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Na starych 
widokówkach

Na starých
pohľadniciach

V čase najväčšieho rozkvetu kúpeľov sa Vyšné
Ružbachy často objavovali na pohľadniciach. Na
nich vidíme objekty, ktoré dnes už nestoja, ale tak-
tiež kúpeľné domy, ktoré dodnes patria k najkrajším
v kúpeľnej obci.

W okresie największego rozkwitu uzdrowiska
Wyżne Rużbachy pojawiały się często na widoków-
kach. Widzimy na nich obiekty, które dziś już nie ist-
nieją, ale też domy zdrojowe należące po dziś dzień
do najpiękniejszych w tej gminie uzdrowiskowej.

Prízemná budova s presklenou
verandou vľavo od prístupovej
cesty do kúpeľov je asi jediný
zachovaný kúpeľný dom z I. polovi-
ce 18. storočia. Ordinovali sa v nej
uhličité kúpele v 20 kabínach
s vaňami, kam sa privádzala voda
z prameňa Kráter. Pohľadnica, tzv.
dlhá adresa, je z prelomu 19. a 20.
storočia.

Parterowy budynek z przeszkloną
werandą po lewej stronie drogi
dojazdowej do uzdrowiska to
chyba jedyny zachowany dom zdro-
jowy z 1. poł. XVIII w. Odbywały się
tu kąpiele w wodzie zawierającej
dwutlenek węgla w 20 kabinach
z wannami, do których sprowadza-
no wodę ze źródła Krater. Wido-
kówka, tzw. długi adres, pochodzi
z przełomu XIX i XX w.

Celkový pohľad na Vyšné Ružba-
chy vklinené do náruče zalesne-
ných kopcov a hôr smerem na
sever. Autor pohľadnice ovšem
ich okolie trochu “upravil”.
Vysoké Tatry sú z obce dobre
vidieť, no zďaleka nie v takejto
monumentálnej kráse...

Ogólny widok na Wyżne Rużba-
chy w objęciach zalesionych
gór, w północnym kierunku.
Autor widokówki trochę ją
“poprawił”. Wysokie Tatry są
rzeczywiście z gminy dobrze
widoczne, jednak nie aż w takiej
monumentalnej postaci...



Najstaršia písomná správa o obci existuje v listine Spišskej kapituly z roku 1329, ktorou šoltýs Henrich, manžel
Hildegundy, sestry podolínskeho šoltýsa, predáva škultéciu Nižných Ružbách, na území ktorých vznikajú

v tom čase (Nové) Vyšné Ružbachy, s polovicou mlyna, pivovaru, s dvoma slobodnými lánmi 
a jednou kúriou novému šoltýsovi.

Najstarsza informacja pisemna o wiosce pojawia się w dokumencie Spiskiej Kapituły z roku 1329, w którym Henryk, małżonek Hil-
degundy, siostry sołtysa podolinieckiego, sprzedaje sołectwo wraz z połową młyna, browaru, dwoma wolnymi łanami oraz jedną

kurią (siedzibą szlachecką) nowemu sołtysowi. 

W zamieci czasu
Od pierwszej wzmianki 

do powstania uzdrowiska

V záveji času
Od prvej zmienky 

do vzniku kúpeľov

Len vnímavé zmysly básnika môžu počuť
po stáročia plynúcu vodu rozprávať o tom, ako
okolo kráčala história. Zálažný potok, ľudovo
nazývaný aj Ružbašianka, sa vinie cez Ružba-
chy nekonečnou hlbinou času, nôti svoju šumi-
vú pieseň o ľudských drámach, príbehoch,
radostiach i šťastí a nenávratne odnáša minu-
losť do zabudnutia. Väčšine z nás zostáva však
zamerať sa na pramene menej prchavé, ako je
zrkadlenie sa večnosti vody – zažltnuté stránky
histórie v archívoch, knižniciach, ba aj pod
povrchom zeme. Na pramene, hmatateľne
doložené históriou.

