Čriepky z histórie cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši a okolí

Liptovský Mikuláš so svojim okolím je známym centrom cestovného ruchu. Mesto medzi horami, na brehu Liptovskej Mary, s
príťažlivou kulisou Západných i Nízkych Tatier ponúka okrem prírodných krás aj zaujímavú históriu. K nej patria i počiatky
samotného turistického, cestovného ruchu, ktorým je venovaná táto prezentácia. Vznikla na základe archívnych dokumentov a
zbierok Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Informačným centrom Mesta Lipovský Mikuláš.

Liptovský Mikuláš v objatí hôr
Liptov, napriek svojimi prírodným krásam, bol do polovice 20. storočia skôr tranzitným
územím smerom k vybudovaným Vysokým Tatrám ako cieľom turistov, ktorí sem prichádzali
koncom 19. storočia.

Na začiatku bola turistika
Aj Mikulášania obľubovali celodenné výlety do dolín, výstupy na blízke i vzdialenejšie končiare. Chodievali do Iľanovskej i
Demänovskej doliny, na Choč, aj do spomínaných Vysokých Tatier. Oddychovali a občerstvili sa na tamojších salašoch.

Spriatelené mikulášske rodiny na výlete do Demänovskej doliny 18. augusta 1907

Salaš v Žiarskej doline

Salaš v Demänovskej doline na dobovej pohľadnici
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Od r. 1884 v Mikuláši existovala Liptovská sekcia turistického Uhorského karpatského spolku, ktorého členovia budovali, značkovali
a udržiavali turistické chodníky, stavali útulky, chaty a penzióny, propagovali prírodné krásy a ich ochranu, organizovali horských
sprievodcov.
Ukážka horolezeckého výstroja z r. 1908

Popis Liptovského Mikuláša v českom Časopise turistov z r. 1899

Vychádzky na Kriváň
Cieľom výletníkov bol veľakrát vysokotatranský Kriváň, oddávna slovenský symbol nádeje a slobody. V r. 1835 naň s priateľmi
a vodcom vyšiel známy mikulášsky národovec, knihár, knihovník a divadelník Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Prvá hromadná
národná vychádzka, ktorá stála na začiatku tradície, sa konala 16. augusta 1841 za účasti Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu
i Belopotockého. Poslednú a najväčšiu vychádzku za čias rakúsko-uhorskej monarchie zorganizovali národovci
20. augusta 1912. Jej vodcom bol JUDr. Juraj Janoška, brat Miloša, o ktorom bude ešte reč. Tradičné púte na Kriváň boli obnovené
r. 1923. Premenili sa na hromadné turistické podujatia, ktoré pretrvali dodnes.

Panoráma mesta

Výlet na Kriváň 20. augusta 1912

Janko Alexy: Gašpar F. Belopotocký

Zimné športy
K spoločenskému životu mešťanov počas zimy patrilo sánkovanie, korčuľovanie a lyžovanie. Prvé lyže z Nórska priniesol do
Mikuláša v zime 1888/1889 Kornel Stodola, spolumajiteľ známej továrne na spracovanie kože, ale aj aktívny horolezec.

Mikulášska spoločnosť na ceste pod Hájom 14. februára 1908

Kornel Stodola s manželkou
2

Lyžovanie oslovilo aj ďalších mladých ľudí z mikulášskych garbiarskych a statkárskych rodín – Stodolovcov, Lackovcov, Žuffovcov,
Droppovcov, Palugyayovcov, Čemických, Kernovcov. Spočiatku využívali svahy okolo mesta, lokality v Demänovskej doline, neskôr
cestovali vlakom aj vo Vysokých Tatier.

