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SOBRANECKÉ KÚPELE DO ROKU 1918 

 

Alena MIŠÍKOVÁ 

 

 

Sobranecké Kúpele ležia na východnom Slovensku, 2,5 kilometra severovýchodne od 

mesta Sobrance. V 19. storočí patrili medzi vyhľadávané kúpeľné strediská v Uhorsku. 

Navštevovali ich nielen chorí zo všetkých spoločenských vrstiev, ale aj zámožní hostia, ktorí 

sem prichádzali za zábavou a oddychom. Návšteva kúpeľov vtedy patrila k spoločenskému 

bontónu.
1
  

Prvá písomná správa o minerálnych prameňoch pri Sobranciach pochádza z roku 

1336. Nachádza sa v listine Jágerskej kapituly, ktorá v nej potvrdzovala deľbu panstva 

Michalovce medzi šľachticov z Michaloviec – Nagymihalyiovcov, de Nagymihály. V listine 

sú uvedené ako slané studne (puteis salis) v chotári dediny Vyšná Tibava, neskôr zvanej 

Horňa. Už vtedy boli veľmi vzácne, lebo ostali v spoločnom vlastníctve šľachticov, ktorí si 

ostatný majetok rozdelili na dve rovnaké polovice.
2
 

Z obdobia stredoveku a raného novoveku nemáme o prameňoch žiadne písomné 

správy. Dedina Horňa bola od polovice 16. storočia opustená a v jej chotári založili zemepáni 

majer.
3
 

Pramene nespomína ani vzdelanec Juraj Wernher v diele Správa o podivuhodných 

vodách Uhorska (De admirandis Hungariae aquis hypomnemation) z roku 1549, v ktorom 

opísal 22 lokalít s minerálnymi prameňmi na Slovensku.
4
 Liečebné kúpele uviedol 

                                                 
1
 MIŠÍKOVÁ, Alena. Slovenské Karlove Vary. In: Historické príbehy od Schengenskej hranice. Zost. Martin 

Molnár, Matej Starják. Michalovce: Priatelia Zemplína, 2011, s. 64-67. 
2
 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Užskej župy. Prešov: FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1995, s. 86, 234-

235. NAGY, Gyula. A nagymihályi és sztáray gróf Sztáray család oklevéltára I. Budapest 1887, s. 112 „locum 

pro puteis salis...possessionis... Molnustyba existentem“. 
3
 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Užskej župy. Prešov: FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1995, s. 87. 

4
 REBRO, Augustín. Vzácne a obdivované vody Slovenska. Piešťany: Balneologické múzeum Piešťany, 1996, s. 
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v Piešťanoch, Bojniciach, Trenčianskych, Turčianskych a Sklených Tepliciach, Vyhniach 

a Liptovskom Jáne.
5
  

Prvá písomná správa o kúpeľnej liečbe pri Sobranciach sa nachádza v diele Mateja 

Bela Historicko–geografické znalosti o súvekom Uhorsku (Hungariae novae historico-

geographica) z 30. rokov 18. storočia. V časti venovanej Užskej stolici píše „V chotári 

zničeného mestečka Sobrance sa nachádza liečivý prameň, z ktorého vyviera načernalá voda 

so zápachom síry, slanej a kyselkavej chuti. Okrem síry obsahuje ochram, soľ a trochu 

kyseliny. Voda má liečivý účinok použitá ako kúpeľ. Okolití obyvatelia majú s používaním 

vody a jej liečivými účinkami dlhodobé skúsenosti. Používajú ju často na umývanie, a to ako 

prostý ľud, tak aj vznešenejší a bohatší ľudia. Tí používajú vodu z prameňa zohriatu 

a privedenú do kúpeľných kadí, umiestnených pod šiatrami. Ak to sily chorých ľudí 

nedovoľujú, aby sa mohli zďaleka sem dopraviť, dajú si priniesť vodu domov, hoc aj bez 

kúpeľnej kade a používajú ju, kým účinok nevyprchá. Chudobný a prostý ľud vykope jamu, 

naplní ju vodou z prameňa, zohreje rozžeravenými kameňmi, ktorých je tu dostatok a ponoria 

sa do jamy akoby do bahenného zábalu. Pre človeka je tento kúpeľ liečivý. Chudobní chcú 

týmto balzamom odstrániť všetky druhy chorôb. Okrem iného používajú títo ľudia aj 

neobvyklé lieky, ako cibuľu, ocot, masť a iné svoje všelieky. Pre dobytok je prameň zdravý aj 

na pitie, nie však pre človeka, a to jednak pre ostrú chuť, jednak pre množstvo kyseliny. Obe 

tieto zložky zvyknú spôsobovať nechuť a s tým príbuzné dávenie.“
6
  

Kúpacie kade a jamy možno považovať za prvé kúpeľné objekty v kúpeľoch. Chorí sa 

tu liečili sami bez lekárskeho dozoru, len podľa zaužívaných zvyklostí. Chudobnejší 

návštevníci si zhotovovali provizórne prístrešia alebo sa ubytovávali u okolitých obyvateľov. 