Tylko wrażliwe zmysły poety usłyszeć mogą, co
woda, płynąca od wieków, opowiada o  kroczącej wokół
historii. Potok Zálažný, nazywany też przez miejscowych
Rużbašianka, wije się przez  Rużbachy nieskończoną
głębią czasów, nuci swą szumiącą pieśń o ludzkich dra-
matach i historiach, o radości i szczęściu i bezpowrotnie
unosi przeszłość w zapomnienie. Większości z nas pozo-
staje jednak nic innego, jak tylko skierować się do źródeł
mniej ulotnych od lustrzanego połysku wieczności wody
– do pożółkłych kart ksiąg historii w archiwach, bibliote-
kach, a nawet pod powierzchnią ziemi. Do źródeł histo-
rycznych, namacalnych i udokumentowanych.

Vyšné Ružbachy

Listina Spišskej
kapituly je ulože-
ná v Archíve Spiš-
ského biskupstva
v Spišskej 
Kapitule.

Dokument Spiskiej
kapituły znajduje
się w Archiwum
kurii Spiskiej
w Spiskiej
Kapitule.

Ten prvý siaha naozaj hlboko, až na úsvit ľud-
ského rodu. V chotári obce je takým prame-
ňom nález veľkého sekáčovitého nástroja
z hnedého rádiolaritu z obdobia paleolitu.
Archeológovia ho objavili v mieste, kde sú v tra-
vertínových profiloch viditeľné tri 2–3 cm
hrubé vrstvy popola, ležiace nad sebou v hĺbke
asi šesť metrov. Popol pochádza z ohnísk sídlis-
ka ľudí, ktorí mohli byť predstaviteľmi Homo
erectus. Objav vyvoláva úvahu o tom, že už

Pierwsze źródło sięga rzeczywiście w głąb czasów, do
zarania rodzaju ludzkiego. Na terenie gminy przedstawia
takie właśnie źródło znalezisko wielkiego tnącego narzędzia
wykonanego z brązowego radiolarytu, pochodzące z okre-
su paleolitu. Archeolodzy znaleźli je w miejscu, w którym
między trawertynowymi profilami widoczne są trzy warst-
wy popiołu grubości 2–3 cm, leżące nad sobą na głębokości
około sześciu metrów. Popiół pochodzi z ognisk w osiedlu
ludzi, którzy mogli być przedstawicielami Homo erectus.
Znalezisko wywołało rozważania o tym, że już w czasach

19



Na konci roku
1929 si gróf Ján
Zamoyski nechal
spracovať genea-
lógiu svojho
rodokmeňa.

Pod koniec roku
1929 hrabia Jan
Zamoyski zamówił
wypracowanie
drzewa genealo-
gicznego swojego
rodowodu.
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Sobáš 9. marca 1929 Jána Kanty Zamoyského na kráľovskom dvore v Madride.
Zľava sedí grófka Karolína Zamoyská, vedľa španielsky kráľ Alfonz 

a mladomanželia princezná Izabela a gróf Zamoyski.
Ślub 9 marca 1929 roku Jana Kanty Zamoyskiego na dworze królewskim

w Madrydzie. Na lewo siedzi hrabina Karolina Zamoyska, obok hiszpański król
Alfonz, para młoda księżniczka Izabela i hrabia Zamoyski, oraz goście weselni

szlacheckiego pochodzenia.

Svadobná fotografia Jána Kantu Zamoyského.
Bol to muž impozantného vzhľadu

a mnohých záujmov.

Zdjęcie ślubne Jana Kanty Zamoyskiego.
Był to mężczyzna imponującego wyglądu

i licznych zainteresowań.

španielska princezná Izabela Alfonza Maria
Teresa Antonína Krystyna Mercedes Karolína

Adelaida Rafaela, kňažná de Bourbon

Hiszpańska księżniczka Izabela Alfonza Maria
Teresa Antonina Krystyna Mercedes Karolina

Adelajda Rafaela, księżna de Bourbon

Vyšné Ružbachy

Strieborná tácňa
s aliančnými erbami
rodov Zamoyských
a Bourbonovcov,

Jeden zo svadobných
darov Jána a Izabely.