Mária Kernová na kresbe svojho
brata Petra Júliusa Kerna z r. 1906

Garbiar Miloš Lacko na Háji, 1900

V lyžiarskej stope strýka Kornela
kráčala aj Ľudmila Stodolová, 1917

Lyže podľa nórskeho vzoru začal vyrábať mikulášsky kolársky majster Ján Strižka, ktorý na Háji zostrojil prvý prenosný lyžiarsky vlek
na Slovensku. Tvoril ho navijak, upevnený na stojane, na ktorom sa pomocou kľuky navíjalo lano a vyťahovalo lyžiarov na svah.
Lyžovanie malo stále turistický charakter, pretekať sa oficiálne začalo až okolo roku 1925. Lyžiarske kurzy organizovalo mikulášske
gymnázium, spolok Sokol i Klub čs. turistov.

Ľudmila a Elza Stodolové s Fedorom Droppom na Štrbe v r. 1918

Miloš Janoška
Významným propagátorom turistiky a cestovného ruchu, nepochybne fundovaným turistickým sprievodcom bol učiteľ Miloš
Janoška (1884 – 1963), syn evanjelického biskupa a národovca Jura Janošku, brat právnika Juraja Janošku (1982 – 1945), tiež
zapáleného turistického organizátora. Miloš už ako 14-ročný mládenec založil s priateľmi vzdelávací krúžok Zora.

Bratia Juraj a Miloš Janoškovci

Sprievodca po Vysokých Tatrách, 1923

Nadšení krásou liptovskej prírody podnikali výlety po okolí, čo dokladuje Janoška vo svojich spomienkach: „Božia príroda pôsobila
na nás čarovným putom. Vábila a lákala nás k sebe. Ja najmä cítil som k nej neobyčajnú príťažlivosť a mal som v jej krásach ozaj
živelnú záľubu a pôžitok a to čím divokejším zovňajškom predstavovala môjmu zraku a našim pohľadom svoj pôvab.“
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Juraj Janoška s mikulášskym lekárom Ivanom Bodickým

Janoška na Choči v r. 1957

Janoška je autorom prvého slovenského Sprievodcu po Tatrách z r. 1911. Opísal v ňom prírodu a výlety po Vysokých Tatrách, ale aj
do liptovských dolín, na Choč, na Oravský hrad, i poľských Tatier. Druhé, prepracované vydanie vyšlo v r. 1923 pod názvom
Sprievodca po Vysokých Tatrách. Janoška ho obohatil o novú kapitolu, v ktorej uverejnil podrobný popis vychádzok na tatranské
sedlá a štíty.

Sprievodca po Tatrách, 1911

Preukaz Miloša Janošku, člena Klubu čs. turistov z r. 1933

Turistické spolky
Janoška stál aj pri zrode prvého slovenského turistického spolku Tatranského spolku turistického 19.1.1919 v Liptovskom
Mikuláši. Stal sa jeho tajomníkom. Predsedom bol Kornel Stodola a podpredsedom JUDr. Juraj Janoška. Spolok za krátky čas
trvania položil základy organizovanej turistiky na Slovensku a prispel k jej rozvoju. V r. 1921 sa zlúčil s väčším Klubom
československých turistov.

Stanovy spolku

Preukaz Tatranského spolku turistického
Mikulášania organizovali vychádzky po Liptove, do Vysokých Tatier, veľké výpravy Čiernovážskou železnicou, výlety na pltiach do
Ružomberka a do Žiliny. Činnosť spolku bola mnohostranná a pre ďalší rozvoj turizmu mimoriadne významná. Klub budoval
chodníky, značenia, vlastné ubytovne so službami, propagoval prírodné krásy a ich ochranu.

Výlet na plti dolu Váhom v júni 1925
Výletníci na Čiernom Váhu 24. júna 1923
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Krásy Slovenska
Začiatkom roku 1921 vyšlo v Liptovskom Mikuláši v počte 1 200 kusov prvé číslo reprezentatívneho slovenského turistického
časopisu Krásy Slovenska. Založil ho a pomenoval opäť Miloš Janoška, ktorý nakreslil aj titulnú stránku časopisu a niektoré grafické
ozdoby, podľa ktorých sa vyhotovili tlačiarenské štočky. Vydanie Krás Slovenska umožnila zbierka medzi krajanmi v USA. Janoška
časopis redigoval celých 11 rokov.

Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska z r. 1921

Zviazaný ročník Krás Slovenska

Demänovské jaskyne
Turistický ruch sa začal očividne vzmáhať po objavení Demänovskej jaskyne slobody v auguste 1921. O existencii jaskynných
priestorov v Demänovskej doline sa vedelo už dávnejšie. Najstarší záznam o tunajšej ľadovej (Dračej) jaskyni pochádza z roku 1299.
V 18. storočí ju spolu s kvapľovou jaskyňou popísal Juraj Bucholtz. Prvá drevená útulňa pri nej existovala v r. 1885, ale po roku
vyhorela. Na jej mieste v r. 1906 vybudovali murovanú budovu, základ dnešnej Kamennej chaty.

Pred Demänovskými jaskyňami – z čias výstavby
vchodu do Demänovskej jaskyne Slobody

Činovníci Družstva Demänovských jaskýň pred novovybudovaným
vchodom do Demänovskej jaskyne slobody 1. mája 1930

O sprístupnenie, ochranu a propagáciu jaskýň sa do r. 1954 staralo Družstvo Demänovských jaskýň. Budovalo vstupy, chodníky
a osvetlenie, neskôr aj hotel pri jaskyniach. V r. 1922 zaviedla firma Tauš z Bratislavy elektrické osvetlenie na pohon benzínovým
motorom. Oficiálne boli jaskyne otvorené 10. augusta 1924.

Reklama v tlači z r. 1935.
Návštevníci v Chráme slobody
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Ubytovanie a stravovanie v Liptovskom Mikuláši
Do Demänovských jaskýň prichádzali turisti, predovšetkým z Čiech. V Mikuláši im ubytovanie poskytovalo niekoľko subjektov.
Miestna pobočka Klubu čs. turistov prevádzkovala do r. 1929 turistickú nocľaháreň v budove Gymnázia M.M. Hodžu. Po jej zrušení
vznikol turistický dom oproti železničnej stanici, ktorý stojí dodnes.

Gymnázium M.M. Hodžu

Turistický dom v LM

Logo Klubu československých turistov

V centre mesta stál do r. 1937 (na mieste dnešnej Slovenskej sporiteľne) hotel Kriváň a neďaleký hotel Europa s reštauráciou,
kaviarňou, vinárňou i turistickou jedálňou. Turistom boli k dispozícii obchody so širokým sortimentom potravín a lahôdok, ktorých
reklamy zapĺňali súdobé noviny a časopisy.

Hotel Európa

Hotel Kriváň

Reklamy mikulášskych hotelov a obchodov
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Ubytovanie, stravovanie a služby v Demänovskej doline
Na začiatku Demänovskej doliny našli návštevníci skromné pohostenie v zrube pána Ladislava
Povolného z Demänovej, majiteľa časti pozemkov a lesov. Záujem očarených turistov, ktorí tu chceli
stráviť dovolenku si vyžiadal vybudovanie malej osady, neskôr známeho Letoviska Povolného. V roku
1924 tu postavili jedáleň a v ďalšom roku vilku Siná a budovu Ladislav, ktoré poskytli hosťom 11 izieb.
Aby sem mohli turisti prísť aj v zime, plánovala rodina Povolných postaviť v tejto lokalite aj hotel. To sa
im však pre vojnové roky a nástup nového režimu v roku 1948 nepodarilo.

Výstavba reštaurácie Povolného

Propagačný leták
V mikulášskych rodinách sa zachovalo veľa fotografií z výletov do Demänovskej doliny. Salaš
na Lúčkach im zvyčajne poskytol chutné občerstvenie.