Kúpele boli sezónne, kúpeľný ruch sa obmedzoval len na letné mesiace. 

Prvý kúpeľný dom dal v polovici 18. storočia postaviť gróf Imrich Sztáray de Nagy 

Mihaly, dedič šľachticov z Michaloviec, ktorý sa zaslúžil o ich rozkvet. V urbári panstva 

Michalovce sú kúpele uvedené ako Čierne kúpele na majeri Horňa (Balneum nigrum). V tej 

                                                 
5
 MULÍK, Ján. Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Martin: Osveta, 1981, s. 28. 

6
 BEL, Matej. Užská stolica. Preklad z jazyka latinského. Bratislava: Zemplínsky valal n.f., 1999, s. 22. 
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dobe už boli veľmi vyhľadávané a prinášali svojmu majiteľovi nemalý zisk, preto ich vyňal 

z rôznych majetkových prevodov.
7
  

 

Obr. 1 

Portrét grófa Imricha Sztárayho de Nagy Mihaly (1698 – 1769) 

 

O celkový rozvoj kúpeľníctva v Uhorsku sa postarala Mária Terézia. V roku 1763 

nariadila prvú úradnú registráciu prameňov minerálnych a termálnych vôd v monarchii. 

Určená komisia mala pramene spísať, preskúmať a opísať ich liečivé účinky a možnosti 

využitia. Propagáciou domácich kúpeľov chcela panovníčka zabrániť bohatej šľachte 

navštevovať kúpeľné strediská v zahraničí, a tým aj úniku peňazí z monarchie. Do kúpeľov 

začali prichádzať lekári, spresnila sa aplikácia kúpeľných procedúr, začali sa vydávať kúpeľné 

poriadky. Podľa správy Dávida Zsolnayho v Topografii Uhorska (Ungaria suis cum regibus) 

z roku 1767, v Horni už fungovala systematická kúpeľná liečba a úspešne sa tu liečila najmä 

                                                 
7
 MV SR, Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Sztáray Michalovce (ďalej SM), I.č. 998: Urbarium 

Dominii Nagy Mihály, r. 1744 – 1760, str. 132 „Praedium Felsö Falu alias Hornya...Balneum 

nigrum...Sztaraiana Domus Balneatoria...1756.“ 
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dna a paralýza.
8
 

V roku 1769 sa majiteľom kúpeľov stal Imrichov najstarší syn gróf Ján Filip Sztáray 

(1739 – 1815). Kúpele sa stali súčasťou jeho panstva Staré.
9
 Aj on pokračoval v ich 

zveľaďovaní. V kúpeľoch pribudla nová kúpeľná budova so štyrmi hosťovskými a šiestimi 

kúpeľnými izbami a hostinec.
10

 V súpise z roku 1772 boli kúpele ocenené na 800 zlatých 

a príjem z nich bol 200 zlatých.
11

 Ján Filip sa zaslúžil aj o obnovu dediny Horňa, 

v písomnostiach zo 70. rokov 18. storočia je už uvedená ako nová dedina.
12

 

Ján Filip však zápasil s finančnými problémami, preto v roku 1773 zálohoval majetky 

panstva Sobrance Baltazárovi Aiszdorferovi a jeho manželke Anne Szirmay za 22 000 

zlatých.
13

 Z tohto dôvodu figuroval Baltazár Aisdorfer počas tereziánskej urbárskej regulácie 

v roku 1774 v zálohovaných dedinách ako zemepán.  

Z tých čias pochádza prvá chemická analýza tunajšej minerálnej vody, ktorú vyhotovil 

viedensky lekár a profesor chémie Heinrich Johann von Crantz. V diele Liečivé pramene 

Rakúskej monarchie (Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie) z roku 1777 ju 

označil ako kyselku so sírnym zápachom a slanou chuťou, ktorá podporovala trávenie 

a stolicu. Používala sa na pitnú kúru a ako kúpeľ pri dne a ochrnutí.
14

 

Ďalšiu správu o kúpeľoch zanechal vzdelanec Ján Matej Korabinský v Zemepisno-

historickom a tovarovom lexikóne Uhorska (Geographisch-historisches und Produkten 

Lexikon von Ungarn) z roku 1786, kde ich uviedol ako sírne kúpele, ktoré hojne navštevovali 

chorí trpiaci na kŕče a kožné choroby.
15

 

Účinnosťou minerálnych vôd pri Sobranciach sa zaoberal aj zemplínsky stoličný lekár 

Martin Csermák. V roku 1813 poznamenal, že kúpeľná liečba je najúčinnejšia proti 

                                                 
8
 MULÍK, Ján. Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Martin: Osveta, 1981, s. 52, 61.  

9
 ŠA PO, SM, I.č. 1616, No 1: Testamentum Emerici Sztaray, r. 1768 "Hornyaé fördöimet egesz praediumat". 