Srebrna tacka z herba-
mi alianckimi rodu

Zamoyskich i Burbo-
nów. Jeden z darów

ślubnych Jana 
i Izabeli.
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Niczym rozkwitnięta łąka
Stroje Rużbach

Sťa rozkvitnutá lúka
Ľudové kroje

Odev v minulosti bol celkom iný ako dnes. Drs-
nejšia klíma i pomerne biedne matriálne podmienky
v Ružbachoch viedli k tomu, že sa materiály na oble-
čenie čerpali najmä z prírody. hlavne z ľanu, ktorý si
obyvatelia pestovali na roli, a z ovčej vlny. Ľan sa
v celom procese od vypestovania až po domáce šitie
a vyšívanie kroja spracúval ručne.

Ubiór w przeszłości zupełnie różnił się od
dzisiejszego. Bardziej surowy klimat i stosunko-
wy brak materiałów na ubrania w Rużbachach
prowadził do tego, że czerpano je zwłaszcza
z natury, głównie z lnu, który mieszkańcy upra-
wiali na roli, oraz z owczej wełny. Len, podczas
całego procesu od uprawy aż po domowe szy-
cie i wyszywanie stroju, obrabiano ręcznie.

Ku kroju sa nosi-
li biele bavlnené
pančuchy, v lete

čierne šnurovacie
celé topánky

alebo poltopánky,
v zime čižmy s tvr-

dou sárou.

Do stroju zakła-
dano białe baweł-
niane pończochy,

w lato czarne
sznurowane buty

zamknięte lub
półzamknięte,

w zimie cholewy
z twardą skórą.

Rozlišovali sa kroje pracovné a sviatočné. Typické
pre Vyšné Ružbachy bolo, že kroje boli nádherne fareb-
né. Ako si spomína pamätníčka Janka Marfiaková,
v Nižných a Vyšných Ružbachoch a v susednej Lacko-
vej boli kroje podobné – “ale tie naše boli najpestrejšie,
najkrajšie,” hovorí s hrdosťou v hlase. 

Ženský kroj sa skladal zo spodného odevu, ktorý tvo-
rila hrubá ľanová košeľa – spodnica, na nej bolo biele
oplecko bez zapínania, nariasené do okrúhleho výstri-
hu s naberanými rukávmi po lakte. Vpredu pod hrdlom
bola čierna alebo modrá výšivka, u dievčat pestrofa-
rebná. Rukávy, na manžete zdobené úzkym pásikom
výšivky, boli zakončené volánikom s čipkou. Navrch
prišiel lajblík z brokátu alebo vyšívaného zamatu, na
všedný deň z pestrého flanelu. Vrchná, tmavá, drobno
skladaná sukňa – kydle bola zdobená drobnejšími kve-
tinovými vzormi, väčšinou s modrotlačou. Ženy mali
doma 40–60 sukní, podľa toho, z ako majetnej rodiny
pochádzali. Na sukňu sa viazala čierna lesklá zástera,
bohato vyšívaná pestrofarebnou vlnou alebo bavlnka-

Rozróżniano stroje robocze i odświętne. Piękne
i kolorowe stroje były typowe dla Wyżnych
Rużbach. Jak przypomina sobie emerytka Janka Mar-
fiaková,   w Niżnych i Wyżnych Rużbachach, czy
w sąsiedniej Lackovej stroje były podobne – „lecz te
nasze były bardziej urozmaicone, najpięknieksze“ –
opowiada z dumą w głosie.

Strój żeński składał się ze spodniej części, którą
tworzyła gruba lniana koszula – „spodnica”, na niej
było białe „oplecko“ bez zapięcia z fałdami docho-
dzącymi do okrągłego dekoltu z bufiastymi rękawami.
Z przodu pod karkiem znajdował się czarny lub grana-

Tradičný ružbašský kroj žiaril farbami.
Tradycyjny strój rużbaski lśniał kolorami.

