Rozvoj turistického ruchu na Babej hore a v jej okolí | Development of tourism
in the Babia hora Mountain and its surroundings | Rozwój ruchu turystycznego
na Babiej Górze i w jej okolicach
Pohorie Oravských Beskýd s dominantou Babia hora (1725mnm.)
boli vždy lákadlom pre turistiku a spoznávanie tunajšej fauny a flóry.
»» 1806 - V septembri vystúpil na Babiu horu arciknieža Jozef Habsburg, uhorský
palatín. Súčasťou jeho sprievodu boli muzikanti hrajúci na gajdách a iných
hudobných nástrojoch.
V polovici 19.storočia nastávajú priaznivé podmienky pre rozvoj horskej turistiky,
ktorá ešte nemala organizovaný charakter. Na tomto mieste vznikli hostinec a
ubytovacie zariadenie. Sprievodcami im boli väčšinou hájnici a prevádzkovatelia
týchto objektov.
Chata Slaná voda (pôvodná podoba) | Chalet Slaná voda (original form) | Chalet Slaná voda
(pierwotny kształt)

»» 1876 - Pri príležitosti 70.výročia babiohorského výstupu Jozefa Habsburga, bol
za sprievodu gájd, huslí a cigánskej kapely, na vrchole Babej hory umiestnený
kamenný obelisk.
»» 1894 - W. Schlesinger a Ľ. Klein v mene Beskiden -Verein, turistickej
organizácie, značkovali turistické chodníky na Babej hore. Na štíte Babej hory
bola umiestnená vrcholová kniha výstupov.
»» 1904 - Začína sa s výstavbou turistickej útulne pod vrcholom Babej hory.
»» 1905 - Dňa 11.júna bola daná do užívania turistická útulňa pod vrcholom Babej
hory v nadmorskej výške 1616 m, prvým chatárom bol jeden z jej staviteľov
Ján Zoššák z Polhory.

Pogórze Orawskie z dominującą nad nim Babią Górą
(1725 m n.p.m.) od zawsze przyciągały turystów i
osoby chcące poznać tutejszą faunę i florę.
»» 1806 r. - We wrześniu wszedł na Babią Górę palatyn węgierski arcyksiążę Józef
Habsburg. Towarzyszyli mu muzykanci, grający na gajdach i innych instrumentach
muzycznych.

The mid-19th century saw the growth in popularity of mountain tourism, which, however
did not have an organized character yet. A tavern and accommodation facility was built
in this place. Guides were mostly local gamekeepers or keepers of the buildings.

W połowie XIX w. zaczyna rozwijać się zainteresowanie turystyką górską, która nie miała
jeszcze zorganizowanego charakteru. Powstał tu zajazd i obiekt noclegowy. Przewodnikami
byli najczęściej leśnicy lub osoby prowadzące obiekty noclegowe.

»» 1876 - On the occasion of the 70th anniversary of the ascend of the Babia hora Mt.
done by Joseph Habsburg, a stone obelisk was erected on the mountaintop to musical
accompaniment of bagpipes, fiddles and a gypsy band.

»» 1876 r. - W 70. rocznicę wejścia na Babią Górę Józefa Habsburga został na szczycie góry
umieszczony kamienny obelisk, co odbyło się przy akompaniamencie gajd, skrzypiec i
kapeli cygańskiej.

»» 1894 - W. Schlesinger and Ľ. Klein on behalf of Beskiden -Verein, a tourist organisation,
marked the hiking trails across Babia hora. A summit register was placed atop the
Babia hora Mt.
»» 1904 - Building of a shelter hut was launched under the Babia hora peak.
»» 1905 - On June 11, the shelter at an elevation of 1616 m a.s.l., was brought into use,
and Ján Zoššák, one of its builders from Polhora, became the first cottage keeper
there.
»» 1906 - The first ski ascend up to the shelter on the Babia hora Mt. was undertaken.