Mikulášania na Lúčkach

Pri ceste ku kvapľovej jaskyni postavil myjavský rodák Pavel Maliarik poschodovú drevenú chatu. Slúžila
ako reštaurácia a ponúkala aj izby na nocľah.

Reštaurácia Maliarik na pohľadnici z r. 1929
Prístup k jaskyniam zabezpečovala pravidelná autobusová linka.

Liptovský Ján
Zaujímavou destináciou v 30. rokoch 20. storočia bol Liptovský Ján so svojimi Svätojánskymi
Teplicami. Tunajšie minerálne a termálne pramene, využívané na liečebné účely, boli známe
už od 14. storočia. Avšak prvý vrt prameňa urobil Ing. Kiss Fabuli v r. 1927.

Svätojánske Teplice na dobovej pohľadnici
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V rokoch 1929-1930 Jozef Gemerský Szentiványi vybudoval vaňové kúpele, krytý a otvorený bazén s liečivou minerálnou vodou a
Grand hotel Thermal. Vznikli Svätojánske Teplice, ktoré navštevovali ľudia z Budapešti, Brna, Prahy. Kúpele oficiálne ukončili svoju
činnosť v r. 1939.

Kúpalisko v 30. rokoch 20. storočia

Termálne kúpalisko v areáli bývalých kúpeľov v 60. rokoch 20. st.

Na horských svahoch
Počas zimných mesiacov sa obľúbeným cieľom lyžiarov stali svahy Ďumbiera so Štefánikovou chatu, otvorenou v r. 1928.
Od r. 1930 sa tu konali prvomájové zjazdové závody.
Centrom lyžiarov v Demänovskej doline sa stala chata Klubu čs. turistov Ing. Jána Pálku pri Vrbickom plese, otvorená v r. 1938.
V tom istom roku sa na Chopku konali aj prvé preteky. O rok neskôr organizátori pripravili prvý ročník známych pretekov O cenu
Demänovských jaskýň.

Zima na Ďumbieri

Štefánikova chata

Lyžiari pred chatou pri Vrbickom plese

Chata Ing. Jána Pálku v zime

... a v lete
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Klub slovenský turistov a lyžiarov
Po zániku Československej republiky nahradil Klub československých turistov Klub slovenských turistov a lyžiarov. Vznikol zlúčením
niekoľkých samostatných spolkov 15.1.1939 v Liptovskom Mikuláši, kde sídlilo aj jeho ústredie. Čestným predsedom sa stal Miloš
Janoška. Klub tvorilo šesť zborov: lyžiarsky zbor, vodácky zbor, zbor horolezcov JAMES, jaskyniarsky zbor, záchranný zbor a
fotozbor KSTL.

Al. Lutonský: Chaty, útulne, nocľahárne a podniky

Aktivity Klubu slovenských turistov a lyžiarov v r. 1939 podporilo aj vedenie mesta

Povojnové roky
Povojnové roky a ekonomicko-spoločenské zmeny priniesli nové impulzy do rozvoja turistiky
a cestovného ruchu. Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorý so štátnou podporou opravil
vojnou zničené chaty sa opäť aktivizoval. V apríli 1946 sa jeho členovia podieľali na vydaní
Pamätného spisu na podporu cestovného ruchu a turistiky ako dôležitého odvetvia
národného hospodárstva. Klub slovenských turistov a lyžiarov zanikol v r. 1948 po zjednotení
československej telovýchovy. Rovnako zanikla aj rozsiahla a vzácna spolková knižnica a archív
klubu. Podľa spomienok Alojza Lutonského, po prevoze do Bratislavy skončili v ktorejsi
kotolni.

Bývalé sídlo ústredia Klubu slovenských turistov v Liptovskom Mikuláši ( 1945 - 1949)
na dnešnej Pišútovej ulici.

V r. 1948 vzniklo mikulášske vydavateľstvo Slovtour zamerané na propagáciu cestovného ruchu. Za tri roky vydalo 114 publikácii
o Slovensku.