Hlavu slobodnej dievčiny zdobila odkonka, vinec 
a snorečka cez pačorky preložená.

Głowę niezamężnej dziewczyny zdobił wianuszek,
wieniec oraz wplecione sznurki do warkoczy.

Vinec



Powietrze i woda dla zdrowia
Uzdrowisko dziś

Vzduch i voda 
pre zdravie

Kúpele dnes

Máloktorá krajina sa môže pochváliť
takým bohatstvom minerálnych vôd a kúpe-
ľov ako Slovensko. Kúpele Vyšné Ružbachy sú
jedny z najstarších na Slovensku. Spájajú sa
v nich dva prírodné liečivé faktory – teplé pra-
mene liečivých vôd a priaznivé klimatické
podmienky zalesnenej, pomerne vysoko polo-
ženej oblasti (vyše 600 m n. m.). Ihličnaté
lesy, ktoré ich obklopujú, prerastajú až do
kúpeľných parkov s kúpeľnými liečebnými
domami a dávajú im tak osobitný horský ráz.
Mimoriadna čistota ovzdušia je presýtená živi-
cou tatranských jedlí. Podhorská klíma otužu-
je organizmus, ktorého odolnosť sa tak zvyšu-
je, pôsobí na rovnováhu vegetatívneho nerv-
stva a zlepšuje funkčný stav mozgovej kôry. 

Vyšné Ružbachy

Kúpele poskytujú
tieto liečebné
procedúry: 
Vodné liečebné
procedúry
Fyzikálna liečba
Psychoterapia
Elektroliečba
Špeciálne liečeb-
né procedúry 
Odborné vyšetre-
nia.

Uzdrowisko ofe-
ruje następujące
zabiegi lecznicze: 
Balneoterapię
Fizykoterapię
Psychoterapię
Elektroterapię
Specjalną terapię
leczniczą 
Badania fachowe.

Liečivá voda vo Vyšných Ružbachoch patrí
do skupiny hydrouhličitanovo-síranových,
vápenato-horčíkových, uhličitých, hypotonic-
kých minerálnych vôd. Deväť miestnych pra-
meňov s teplotou v rozmedzí od 19°C do
22,3°C dáva asi 150 litrov minerálnej vody za
sekundu. Hlavným prírodným liečivým zdro-
jom vo Vyšných Ružbachoch je prameň Iza-
bela, ktorý je najvýdatnejší v Ružbachoch
a pravdepodobne aj jedným z najvýdatnej-
ších uhličitých žriedel v Európe. 

Liečivý účinok prírodnej uhličitej minerál-
nej vody spočíva v tom, že pri kúpaní sa
pokožkou vstrebáva kysličník uhličitý, ktorý
rozšírením kožných kapilár spôsobuje prekr-
venie kože. Túto skutočnosť využívali odbor-
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Rzadko który kraj może pochlubić się takim bogactwem
wód mineralnych i uzdrowisk, jak Słowacja. Uzdrowisko
Wyżne Rużbachy jest jednym z najstarszych na Słowacji.
W miejscu tym łączą się dwa czynniki lecznicze – gorące źró-
dła wód leczniczych i przyjazne warunki klimatyczne zale-
sionego, stosunkowo wysoko położonego regionu (powyżej
600 m n.p.m.). Lasy iglaste, które je otaczają, przerastają aż
do parków zdrojowych z domami zdrojowymi nadając im
w ten sposób szczególny, górski charakter. Nadzwyczaj
czyste powietrze przesycone jest żywicą tatrzańskich jodeł.
Podgórski klimat hartując organizm podnosi jego odpor-
ność, oddziałuje na równowagę układu wegetatywnego
i poprawia funkcjonalny stan kory mózgowej. 