10
 ŠA PO, SM, I. č. 1001, No 6: Vypočúvanie svedkov kvôli majetku J. F. Sztárayho, r. 1777. 

11
 ŠA PO, SM, I. č. 227, No 4067: Súpis majetku J. F. Stárayho, r. 1772 „Poonis Hornya...termae saditrales“.  

12
 ŠA PO, SM, I. č. 1001, No 6: Vypočúvanie svedkov kvôli majetku J. F. Sztárayho, r. 1777 „Praedium seu Neo 

Possessio Hornya“. 
13

 ŠA PO, SM, I. č. 3: Index miestny, 1. pol. 19. storočia, s. 121 „Pignoratitiae Philippi Sztáray pro Balthasare 

Aiszdorfer, No 4108 a. 1773“. I. č. 445, No 6132: Zmluva J. F. Sztárayho s B. Aiszdorferom o zálohovaní 

panstva Sobrance, r. 1773. 
14

 MULÍK, Ján. Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Martin: Osveta, 1981, s. 53, 61.    
15

 KORABINSKÝ, Matej.  Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786, s. 

715 „Schwefelbad“. 
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reumatizmu, artrózam, dne, kožným chorobám i žalúdočným problémom. Na liečebné 

procedúry sa používali kúpele a pitné kúry, ktoré sa podávali na lačný žalúdok. Úspešné bolo 

aj používanie zábalov zo sírneho bahna, ktoré sa usadzovalo na dne studní.
16

 

V roku 1815 sa majiteľom kúpeľov stal Jánov najstarší syn gróf Krištof Sztáray (1768 

– 1836). Kúpele sa stali súčasťou jeho panstva Sobrance.
17

 V tom čase ich už pomenúvali aj 

ako Sobranecké Kúpele (Balneo Hornyensi alias Szobrantziensi).
18

 Ešte v roku 1810 vykúpil 

Krištof Sztáray zálohované majetky z roku 1773 za 160 000 zlatých, ale zároveň ich v ten istý 

deň dal do nájmu Jánovi Pongráczovi de Szent Miklós et Óvár na 10 rokov za ročné nájomné 

9 000 zlatých.
19

 

 

 

Obr. 2  

Sobranecké Kúpele v 19. storočí 

 

                                                 
16

 REBRO, Augustín. Vzácne a obdivované vody Slovenska. Piešťany: Balneologické múzeum Piešťany, 1996, s. 

157.  
17

 ŠA PO, SM, I. č. 273, No 5196: Súpis majetku Krištofa Stáraiho, r. 1819 „Dominium Szobrántz“.  
18

 ŠA PO, SM, I. č. 273, No 5196: Súpis majetku Krištofa Stáraiho, r. 1819 „Balneum...Szobrantziense dictum, 

sed in Possessionis Hornya Terreno situm“. I.č. 286, No 5312: Balneo Hornyensi alias Szobrantziensi, r. 1832. 
19

 ŠA PO, SM, I. č. 264, No 4978: Conventio inter Joannem Pongrátz, 1810 "Balnei Hornyensis", No 4979: 

Contractus Arendalis, 1810. 
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Nájomca bol povinný do kúpeľov a ich zariadenia investovať určitú finančnú čiastku. 

Po skončení nájmu boli vyhotovené vyúčtovania a súpisy majetku, z ktorých sa dozvedáme, 

že kúpeľný areál mal rozlohu vyše 5 jutár. Stálo tam 15 budov, z nich 5 bolo nových. Väčšina 

budov bola murovaná so šindľovou strechou, ostatné boli drevené s murovaným základom. 

Kúpeľné procedúry sa vykonávali v dvoch balneologických zariadeniach. V novšej budove 

bolo 16 kúpeľných kabín s 32 kúpeľnými kaďami. V staršej budove, ktorá slúžila Židom 

a ľuďom nižšieho stavu, bolo 16 kabín so 48 kaďami. Minerálnu vodu sem privádzali 

drevenými kanálmi z kotolne, kde ju ohrievali v dvoch kotloch. Vedľa kotolne stála murovaná 

studňa štvorcového tvaru so sírnou vodou a pumpou, hlboká 2,5 siahy, široká 4 siahy. Studňa 

bola zabezpečená železným plechom s dvierkami. 

