
 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU   
 

Kraj: Košický 
Okres: Vranov nad Topľou 
Pohorie: Laborecká vrchovina, masív Kamjana 
Chránené územie: CHKO Vihorlat, Vihorlatské 
vrchy sú súčasťou sústavy Natura 2000 
Prístup: parkovisko pred Mestským úradom 
Medzilaborce 
Východisko: Mestský úrad Medzilaborce  
Trasa: trasa začína pri Mestskom úrade, končí 
na Čertovom kameni 
Dĺžka: 3,4 km 
Čas prechodu: 1,5 hodiny 
Počet zastávok: 7 
Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodo-
vedné, ochranárske, historické, samoobslužný, 
peší, cyklistický, letný aj zimný 
Náročnosť terénu: nenáročný 
Nadväznosť na turistickú značku: nie je 
Rok otvorenia, garant: 2009, LESY SR, š. p., 
Odštepný závod Vranov nad Topľou v spolupráci 
s mestom Medzilaborce  
Textový sprievodca: nie je 
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom 
stave 
Poznámka: chodník je rozčlenený na dva úseky: 
kratší má dĺžku 2 196 metrov, 5 stanovíšť, prí-
stupný aj pre cyklistov, celá trasa chodníka má 7 
stanovíšť, dĺžku 3 346 m a prevýšenie 124 m 
Kontakt:  

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou 
Čemernianska 1050 
093 03 Vranov nad Topľou 

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ 
Informačné tabule približujú funkcie lesa, pripomínajú históriu pálenia dreveného uhlia, odhaľujú 

kolobeh vody v lese, umožňujú spoznať dreviny lesa i jeho obyvateľov, aby návštevníka priviedli na 

najatraktívnejšie miesto – Čertov Kameň. Tu sa ponúka nielen ďaleký výhľad, ale aj zaujímavý pohľad 

na geologickú stavbu územia, kde prekvapí málo známy fakt, že sa tu až do 50-tych rokov minulého 

storočia ťažila ropa. Po prekonaní 124 metrového prevýšenia sa turistom otvorí prekrásny výhľad na 

okolitý kraj pri povestnom Čertovom kameni, nazvanom podľa vyrytého reliéfu čertovej hlavy v skale. 

S týmto mystickým miestom je spojená aj minulosť neďalekého baziliánskeho kláštora (monastiera) v 

Krásnom Brode. Na severe sa zas nachádza lokalita Brúsy, známa vďaka dávnym kameňolomom, roz-

trúseným balvanom a originálnym skalným útvarom. Geologické podložie tvoria flyšové horniny - 

pieskovce, ílovce, zlepence a ílovité bridlice, pochádzajúce z obdobia druhohôr a starších treťohôr 

(vrchná krieda a paleogén). Pre pohorie Laboreckej vrchoviny sú typické bučiny, s bohatým zastúpe-

ním ostatných listnatých drevín - javora, jaseňa, brestu, brezy, osiky a čerešne. Z ihličnanov dominuje 

smrek, jedľa, smrekovec a borovica. Zo živočíchov je tu zastúpených 8 druhov plazov, 12 druhov 

obojživelníkov, viac ako 50 cicavcov a vyše 100 vtákov. K najbežnejším patrí diviak, jeleň, srnec, jazvec 

a líška. Tiež sa tu vyskytuje medveď, vlk, rys, mačka divá, kuna a vydra. Z Poľska sem občas zablúdi los 

a zubor. 

 

KAMJANA 

L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 

 

 

Spracovalo Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci s jednotlivými OZ. 2015 

Bralá v masíve Kamjany 