Vyšné Ružbachy

105



Vyšné Ružbachy

107

Jednym z najbardziej godnych uwagi obiektów
Wyżnych Rużbach jest Biały dom. Z tym słynnym, ame-
rykańskim, łączy go oprócz nazwy tylko jedno: również
on był ośrodkiem kierowania do czasu, kiedy kilka lat
temu dyrekcja uzdrowiska przeniosła się do nowego
obiektu Trawertyn. Swą nazwą otrzymał Biały Dom
według typowych białych fasad z trawertynu – kamienia,
który przez wieki wydobywany był na terenie gminy. 

Exkluzívny, majestátny
Biely dom

Ekskluzywny, majestatyczny
Biały dom

Jednou z pozoruhodných domi-
nánt Vyšných Ružbách je Biely dom.
S tým chýrnym americkým má
okrem názvu spoločné iba jedno – aj
ten tunajší býval riadiacim centrom,
kým sa pred pár rokmi nepresťaho-
valo riaditeľstvo kúpeľov do nového
objektu Travertín. Svoj názov dostal
podľa typicky bielych travertínových
fasád, kameňa, ktorý sa po stáročí
ťažil v chotári obce.

Spoločenskou
udalosťou letnej
sezóny býval
Annabál, ktorý
navštevovali 
hostia aj
zo vzdialeného
okolia. 
Pod Bielym 
domom sa v zime
korčuľovalo. 

Wydarzeniem
towarzyskim
sezonu letniego
bywał Annabal,
na który przy-
jeżdżali goście
z dalekiej okoli-
cy. Poniżej
Białego Domu
była  zimą
ślizgawka. 

Otvorenie Bieleho domu v roku
1931, ktorý v čase rozkvetu ružbaš-
ských kúpeľov dal vybudovať gróf Ján
Kanty Zamoyski, bolo v Ružbachoch
udalosťou veruže mimoriadnou. Hovo-
rí o tom už skutočnosť, že nový kúpeľ-
ný dom mal byť kópiou jedného z palá-
cov v Monte Carlo. Objekt s pôvodným
názvom Casino poskytoval kúpeľné
služby, ubytovanie, stravovanie a zába-
vu hosťom z vyšších kruhov. Kúpeľ-
ným hosťom bola k dispozícii veľká

Portrét Izabely a Jána Kanty Zamoyských je umiestnený
vo vstupnej hale Bieleho domu, v  I. polovici minulého

storočia najluxusnejšej stavby v kúpeľoch.

Portret Izabeli a Jana Kanty Zamoyskich znajduje się
w westybule Białego Domu, w pierwszej połowie

zeszłego stulecia najbardziej luksusowego
budynku w uzdrowisku. 

Na južnom priečelí Bieleho domu je erb Zamoyských
vľavo a Bourbounovcov vpravo. 

Na południowej ścianie Białego Domu jest z lewej
strony pierwotny herb rodu Zamoyskich, z prawej zaś

herb hiszpańskich Bourbonów.



Vyšné Ružbachy

117

Unikalne jeziorko
Krater

Unikátne jazierko
Kráter

Travertínové jazierko Kráter je vari najobdivovanejší
a návštevníkmi najobľúbenejší prírodný útvar vo Vyšných
Ružbachoch. Niet sa čo čudovať: nesporne je unikátne. 

Trawertynowe jeziorko Krater jest
chyba najbardziej podziwianym i lubia-
nym przez gości wytworem natury w Wyż-
nych Rużbachach. Nie ma się czemu dzi-
wić: jest ono bezsprzecznie wyjątkowe. 

Miestne zaužívaný
názov pre Kráter
bola i v kronike
uvádzaná Studňa.
Má to logiku –
pôvodom je tento
útvar skutočne
viac studňou ako
kráterom, ktorý
pripomína iba svo-
jím výzorom.

Miejscowi
nazywali dawniej
dzisiejszy Krater
„Studnią“. To
logiczne, swoim
pochodzeniem ma
ten wytwór
natury więcej
podobieństwa
do studni niż do
krateru, który
przypomina tylko
swym wyglądem. 