Kúpeľní hostia sa mohli ubytovať v ôsmich ubytovacích zariadeniach so 

42 hosťovskými izbami. Niektoré boli vybavené kuchyňami, v ktorých si hostia varili sami. 

Na uskladnenie potravín slúžila ľadovňa. Poplatky za ubytovanie sa pohybovali od 15 

grajciarov po 1 zlatý a 30 grajciarov za deň a za užívanie kuchyne od 6 grajciarov po 1 zlatý a 

30 grajciarov. Chudobnejší návštevníci si prenajímali izby v okolitých dedinách. 

Najreprezentatívnejšou stavbou bola drevená budova, neskôr zvaná Ó-Kaszárnya, s 22  

elegantnými, maľovanými izbami s nábytkom, parketami a drevenými stropmi. Nad priečelím 

mala vežičku s hodinami a jej stredom prechádzala kolonáda vykladaná kameňmi. Hostia sa 

mohli stravovať a ubytovať aj v novom drevenom hostinci so štyrmi izbami a dvoma 

kuchyňami. Jeho priečelie zdobil ornament. K hostincu patrili dve pivnice pre 30 sudov vína 

a tri stajne pre 30 koní a 20 vozov. Za ustajnenie koňa sa platilo 1,5 grajciara za deň a za voz 

3 grajciare. Neďaleko stálo mäsiarstvo a kováčska vyhňa. Kúpele mali aj nové toalety. Hostia 

sa mohli zabaviť v herni biliardu z roku 1816. V kúpeľoch býval aj ich správca a vilku tu mal 

aj gróf Sztáray.  

Súčasťou liečebných procedúr boli aj prechádzky po čerstvom vzduchu. Na tieto účely 

slúžil hosťom kúpeľný park s rozlohou 60 jutár a jazierko s rybami. Ku kúpeľom patrili aj tri 

brezové lesy – Szerelmes (Milovaná), Haragos (Hnevlivá) a  Sztavenetz s rozlohou 194 jutár, 

tri panské polia vyčlenené z chotára Horne – Zahumenki, Polya Czeholnyi s rozlohou 20 
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jutár, tri panské lúky – Okencze a Hrun s rozlohou okolo 18 jutár a pastvisko s rozlohou 30 

jutár. Užíval ich krčmár a kúpeľní služobníci.   

Kúpeľný areál bol upravený navozením okolo 5 000 vozov zeminy. Močaristé okolie 

bolo vysušené výstavbou troch odvodňovacích kanálov, ktoré viedli popri lese Szerelmes 

a cestách do Nižnej Rybnice a Sobraniec. Príjem z prenajímania izieb a kuchýň počas sezóny 

bol 1 696 zlatých a 30 grajciarov. Z toho sa odrátalo 170 zlatých na opravu. Príjem 

z kúpeľníctva bol 1 333 zlatých. Z toho sa odrátali výdavky spojené so starostlivosťou 

o kúpele. Na ohrievanie vody sa spotrebovalo 100 siah dreva za 66 zlatých. Správca kúpeľov 

poberal plat 10 % z príjmu, dvaja služobníci pri ohrievaní vody dostávali 6 zlatých a 

naturálie. Na opravu nástrojov a príslušenstva sa zaplatilo 20 zlatých, na opravu 10 budov 139 

zlatých. Príjem z hostinca bol 771 zlatých 44 grajciarov. Krčmár platil nájomné 120 zlatých 

ročne. Za sezónu sa tu vyčapovalo 34 sudov vína a 12,5 sudov pálenky. V hostinci sa 

čapovala aj tunajšia minerálna voda a bardejovská voda. Čistý príjem z kúpeľov predstavoval 

3 520 zlatých, nehnuteľnosti v kúpeľoch boli ocenené na 23 091 zlatých.
20 

 

Chýr o liečivých účinkoch minerálnej vody, modernejšie liečebné metódy, stály 

lekársky dozor i mierna klíma lákali do kúpeľov stále väčší počet kúpeľných hostí, ktorí sem 

prichádzali zo širokého okolia i susedných stolíc. Pri prameňoch postupne vznikla trvalá 

kúpeľná osada, ktorú priradili k mestečku Sobrance. Od tých čias sa nazývala Sobranecké 

Kúpele (Szobránczi fürdö). Podľa súpisu obyvateľstva z roku 1828 tu stálo 10 domov, 

v ktorých žilo 96 ľudí. Zdanený nebol nikto.
21

  

Väčšinu obyvateľov tvorili zamestnanci kúpeľov. Správca kúpeľov zodpovedal za ich 

správny chod. Kúpeľníci sa starali o kúpeľnú liečbu, dodržiavanie kúpeľných predpisov 

a hygienu. Služobníci sa starali o údržbu prameňov, kúpeľných a ubytovacích zariadení 

a obsluhovali kúpeľných hostí. Záhradníci sa starali o kúpeľný park a kvetinovú výzdobu. 