»» 1894 r. - W. Schlesinger i Ľ. Klein, z ramienia organizacji turystycznej Beskiden-Verein,
wyznakowali szlaki turystyczne na Babią Górę. Na szczycie Babiej Góry umieszczono
skrzynkę z księgą pamiątkową, do której wpisywali się zdobywcy tego wierchu.
»» 1904 r. - Rozpoczyna się budowa schroniska turystycznego pod szczytem Babiej Góry .
»» 1905 r. - Dnia 11 czerwca oddano do użytku schronisko turystyczne pod szczytem
Babiej Góry znajdujące się na wysokości 1616 m n.p.m., pierwszym gospodarzem był
jeden z jego budowniczych Ján Zoššák (Jan Zosiak) z Polhory.
»» 1906 r. - Pierwsza wyprawa narciarska do schroniska na Babiej Górze.
»» 1926 r. - Pierwszym rezerwatem na terenie Babiej Góry była „Kotlina pod Babią Górą”
o powierzchni 117,6 ha.

Po skončení Prvej svetovej vojny (1918) zaniká turistický spolok BeskidenVerein. V novej Československej republike vznikajú telovýchovné organizácie
Sokol, Orol a Skauti. Tie síce majú v náplni činnosti aj rozvoj turistiky, no venujú
sa hlavne telovýchove. Nastáva obdobie úpadku turistiky na Babej hore. Až po
hospodárskej kríze, okolo roku 1932, začína štát podporovať turistický ruch,
„ožíva“ aj útulňa na Babej hore.

After the end of the First World War (1918), the tourist association Beskiden-Verein
ceased to exist. In newly formed Czechoslovakia, organizations of physical culture, such
as Sokol, Orol and Skauti were established. Although they were supposed to concentrate
also on the development of tourism, sport was their principal focus. These unfavourable
conditions led to a decline of tourism in Babia hora Mt. When the economic crises subsided
around 1932, the state started to promote tourism which also “revived” the tourist shelter
in Babia hora.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej (1918) organizacja Beskiden-Verein przestała
istnieć. W nowopowstałej Republice Czechosłowackiej powstały organizacje sportowoturystyczne Sokół , Orzeł i ruch skautowski. Ich działalność co prawdę zahaczała o
turystykę, ale organizacje te zajmowały się głównie krzewieniem tężyzny fizycznej. Okres
ten był czasem upadku turystyki na Babiej Górze. Dopiero po kryzysie gospodarczym, koło
roku 1932, państwo zaczęło wspierać ruch turystyczny i wtedy „ożyło“ także schronisko
na Babiej Górze.

»» 1935 - Vo februári došlo k najväčšiemu turistickému nešťastiu, keď zahynuli v
Babej hore štyria poľskí turisti, ktorí sa snažili dostať na jej vrchol až k útulni.

»» 1935 - In February, the greatest tourist disaster occurred when four Polish hikers
perished as they failed to reach the summit and shelter.

»» 1935 r. – W lutym ma miejsce największa tragedia, zamarzają czterej polscy turyści,
którzy nie trafili do schroniska podczas śnieżycy.

»» 1940 - Alica Lasslauerová darovala vilu Racovských (vybudovaná v roku 1902,
dnes známa ako chata Slaná Voda) klubu slovenských turistov.

»» 1940 - Alica Lasslauerová donated the Rácovský villa (built in 1902, at present known
as the chalet Slaná Voda) to the Slovak Tourist Club.

»» 1940 -1945 - Obnovená činnosť turistickej útulne.

»» 1940 - 1945 - The tourist shelter was renewed again.

»» 1949 - Turistická útulňa bola zničená požiarom.

»» 1949 - The tourist shelter was destroyed by fire.

»» 1969 - Bola vyhlásená štátna prírodná rezervácia Babia hora o výmere 530,33
ha.

»» 1969 - Designation of a state nature reserve Babia hora with an area of 530.33 hectares.