V roku 1958 bol
prehĺbený vrt do
hĺbky 9 metrov,
čím sa dosiahol
príliv 8 l/s.

W roku 1958
pogłębiono
odwiert
do 9 metrów,
przez co uzyskano
przypływ 8 l/s.

Zo štyroch veľkých a niekoľkých malých travertínových krá-
terov vo Vyšných Ružbachoch je Kráter jediný zavodnený, po
okraj naplnený minerálno-termálnou vodou, pričom hladina
vody je vyššie ako okolitý terén. Ostatné sú suché. Ružbašské
krátery nemajú nič spoločné so sopkami či sopečnými erupcia-
mi, aj keď ich pomenovanie tento pôvod evokuje. Vznikli pre-
padnutím travertínových kôp vyzrážaných okolo silne minerali-
zovaných prameňov bohatých na vápnik. 

Kráter má pomerne ustálený vodný režim, napája ho prameň
s výdatnosťou necelých osem litrov za sekundu a cez trhliny na
dne zároveň neustále uniká do vody kysličník uhličitý. Jeho

Z czterech wielkich i kilku małych trawer-
tynowych kraterów w Wyżných Rużbachach
Krater jako jedyny jest zawodniony, po brze-
gi napełniony mineralną wodą termalną,
przy czym poziom wody jest wyższy, niż
poziom terenu otaczającego. Pozostałe kra-
tery są suche. Tutejsze kratery nie mają nic
wspólnego z wulkanami lub erupcjami, choć
ich nazwa wywołuje właśnie takie skojarze-
nia. Powstawały przez zapadnięcie się tra-
wertynowych kop wokół mocno mineralizo-
wanych źródeł bogatych w wapień. 

W Kraterze panują stosunkowo stałe
warunki wodne, napełniany jest przez źródło
o wydajności niecałych osiem litrów na
sekundę, a przez szczelinki w dnie nieustan-
nie przenika do wody dwutlenek węgla. Jego
zawartość w wodzie wynosi 900–1360 mg.1-

1. Źródło wypływa w środku trawertynowej
kopy na głębokości ok. 4 metrów. Wypływa-
jąca woda, podobnie, jak woda z pozostałych
ośmiu aktualnie czynnych źródeł mineral-
nych w Wyżnych Rużbachach, ma ciekawe
pochodzenie. Terenem jej gromadzenia są
bowiem Tatry Bielańskie, gdzie w warstwach
tamtejszych wapieni i dolomitów dochodzi
do jej mineralizacji. Następnie jako woda kra-
sowa przepływa w kierunku na wschód przez
warstwy łupków i fliszu Spiskiej Magury
i występuje pod ciśnieniem na powierzchnię
ziemi w miejscu wspominanego złomu geolo-
gicznego, w tzw. rużbaskim oknie tektonicz-
nym. W roku 1958 pogłębiono odwiert
w Kraterze na 9 metrów, przez co osiągnięto
przypływ 8 l/s.

Pod wpływem przyjaznych warunków
stopniowo wytworzyło się okrągłe jeziorko
przypominające krater, o średnicy aż 20 met-
rów, głębokości dwa do trzech metrów,
i powierzchni 284 m2. Wysokie około 1 met-
ra trawertynowe obrzeże jeziorka, leżącego
na wierzchołku niewyraźnej kopy, nieustan-
nie się formuje przez nowe warstewki sub-
stancji mineralnej wytrącającej się z wody,
która po pewnym czasie stwardnieje zmie-
niając się w klasyczny trawertyn. Przy tem-
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Kabínky  pre 250 hostí – rok 1930
Kabinki dla 250 gości – rok 1930

Americký tobogán v 30. rokoch 20. stor.
Amerykański tobogan w 30 latach

Pohľad na bazén smerem od vily Terezy v roku 1947
Widok na basen od Willy Teresy w  roku 1947

Strand a kúpalisko v roku 1949
Strand i basen w roku 1949
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