                                                 
20

 ŠA PO, SM, I. č. 482, No 6565: Consriptio Meliorationum in Balneo Szobrancziensi et Possessione Hunkócz, 

r. 1816; I. č. 273, No 5196: Súpis majetku Krištofa Stáraiho (Sztáray), r. 1819. I. č. 273, No 5196: Súpis 

majetku Krištofa Sztárayho, r. 1822, str. 126. I. č. 487, No 6654: Súpis a ocenenie majetku pre Krištofa 

a Vincenta Sztárayho, r. 1821. „In Balneo Hornyensi.“  I.č. 1003, No 4: Súpis z r. 1822 „Balneum Hornyense“. 

I. č. 487, No 6655: A Szobránczi fürdö Kortsmárossal ... Computus, r. 1821. 
21

 NAGY, Lodovico. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae I. Budae 1828, s. 421. 

Szobrancz...fonte item Accidularum, et Thermarum non ignotum. 
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S prácou im pomáhali zmluvní poddaní. Hájnik strážil panské polia, lúky a lesy. Hajdúsi 

dozerali na bezpečnosť a robotovanie poddaných. Žili tu aj roľníci, remeselníci a bíreši 

zamestnaní na majeri.  

Väčšina obyvateľov bola rímskokatolíckeho vierovyznania. Ako fília patrili do 

farnosti v Tibave.
22

 V roku 1816 tu zaznamenali 7 obyvateľov gréckokatolíckeho 

vierovyznania, v roku 1825 ich počet stúpol na 11 veriacich. Ako fília patrili do farnosti 

v Hlivištiach.
23

 

Väčšinu obyvateľov tvorili Slováci, ktorí hovorili zemplínsko-užským nárečím.
24

 

Svedčia o tom aj ich priezviská a viaceré chotárne názvy. 

V roku 1832 dal gróf Krištof Sztáray panstvo Sobrance aj s kúpeľmi do zálohu grófovi 

Jánovi Butlerovi de Bardány za 98 000 zlatých na 32 rokov.
25

 

Po Krištofovej smrti v roku 1836 sa majiteľkou kúpeľov stala jeho dcéra grófka 

Paulína Sztáray (1813 – 1866), manželka grófa Napoleona Töröka de Szendrö (1810 – 

1898).
26

  Za ich života zaznamenali kúpele svoj najväčší rozvoj. Počas kúpeľnej sezóny, ktorá 

trvala od 15. mája do 15. septembra, sa tu vystriedalo okolo 500 kúpeľných hostí a ich počet 

neustále narastal. V kúpeľoch pribudol priestranný kúpeľný dom, veľký hostinec, ďalšie 

ubytovacie priestory a kúpeľná kaplnka.
27

 Zasvätili ju apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi a bola 

spoločná pre rímskokatolíkov i gréckokatolíkov.
28

 Vľavo od kaplnky postavili drevenú 

zvonicu s malým zvonom, ktorý sa zachoval dodnes.
29

  

 

                                                 
22

 Zemplínske múzeum Michalovce, Databanka útvaru histórie, Pamätná kniha Satmárskej biskupskej stolice 

k stému výročiu založenia 1804 – 1904. Satmár 1904. (Preklad M. Slaninka), s. 25.  
23

 Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsiensis. Cassoviae 1816, s. 159. 

„Baln. Szobráncz“. Schematismus v.c.graeci ritus catholicorum dioecesii Munkacsiensis. Budae, 1825, s. 136-

137. 
24

 KORABINSKÝ, Matej. Geographisch historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786, s. 

238. „slowak. Dorf“ ŠA PO, SM, I. č. 273, No 5196: Súpis majetku Krištofa Stáraiho, r. 1819 „Slavi“. 
25

 ŠA PO, SM, I. č. 286, No 5312: Praemonitio C. Johannae Szirmay, r. 1832 "Balneo Hornyensi alias 

Szobrantziensi". 
26

 ŠA PO, zbierka cirkevných matrík (ďalej CM), k.č. 1281: R.kat. matrika Tibava, s. 259. 
27
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Obr. 3 

Gróf Napoleon Török de Szendrö (1810 – 1898) 

 