Osudy Vysokých Tatier
z produkcie vydavateľstva
Slovtour z r. 1951.

Publikácia vydaná na podporu
cestovného ruchu v r. 1936
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Demänovská dolina v povojnových rokoch
O rozvoj cestovného ruchu sa začalo starať Riaditeľstvo pre cestovný ruch Povereníctva priemyslu a obchodu. V r. 1949 schválilo
výstavbu turistického centra v závere Demänovskej doliny pod Chopkom v lokalite Kvasničník, ktoré dostalo názov Jasná. Jedným
z jeho pilierov sa stala dvojsedačková lanovka na Chopok. Jej prvý úsek Jasná – Luková začal premávať v r. 1949. V r. 1957 sa
podarilo prepojiť severné a južné svahy Chopku, keď bol spustený posledný úsek sedačky Kosodrevina – Chopok.

Cesta do Demänovskej doliny v 50. rokoch 20. storočia

Sedačková lanovka z Jasnej na Chopok

Nasledovala výstavba odborárskych rekreačných zariadení, zotavovní a hotelov, pribudli
privátne chaty. Do Demänovskej doliny húfne prichádzali rekreanti, školské výpravy
i individuálni dovolenkári.

Osada Jasná spočiatku patrila k obci
Bodice

Propagačný materiál strediska Jasná

v Demänovskej doline

Alojz Lutonský
Lanovku či ľudovo „sedačku“ prvýkrát verejne inicioval ešte v r. 1936 Alojz Lutonský, vtedajší generálny
tajomník Klubu čs. turistov. Rodák z Moravy bol priekopníkom organizovanej turistiky a cestovného
ruchu na Slovensku, tiež horolezectva, jaskyniarstva, lyžovania, záchranárstva. Publikoval, redigoval
Krásy Slovenska. Po vojne pracoval v službách spomínaného Riaditeľstva pre cestový ruch v Bratislave.
V r. 1963 –1968 stál na čele Múzea Janka Kráľa. V tom čase sa podieľal aj na vydávaní mnohých
propagačných materiálov mesta.

Pravdepodobne stál aj pri vydaní pohľadnice s panorámou Nízkych Tatier z r. 1949, ktorá už zachytáva úsek lanovky na Chopok.
Predávala sa pravdepodobne pri jej otvorení, o čom svedčí aj text napísaný na jej druhej strane: „V krásnom počasí a za veľkej
návštevy zo slávnosti zahájenie premávky výťahu na Chopok Vám zasielam krásny pozdrav....“
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Propagácia Liptovského Mikuláša v 60. rokoch 20. storočia
Aj Liptovský Mikuláš ponúkal nové možnosti pre svojich návštevníkov. Od r. 1930 tu existovalo Múzeum slovenského krasu a v r.
1955, teda presne pred 55 rokmi, vznikajú ďalšie kultúrne inštitúcie: Galéria Petra Michala Bohúňa a Múzeum Janka Kráľa. Svojou
špecifickou ponukou tiež prispeli k rozvoju cestovného ruchu.

Múzeum Janka Kráľa

Galéria Petra Michala Bohúňa

Múzeum slovenského krasu

Pohľad do zbierkového fondu Múzea Janka Kráľa, ktoré čiastočne dokumentuje aj históriu cestovného ruchu v našom meste,
zavŕšime ukážkami propagačných materiálov. Liptovský Mikuláš propagovali ako mesto medzi horami a mesto slovenskej kultúrnej
histórie.

Propagačné brožúry z polovice 60. rokov 20. storočia

Turistické publikácie z pera neúnavného
Miloša Janošku z r. 1947 a 1952
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Mikulášania na Oravskom hrade, zač. 20. storočia
Texty: Mgr. Iveta Blažeková, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Foto: archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Filip Lašut, Zdenko Blažek
Realizácia: Stanislava Fašánková, Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš
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