadali
staré fotografie a pohľadnice vašich rodín, priateľov, známych, ako aj obce, podujatí, svadieb a
iných príležitostí na zapožičanie, na dobu maximálne jedného dňa. Fotografie a pohľadnice si naskenujeme a uložíme do archívu obce, aby sme
ich mohli využiť v publikačnej činnosti. Fotografie
a pohľadnice prosíme doručiť na Obecný úrad v
Štrbe, J. Šulákovej, tel.č. 052/7781 461, ktorá
vám zároveň zabezpečí ich vrátenie.

Vydávanie publikácií nie je každodenná záležitosť. Viete sami, že o histórii obce sa za posledných 50 rokov do roku 2000 vydali tri publikácie - „Štrba“ z roku 1979 od P. Švorca st.,
ktorá vznikla pri príležitosti 700. výročia založenia
obce, „Podtatranské premeny“ z roku 1988 od
P. Švorca ml. a „Štrbská svadba“ z roku 1996
od P. Švorca ml. V uplynulom období sme vydali
publikácie „Štrbské premeny“, ktorú zostavila Z.
Kollárová s kol., „Okom života“ od P. Baláža, „Od
Štrby po Štrbský štít“ od M. Koreňa a tri publikácie o Štrbskom Plese – „Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách“ od J. Hubera ,
„Štrbské Pleso a Štrba na starých pohľadniciach“
od I. Bohuša ml. a A. Hurajtovej a o histórii Tatranského pohára od L. Harvana. Okrem toho sme sa
podieľali na vydaní publikácií o Milošovi Janoškovi, Jánovi Mórymu, o Liptove „Liptov v ľudovej
kultúre“ a „Liptov – ľudové umenie“.

Svoje fotografie máme každý pre vlastnú radosť a potešenie. Ale tým, že ich uverejníme v
obecných knihách, zostanú nám spomienky na
to, ako ľudia v minulosti v Štrbe žili. Preto vás
prosíme, aby ste nám čím skôr poskytli ďalšie
fotografie a pohľadnice.
Podklady získavame aj od zberateľov na burzách, ktoré sa v rámci Slovenska organizujú, prípadne aj v zahraničí najmä v Budapešti a Györi.
Práve v Maďarsku je možné ich zakúpiť najviac.
Zároveň získavame fotografie a pohľadnice
prostredníctvom internetu a rôznych elektronických búrz, čím sa nám podarilo získať celý rad
vzácnych záberov od zberateľov zo zahraničia.
Pre ilustráciu uverejňujeme zopár fotografií,
ktoré sa nám podarilo získať od zahraničných
zberateľov.
Michal Sýkora,
starosta obce

Táto fotografia nám prišla
z Rakúska

Lyžiarka na Štrbskom Plese,
vľavo autobusová stanica, stanica električky a hotel Solisko,
vpravo časť kaviarne Končistá.
OD: Mr Harald Lehenbauer,
Rakúsko

Krásny panoramatický pohľad
zo Švédska

Štrbania, v pozadí Tatranská Štrba
a Štrbské Pleso
OD: Mr Johnny Samuelsson, Švédsko

?

Nepoznáte, kto je na tejto fotografii?
Napíšte alebo zavolajte nám.
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Krásny pohľad na obec
z Francúzska

Obec Štrba
OD: Mr Gilles MEYSENQ,
Francúzsko

Člnkovanie na jazere – pohľadnica
z Maďarska

Člnkovanie na Štrbskom plese,
v pozadí Vila Laskáry od r. 1914
Popelka a štít Patria
OD: Mr Istvan Endresz, Maďarsko

Pohľad na jazero
v pozadí so Soliskom
z Belgicka

Štrbské Pleso,
Vila Marína
OD: Mrs. Françoise
BREDO, Belgicko

Spracoval:
Ing. Martin Kováč.
Vážení spoluobčania, máte doma alebo viete o niekom, kto má fotografie alebo pohľadnice z obce, Tatranskej Štrby a Štrbského
Plesa?  Dajte nám vedieť, my sa s ním skontaktujeme, fotografie si naskenujeme a ešte v ten deň ich vrátime majiteľovi. Ďakujeme.
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Pohľad na Štrbské Pleso z roku 1914. Plagát ako reklama pre automobilové výlety v Tatrách
vydaný cestovnou kanceláriou v Budapešti.
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