 Po revolúcii v roku 1848 ostali kúpele naďalej vo vlastníctve Törökovcov, ktorí sem 

prichádzali na kúpeľnú sezónu.
30

 Kúpele navštevovala aj ich dcéra grófka Etelka Török, 

manželka kráľovského radcu Gabriela Váradyho.
31

 Ich klasicistická dvojpodlažná vilka 

z druhej tretiny 19. storočia stojí v kúpeľoch dodnes.
32
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Obr. 4 

Váradyho vilka z druhej tretiny 19. storočia 

 

V roku 1851 opísal kúpele uhorský štatistik Elek Fényes v diele Zemepisný slovník 

obcí Uhorska (Magyarország geographiai szótára). „Je tu viacero prameňov, ale len jeden sa 

využíva na pitné kúry a kúpele. Voda v studni je mútna, má ostrú chuť, je nepríjemne slaná 

a vytvára sírny kameň. Voda je studená, preto ju musia ohrievať. Obsahuje veľké množstvo 

kuchynskej soli, selenit, vápnik, magnézium, kyselinu uhličitú, horkú soľ a vápenec. Hostia sa 

môžu ubytovať v novších elegantných budovách. Liečia sa tu chorí na kŕče, dnu, po mŕtvici, 

na choroby pečene a sleziny, ťažké vredy, kožné a nervové choroby.“
33

   

V roku 1859 doktor Dávid Wachtel v publikácii Uhorské kúpele a minerálne pramene 

(Ungarns Kurorte und Mineralquellen) o kúpeľoch napísal: „Toto kúpeľné miesto patrí medzi 

najnavštevovanejšie v kraji, ale kvôli liečivým účinkom minerálnych vôd by im mala patriť 

ešte vyššia návštevnosť. Sú tu tri zdroje. Hlavný prameň je používaný na pitné kúry a kúpele, 

vyviera blízko kúpeľného bazénu a jeho koncentrácia je najvyššia. Prameň je 10 stôp hlboký 

a jeho rozsah je 24x24 stôp. Výdatnosť prameňa sa mení, v letných mesiacoch je nižšia, ale 

denne stačí na 120 kúpeľov. Druhý prameň, tzv. Spodný je menej slaný a má aj menej 

                                                 
33
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sírovodíka. Tretí prameň, tzv. Horný je najslabší. Vody z nich sa využívajú, keď Hlavný 

prameň nemá dostatok vody. Teplota vody je 16,25 °C. Podľa analýzy spred roku 1825 je to 

sírna voda zemito muriatická. Z minerálnej vody sa odparovaním získava aj liečivá soľ ako 

v Karlových Varoch, ktorá sa predáva. Hostia sa môžu ubytovať v takmer 100 dobre 

zariadených hosťovských izbách. Návštevnosť by ešte vzrástla, keby tu vybudovali príbytky aj 

pre chudobnejších.“
34

 

V roku 1860 o kúpeľoch písal aj užský župný lekár Dr. Ferencz Turner v práci 

Sobranecké Kúpele z hľadiska lekárskej a prírodnej vedy (A szobránczi fürdő, gyógy- és 

természettani tekintetben). Hostia sa mohli ubytovať v kúpeľných domoch a vilkách – Uj-

Kaszárnya (Nová ubytovňa) s 24 izbami, Istvánlak so 7 peknými izbami, Csarnok s 8 izbami, 

Ó-Kaszárnya (Stará ubytovňa) s 22 izbami, ktorú plánovali zbúrať, Fellegvár a Bémerlak. 

Majiteľmi niektorých viliek boli tunajší šľachtici alebo vysokí štátni úradníci. Majitelia 

kúpeľov bývali v kaštieli zvanom Burg. 

Pri prameni stál priestranný kúpeľný dom zo 40. rokov 19. storočia. Mal 19 kúpeľných 

miestností s 31 kúpeľnými kaďami. Vodu ohrievali v kotolni pomocou nového parného stroja, 

ktorý nikde inde nemali. Bol zostrojený podľa plánu Gustava Baligu, riaditeľa železiarní vo 

Vyšných Remetoch. Vo východnej časti sa nachádzali sprchy na vodoliečbu. Stará kúpeľná 

budova mala 10 kúpeľných miestností s 20 kaďami. Liečebný ústav mal hlavnú miestnosť, 19 

hosťovských izieb prvej triedy a 10 izieb druhej triedy s 51 kaďami. V každej izbe boli 

pohovky, stolíky a zrkadlá. Chodby pred izbami boli osvetlené lampami celú noc.  