»» 1974 - Bola vyhlásená národná prírodná rezervácia NPR Babia hora.

»» 1996 - On the top of the Babia hora Mt., municipalities of Oravská Polhora, Rabča,
Rabčice and Sihelné built a memorial to John Paul II., which was later that year blessed
by František Tondra, bishop of the Spiš diocese. An ascend to the peak of Babia hora
Mt. with a Holy Mass is organised each year.

»» 1926 - Prvá chránená rezervácia na území Babej hory bola vyhlásená „Kotlina
pod Babou horou“ o výmere 117,6 ha.

»» 1996 - Obce Oravská Polhora, Rabča, Rabčice a Sihelné postavili pamätník
Jana Pavla II. na vrchole Babej hory, v tomto roku ho požehnal spišský biskup
František Tondra. Každoročne je organizovaný výstup na Babiu horu, ktorý je
spojený so svätou omšou.

»» 1974 - The National Nature Reserve of Babia hora was declared.

»» 1940 r. – Alica Lasslauerová podarowała Klubowi Słowackich Turystów willę Racovskich
(zbudowaną w roku 1902, obecnie znaną jako schronisko Slaná Voda).
»» w latach 1940 - 1945 - Wznowiono działalność schroniska turystycznego.
»» 1949 r. – Schronisko zostało zniszczone przez pożar.
»» 1969 r. - Powstaje rezerwat przyrody Babia Góra o powierzchni 530,33 ha.
»» 1974 r. - Powstaje rezerwat Babia góra.
»» 1996 r. - Miejscowości: Oravská Polhora, Rabča, Rabčice oraz Sihelné zbudowały na
szczycie Babiej Góry pomnik Jana Pawła II, który został w tym samym roku poświęcony
przez biskupa spiskiego Františka Tondrę. Co roku organizowane jest wejście na Babią
Górę połączone z mszą świętą.

»» 2003 - The Protected Landscape Area (PLA) and its zones were designated. The
Babia hora Mt. is under the highest level of protection NATURA 2000.

»» 2003 r. – Powołano Babiogórski Park Krajobrazowy objęty najwyższym stopniem ochrony
NATURA 2000.

Many personalities of cultural and social life have visited the spa in Polhora or the
surrounding mountains.

Uzdrowisko w Polhorze i okoliczne szczyty były odwiedzane również przez wiele osobistości
świata kultury i życia społecznego.

Pavol Országh-Hviezdoslav
When he worked as a lawyer in Námestovo, he would often seek treatment in the spa
Slaná Voda. While there, he would often visit the Lacho family, who were his inspiration
for the characters of Michal Čajka and Hanka Čajková in the epic masterpiece Hájnikova
žena („The Gamekeeper’s Wife“). They lived in the lodges in: Vysoké (1875 – 1882),
Stancova (1882 – 1885) a Roveň (1885 – 1898).

Pavol Országh-Hviezdoslav
Będąc adwokatem w Námestovie, udawał się w celach leczniczych do uzdrowiska Słona
Woda. Często odwiedzał rodzinę Lachovców, którzy byli pierwowzorami postaci Michała
i Hanki Czajków z jego epickiego dzieła Żona leśniczego. W latach 1875 – 1882 mieszkali
w leśniczówce Vysoké, w latach 1882 – 1885 Stancova, a od 1885 do 1898 w leśniczówce
Roveň.

Vladimír Ilič Lenin
1912 - an ascend of Vladimir Ilyich Lenin to the top of Babia hora and his visit to the local
spa Slaná Voda is documented. There are numerous accounts of the visits told by the
locals.

Władimir Ilicz Lenin
1912 r. - dokumenty potwierdzają, że Władimir Ilicz Lenin odbył wycieczkę na Babią Górę
i do uzdrowiska Słona Woda. Wyprawa ta obrosła wieloma legendami wśród mieszkańców
podbabiogórskich wiosek.

