Minerálne pramene Slaná voda
Mineral springs Slaná voda (Salt water)
Źródła mineralne Slaná voda (Słona Woda)
Slaná voda je názov unikátneho minerálneho prameňa
na hornej Orave. Prameň vyviera na katastrálnom
území obce Oravská Polhora. Tento prameň je známy
už od roku 1550 z rukopisných máp minerálnych prameňov.
Miestne obyvateľstvo oddávna využívalo vodu namiesto soli a
na liečebné účely.
Prameň Slanej vody, datované 1905 až 1910
Spring of Salty Water, dated from 1905 to 1910
Źródło Słona Woda, zdjęcie pochodzące lat 1905 - 1910

Z prameňa vyviera alkalická slaná jódo-brómová minerálna
voda s obsahom soli do 50 g/1 kg vody. Obsah jódu je približne
135 mg/kg. Soľanka preto patrí k najhodnotnejším jódovým
liečivým vodám známym na území Slovenska aj Európy.
Prvú chemickú analýzu Slanej vody vykonal v roku 1843
L. Tognio, ktorý sa venoval výskumu minerálnych prameňov
v celom Uhorsku. V roku 1846 realizoval podrobný chemický
rozbor vody z kúpeľného prameňa lekár a chemik K. Than.

Polhorské kúpele na katastrálnej mape Oravskej Polhory z roku 1871
Polhorske Spa on the cadastral map of the Oravská Polhora from 1871
Polhorskie uzdrowisko na mapie katastralnej Oravskiej Polhory z 1871 roku

Polhorské kúpele, datované 1910
Polhorske Spa, dated 1910
Polhorskie uzdrowisko w 1910 r.

Slaná voda is the name of a unique mineral spring in
the Upper Orava. The spring within the cadastral area of
the municipality of Oravská Polhora. Various manuscript
maps of mineral springs documented its existence as early as
1550. Since long ago, local people have used the water as a salt
substitute and for medical purposes.
The spring produces salt alkaline iodine-bromine mineral
water with the salt concentration up to 50 g per 1 kg of water.
The iodine content is approximately 135 mg per 1kg. Therefore,
this salt brine is considered one of the most valuable medicinal
iodine mineral waters known in Slovakia and Europe.
The first chemical analysis of the salt water was performed in
1843 by L. Tognio who was in charge of the research of mineral
springs in the Austro-Hungarian Empire. Further in-depth chemical
analysis of the spring water was conducted by a doctor and

Rozbor Slanej vody podla K.Thana z roku 1846. Zdroj C. Kuchtiak
Analysis of Salt Water by K. Than from 1846. Source C. Kuchtiak
Analiza słonej wody K. Thana z 1846 r. Źródło C. Kuchtiak

OBEC ORAVSKÁ
POLHORA

Na základe rozborov 4. februára 1866
lekárske konzílium rozhodlo o chorobách,
ktoré sú liečiteľné z prameňa Slanej vody v polhorských
kúpeľoch. Išlo hlavne o strumu, skrofulózu, opuchliny,
tuberkulózu, vodnatieľku, syfilis, kožné choroby a neurózy.
Samotná liečba prebiehala troma spôsobmi, pitnými
kúrami pri prameňoch, kúpeľnými procedúrami vo vaniach
a prikladaním obkladov.
V dnešnej dobe sa Slaná voda využíva na vonkajšiu i vnútornú
balneoterapiu, voda sa pridáva do liečivých kúpeľov, obkladov či
na kloktanie, pitie v malých dávkach a inhaláciu.
Z medicínskeho hľadiska je táto voda odporúčaná na
liečenie: kožných chorôb, chorôb obehového ústrojenstva,
nervových chorôb, chorôb pohybového ústrojenstva a taktiež
gynekologických a ženských chorôb.
chemist K. Than. Based on the analysis of February 4, 1866,
a medical committee determined which illnesses are suitable
for cure in the Polhora spa. They included goitre (thyroid gland
swelling), scrofula, swellings, tuberculosis, dropsy, syphilis,
various skin diseases and neuroses. There were three methods of
treatment employed: drinking cures at the springs, bath treatments
and compresses.
The Slaná voda salt water is nowadays used for internal and
external balneotherapy, as an additive to medicinal baths and
compresses, or inhalation and moderate drinking.
From a medical perspective, this water is recommended for
treatment of: skin diseases, circulatory system diseases,
nervous system disorders, musculoskeletal diseases as well as
gynaecological diseases.

Słona Woda to nazwa wyjątkowego źródła mineralnego
na Górnej Orawie. Źródło to znajduje się w obwodzie
ewidencyjnym, czyli na terenie miejscowości Oravská
Polhora. Znane jest już od 1550 roku, ponieważ było zaznaczone
na ręcznie sporządzanych mapach źródeł mineralnych. Tutejsi
mieszkańcy od dawna używali wody z tego źródła zamiast soli
oraz w celach leczniczych.

Na podstawie tych analiz 4 lutego 1866 konsylium lekarskie
zdecydowało, jakie choroby można leczyć wodą ze źródła
Słona Woda w uzdrowisku Oravská Polhora. Leczono przede
wszystkim wole tarczycy, skrofulozę (gruźlicę węzłów chłonnych),
obrzęki, gruźlicę, puchlinę wodną, syfilis, choroby skóry i nerwice.
Stosowano trzy rodzaje leczenia: picie wody przy źródle, zabiegi
wodolecznicze w wannach oraz przykładanie kompresów.

Ze źródła wypływa alkaliczna solanka jodowo-bromowa
zawierająca do 50 g soli na 1 kg wody. Zawartość jodu to
około 135 mg/kg. Z tego powodu solanka ta jest zaliczana do
najcenniejszych leczniczych wód jodowych na terenie Słowacji
oraz Europy.

Obecnie Słona Woda jest stosowana do balneoterapii w formie
do kąpieli leczniczych, okładów lub do przepłukiwania np. gardła,
a w małych ilościach do picia oraz do inhalacji. Z medycznego
punktu widzenia woda ta jest zalecana
w terapii chorób skóry, układu krążenia,
chorób nerwowych, schorzeń układu ruchu
oraz chorób kobiecych.

Pierwszą analizę chemiczną Słonej Wody przeprowadził w roku
1843 Ľudovít Tognio, który badał źródła mineralne na terytorium
całych Węgier. W roku 1846 lekarz i chemik K. Than wykonał
szczegółową analizę chemiczną wody z leczniczego źródła.