Boli tu hospodárske budovy, židovský hostinec a obchody, v ktorých sa dali kúpiť 

šperky, šatstvo, brúsené sklo, poháre na vodu a rôzne prepychové veci. Krámiky tu mal pekár, 

krajčír, obuvník a z okolia sem dovážali rozličné potraviny. Boli tu spoločenské miestnosti 

a tanečná miestnosť. Veľa chorých pri muzike pookrialo a na tanečnom parkete zabudlo na 

svoje trápenia. Na hlavnej promenáde hrala stála kúpeľná kapela. Na sviatok Petra a Pavla – 

29. júna – sa tu konali cirkevné slávnosti – odpust, kedy sem prichádzali veriaci z celého 

okolia. Vtedy sa tu konali tanečné bály nazývané Petra a Pavla. Pre hostí sa organizovali aj 
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vychádzky do okolia peši alebo vozmi. Obľúbený bol výlet do Remetských Hámrov 

a k Morskému oku alebo na vrch Vihorlat, odkiaľ je vidieť Vysoké Tatry. Výlety sa robievali 

aj k zrúcaninám hradov Vinné, Starý Koňuš a Brekov.    

V roku 1882 kúpele opísal aj hlavný zemplínsky župný lekár Dr. Kornel Chyser 

v práci Poznatky o sobraneckých liečivých prameňoch (A szobránczi fürdő ismertetése). V tej 

dobe tu bolo asi 90 hosťovských izieb a v kúpeľnom dome 19 kabín s 31 vaňami. V 

kúpeľnom dome pribudol bazén, zaviedli sa masáže a naďalej sa úspešne používali bahenné 

zábaly a vodoliečba. Minerálnu vodu plnili do sklených fliaš a predávali po okolí, ale aj do 

Tokaja, Debrecína, Koložváru a inde. Na kúpele i pitné kúry sa používali tri pramene, štvrtý 

zvaný Očný sa používal pri očných chorobách. Nad hlavným prameňom postavili kupolu 

a kolonádou ho spojili s kúpeľným domom.
35

 

 

 

Obr. 5  

Hlavný prameň s kupolou, vľavo kúpeľný dom s kolonádou 
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So zvyšovaním sa počtu návštevníkov sa zvyšoval aj počet zamestnancov a 

obyvateľov kúpeľov. Funkciu správcu zastávali vzdelaní úradníci, napríklad Štefan Kerekes, 

Ladislav Lakner z Debrecína. Vzdelaní boli aj strojníci, zodpovední za ohrev vody, napríklad 

inžinier Juraj Géczy. Pôsobil tu aj učiteľ, ktorý bol aj spevákom v kaplnke. O lesy sa staral 

lesmajster, o pivnice vincúr, o budovy kľučiari a domovníci. Prácu tu našli aj čašníci, kočiši, 

sluhovia a rôzni nádenníci. V chajdách žilo aj niekoľko cigánskych rodín. Pracovali v tehelni, 

vyrábali korytá, lyžice alebo sa živili ako nádenníci, napríklad čistili toalety. Deťom 

významnejších zamestnancov šli za krstných rodičov majitelia kúpeľov.
36

  

Občas sa stávalo, že niektorým hosťom sa počas ich pobytu narodil potomok. Takým 

bol napríklad knieža Jozef Rohan Grémmenee Rochefort a Mantahán z Budapešti 

s manželkou Annou Máriou Liuka, ktorým sa v roku 1892 v kúpeľoch narodila dcéra 

Štefánia. Pokrstil ju tibavský farár a krstnými rodičmi sa stali gróf Jozef Török a Štefánia 

Rohan. Ubytovaní boli vo Váradyho vilke.
37

 

Koncom 19. storočia navštevovali kúpele najmä Židia, ktorí tu mali vlastné zariadenia 

a hostinec. Podľa zoznamu hostí z roku 1896 pochádzali z okolia, ale aj zo Sečoviec, 

Humenného, Užhorodu. Väčšinou sa ubytovali na víkend alebo na týždeň, len výnimočne na 

mesiac.
38

  

Od polovice 90. rokov 19. storočia pôsobil v kúpeľoch stály lekár Dr. Ľudovít Russay 

(†1915). Bol užským župným lekárom a býval v Tibave.
39

 Kúpeľným hosťom predpisoval 

kúpeľné procedúry, určoval dĺžku liečebnej kúry. Kvôli vyššej účinnosti im odporúčal stráviť 

v kúpeľoch tri až šesť týždňov. Svoje poznatky opísal v roku 1902 v publikácii Sobranecké 

liečivé kúpele (Szobráncz gyógyfürdő). 