Milo Urban
Milo Urban (vnuk Lachovcov), bol popredný slovenský spisovateľ realizmu, ktorý
vo svojej tvorbe opisuje tunajší kraj. V dielach Žívý bič a Zelená krv vykresľujú
túto oblasť, v ktorej vyrastal v hájovni na Rovniach.

Milo Urban
Milo Urban (The Lachos’ grandson) was a prominent Slovak Realist writer, who describes
this region in his works. His literary works Žívý bič (The Living Whip) and Zelená krv
(Green Blood) give a vivid account of the region where he grew up in the gamekeeper‘s
house in Rovne.

Milo Urban
Milo Urban (wnuk Lachovcóv), wybitny słowacki pisarz realista, który w swojej twórczości
opisywał tutejszy region. W dziełach Żywy bicz i Zielona krew nakreślił obraz miejsc
znanych
mu z dzieciństwa spędzonego w leśniczówce Roveň.

Ján Pavol II.
V pamätiach Jána Pavla II. sa viackrát spomínajú jeho turistické výstupy na
Babiu horu a okolité pohoria. Počas návštevy Poľska v roku 1997 trikrát vo
vrtuľníku obletel vrchol Babej hory.

Ján Pavol II.
The memoirs of John Paul II. several times mention his hikes on the top of the Babia
hora Mt. as well as the surrounding mountains. While visiting Poland in 1997, he three
times circled the peak of Babia hora in a helicopter.

Jan Paweł II
We wspomnieniach Jana Pawła II wielokrotnie przewijają się jego wyprawy turystyczne
na Babią Górę i w okoliczne pasma górskie. Podczas wizyty w Polsce w roku 1997 trzy
razy okrążył śmigłowcem szczyt Babiej Góry.

»» 2003 - Bolo ustanovené územie Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) a jej zón.
Babej hore prislúcha najvyšší stupeň ochrany NATURA 2000.
Kúpele v Polhore a okolité hory boli navštevované aj mnohými osobnosťami
kultúrneho a spoločenského života.
Pavol Országh-Hviezdoslav
Svätá omša na vrchole Babej hory pri pamätníku Jána Pavla II. | The Holy Mass on the top of the Babia Keď pôsobil ako advokát v Námestove, chodieval sa liečiť do kúpeľov Slaná
hora Mt. at the memorial of John Paul II. | Msza św. na szczycie Babiej Góry przy pomniku Jana Pawła II. voda. Tu s obľubou navštevoval rodinu Lachovcov, ktorí mu boli vzorom pre
postavy Michala a Hanky Čajkových z epického diela Hájniková žena. Bývali na
hájovniach: Vysoké (v rokoch 1875 – 1882), Stancova (1882 – 1885) a Roveň
(1885 – 1898).
Vladimír Ilič Lenin
V roku 1912 je zdokumentovaná návšteva Vladimíra Iliča Lenina na Babej hore
a v kúpeľoch Slaná voda. O tejto návšteve sa rozprávajú viaceré legendy medzi
obyvateľmi pod Babou horou.

Pamätník Jana Pavla II. na vrchole Babej hory
Memorial to John Paul II. on the top of the Babia hora Mt.
Pomnik Jana Pawła II na szczycie Babiej Góry

The Orava Beskids mountain range dominated by the Babia hora Mt. (1725
m a.s.l.) have always allured tourists to explore and admire local fauna and
flora.
»» 1806 - Archduke Joseph Habsburg, Palatine of Hungary, climbed the Babia hora Mt. in
September that year. His accompanying party comprised musicians playing bagpipes
and other musical instruments.

»» 1926 - The first protected reserve with an area of 117.6 hectares called “Babia hora
basin” was designated.

»» 1906 - Prvý lyžiarsky výstup k útulni na Babej hore.

Turistická útulňa pod vrcholom Babej hory | Shelter under the Babia hora peak | Schronisko
turystyczne pod szczytem Babiej Góry
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