
 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 
Kraj: Košický 

Okres: Sobrance 

Pohorie: Vihorlatské vrchy 

Chránené územie: nie je 

Prístup: Lesnícky náučný chodník sa 

nachádza priamo v Sobraneckých 

kúpeľoch, 2 km severne od mesta 

Sobrance 

Východisko: Sobranecké kúpele 

Trasa: trasa sa kľukatí kúpeľným 

lesoparkom 

Dĺžka: 1,8 km 

Čas prechodu: 0,5 – 2 hodiny 

Počet zastávok: 17 

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, 

prírodovedné, ochranárske, 

historické, samoobslužný aj 

sprievodcovský, peší, cyklistický, 

letný aj zimný 

Náročnosť terénu: nenáročný 

Náväznosť na turistickú značku: 

samostatné značenie chodníka 

bielozelenou značkou 

Rok otvorenia, garant: 2011, LESY 

SR, š.p., Odštepný závod Sobrance 

Textový sprievodca: pripravuje sa 

Aktuálny stav: náučný chodník je 

v dobrom stave 

Poznámka: pre väčšie skupiny návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné zabezpečiť 

sprievodcu alebo lesného pedagóga z OZ Sobrance 

Kontakt:  LESY SR, š.p., Odštepný závod Sobrance 

  Tel.: 056/652 33 30 

  MT: 0918 444 247 

  E-mail: lesysb@lesy.sk 

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ 
Lesopark v Sobraneckých kúpeľoch bol v minulosti využívaný najmä kúpeľnými hosťami, ktorí sa tu 

liečili takmer 700 rokov. Od roku 2004 areál kúpeľov chátral a lesopark bol značne zanedbaný. Lesníci 

sa rozhodli dať parku nový zmysel – vybudovať tu lesnícky náučný chodník. Duchovná autorka 

SOBRANECKÉ KÚPELE 

L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 
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projektu Lucia Hanková, v roku 2011 zorganizovala sponzorov, miestneho pána farára i občanov 

z blízkeho okolia. Pomáhalo aj samotné mesto Sobrance. Každý priložil ruku k dielu a to je na 

chodníku vidno.  

Chodník je prepracovaný do najmenších detailov. Má dĺžku 1800 m, je v nadmorskej výške okolo 150 

m a dá sa pohodlne prejsť pešo za pol hodiny. Jednotlivé zastávky náučného chodníka oboznámia 

návštevníkov s históriou a slávou Sobraneckých kúpeľov, so životom v lese a s prácou lesníkov. Za 

návštevu stojí miniarborétum pri lesnej škôlke. Jednu zo zastávok - novovybudovanú kaplnku sv. 

Huberta, pri slávnostnom otvorení chodníka požehnal pán arcibiskup. Ďalšou atrakciou je detský 

poľovnícky posed, ktorý slúži ako vyhliadková plošinka. V mokradi má svoje obydlie miestna kúpeľná 

príšerka Eliška. Stojany s informačnými tabuľami chodníka majú striešky upravené ako vtáčie búdky 

s vletovým otvorom zboku. Popri chodníku je označených 22 druhov drevín stĺpikmi so slovenským aj 

latinským názvom. Odporúčame nevynechať ochutnávku liečivej minerálnej vody na konci chodníka. 

Tu sa nachádza zóna určená deťom s ihriskom, altánkom, ohniskom a dreveným posedením. 

 

Kaplnka sv. Huberta 



 
 

 

 

 

 

Altánok 

Detský posed 



 
 

 

 

 

Kostol sv. Petra a Pavla 

Logo chodníka 



 
 

 

 
 

 

 

Váradyho vilka 

Príšerka Eliška 



 
 

 
 

Vstupná brána 

Zimná vychádzka s deťmi 

Spracovalo LDM v spolupráci z jednotlivými OZ. 2012 