V roku 1898 sa vlastníkom Sobraneckých Kúpeľov stal gróf Alexander Sztáray (1862 

– 1948), syn grófky Márie Török a grófa Viktora Sztárayho (1823 – 1879), vnuk grófa 

Napoleóna Töröka. Alexandrovou sestrou bola grófka Irma Sztáray (1864 – 1940 Sobrance), 

                                                 
36
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známa ako dvorná dáma cisárovnej Alžbety Bavorskej. Kúpele sa stali súčasťou veľkostatku 

Michalovce. V roku 1907 mali 30 obyvateľov. Počas sezóny tu bol štátny telegrafný 

a poštový úrad, lekáreň a žandárska stanica.
40

  

 

 

Obr. 6 

Vľavo hore dom lekára, hostinec, kaštieľ, vľavo dole hlavný prameň a kúpeľný dom 

 

Podľa vyúčtovania z roku 1910 predstavoval príjem z kúpeľov 25 001 korún a 

výdavky 5 962 korún. Takmer polovica príjmu pochádzala z prenajímania izieb, a to 10 454 

korún počas sezóny a 193 korún mimo sezónu. Za užívanie riadu hostia zaplatili 2 639 korún, 

za obsluhu 1 602 korún, za prístelky 423 korún. Štvrtina príjmu pochádzala z predaja 

kúpeľných lístkov. Najviac sa predalo lístkov tretej triedy, 4 085 kusov za 0,70 korún, spolu 

za 2 859 korún. Lístkov druhej triedy za korunu sa predalo 2 358 kusov. Lístkov prvej triedy 

za 1,60 korún sa predalo 632 kusov, spolu za 1 011 korún. Zľavnených lístkov sa predalo 12 

kusov za 0,40 korún, spolu za 4,80 korún. Na bahenný zábal sa predalo 874 lístkov za 0,40 

korún, spolu za 349,60 korún. Na vodoliečbu 197 lístkov za 0,40 korún, spolu za 78,80 korún. 

Za požičanie plachty sa platilo 0,20 korún, použilo sa 1 133 kusov za 226,60 korún. 
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Minerálka stála 0,10 korún, predalo sa 216 fliaš za 21,60 korún. Nájomné z hostincov od 

Lipóta Weisza a Manó Füredyho bolo 600 a 350 korún.  

 

 

Obr. 7 

Vpravo grófka Irma Sztáray (1864 – 1940) s cisárovnou Alžbetou Bavorskou 

 

Väčšina výdavkov išla na platy zamestnancov. Nádenníkom vyplatili 1 602 korún za 

práce u záhradníka, čistenie kúpeľných zariadení, upratovanie izieb alebo pranie. 

Hudobníkom vyplatili 1 291 zlatých, správca a lekár dostali 400 korún, strojník 480, kurič 

150, kúpeľník 105 korún. Drobné výdavky išli na rozbité krčahy, umývadlá, sklené fľaše, 

zhorené obrusy, stratené uteráky a podobne.
41

 

Na porovnanie práčka zarobila za deň 1 korunu.
42

 Liter vína stál 0,90 korún.
43

 V roku 

1917 stáli raňajky v hostinci 2 koruny, obed 8, večera 7,20 a ubytovanie 15 korún. Poplatok 

kočišovi a strava pre koňa stála 6 korún. Hosť spolu zaplatil 38,20 korún.
44
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Počas prvej svetovej vojny boli kúpele poškodené. Návštevnosť nedosahovala 

predvojnový stav, lebo kúpeľný pobyt si mohol dovoliť len málokto. Na rozvoj kúpeľov 

nepriaznivo vplývalo aj hospodárske zaostávanie východného Slovenska a zlé komunikačné 

spojenie, kvôli čomu ťažko odolávali konkurencii veľkých domácich i zahraničných 

kúpeľných centier. Sobranecké Kúpele patrili rodine Sztáray až do roku 1919. Počas druhej 

svetovej vojny boli zničené. Kúpeľná liečba tu bola obnovená v 60. rokoch 20. storočia 

a trvala do roku 2004. Dnes sú kúpele napriek liečivým účinkom tunajšej minerálnej vody 

zanedbané a mimo prevádzky. 
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Summary  

 

Spa in Sobrance until 1918 

 

Spa in Sobrance belonged in the 19th century to the popular spa resorts in Hungary. The first written report 

about the mineral sources is from 1336, when their owners were the nobles from Michalovce. The first 

bathhouse was built in the middle of the 18th century by Count Imrich Sztáray de Nagy Mihaly, successor of the 

nobles from Michalovce. Spa were situated in the village Horňa, but early in the 19th century after the affiliation 

the spa settlement to the town Sobrance, they began to call it Spa in Sobrance. There were several several spa 

buildings, balneological equipments and park with a small lake for guests. Here are successfully treated for gout, 

rheumatics, skin and stomach diseases. Sztáray family was owner until the 1919. Today is Spa in Sobrance out 

of service. 

Mgr. Alena Mišíková, PhD. 

 

 


