
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 
Kraj: Košický 

Okres: Vranov nad Topľou 

Pohorie: Slanské  vrchy 

Chránené územie: nie je 

Prístup: severovýchodne od autobusovej zastávky 

Východisko:  

Trasa:  

Dĺžka: 7,8 km 

Čas prechodu: 4 hodiny 

Počet zastávok: 15 

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné, 

ochranárske, historické, samoobslužný, peší, 

cyklistický, bezbariérový, letný aj zimný 

Náročnosť terénu: nenáročný 

Náväznosť na turistickú značku: nie je 

Rok otvorenia, garant: 2012, LESY SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou v spolupráci 

s Obecným úradom Zámutov a Občianskym združením Klub slovenských turistov Perun Zámutov 

Textový sprievodca: pripravuje sa 

Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave, 2,6 km po spevnenej komunikácii pre bezbariérový 

prístup (záverečná časť dolinou) 

Poznámka: okrem celej trasy je možné absolvovať skrátené okruhy (2,8 a 3,7 km) 

Kontakt: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou 

   Čemernianska 1050, 093 03 Vranov nad Topľou  

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ 
Lesná oblasť zámutovského regiónu sa rozprestiera na východných svahoch Slanského pohoria. 

Výnosnosť ťažby dreva a rozsiahle poľovné revíry boli hlavnou príčinou záujmu najmocnejších 

feudálnych rodín už od najstarších čias. Počas mnohých rokov boli majiteľmi zámutovskej oblasti 

postupne Drughetovci, Almássyovci, Forgáchovci, Keczerovci, Shirmayovci a rodina Coudenhove – 

Calergi. Majetok  mal v roku 1908 výmeru 3594 ha. Kúpou susedných lesov a poľnohospodárskych 

majetkov bol postupne rozšírený. Posledným majiteľom bol nemecký priemyselník  Emil von 

Scheibler, ktorý veľkostatok Zámutov odkúpil v roku 1910. Na veľkostatok bola v roku 1919 uvalená 

nútená správa štátneho pozemkového úradu. Následne v roku 1924 bola vykonaná pozemková 

reforma, ktorá likvidovala nároky bývalého majiteľa. 

Na mieste bývalého kaštieľa grófa Emila von Scheiblera bolo v roku 1962 vybudované oblúkové 

brokové strelište. V súčasnosti sa v areáli nachádza moderná strelnica, na ktorej sa usporadúvajú 

rôzne strelecké súťaže. 

ZÁMUTOVSKÁ KOLEJKA 

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



 
 

S hospodárskym využitím lesa súvisela aj úzkorozchodná lesná železnica vybudovaná v rokoch 1906 – 

1907 v pôvodnej dĺžke 18,2 km. Postupom času bola využívaná na rôzne účely a definitívne doslúžila 

v roku 1957. 

Nedielnou súčasťou lesníckeho hospodárstva v banských oblastiach bolo uhliarstvo a táto oblasť sa 

takisto využívala na výrobu potaše. O podrobnostiach informuje samostatná tabuľa. 

Lesnícky chodník začína na hornom konci obce Zámutov v blízkosti súčasnej budovy lesnej správy. Za 

zmienku stojí neďaleké Významné lesnícke miesto „Lesná správa Zámutov“. 

Chodník má dĺžku 7,8 km s prevýšením 120 . Celková trasa  sa dá zvládnuť do 4 hodín. Pre menej 

zdatných je možnosť využitia kratších variánt v dĺžke 2,8 a 3,7 km. Jednotlivé zastávky sa venujú 

jednak už spomínaným využitím drevnej hmoty v uhliarstve, zvážaním dreva lesnou železnicou 

a využitím pôvodného areálu kaštieľa pre účely strelnice. Ale neopomína sa ani samotný les, jeho 

vznik, význam, funkcia a využitie. Náučný chodník informuje o jednotlivých druhoch stromov, 

nachádzajúcich sa v oblasti a jedna zo zastávok je špeciálne venovaná pamätnému stromu – borovici 

Jeffreyovej. Chodník informuje taktiež o poľovníctve a faune lesa. 

 

 

Vstup  

Panoráma Slanských vrchov 



 
 

 

 

Spracovalo LDM v spolupráci s jednotlivými OZ. 2012 

Poľovnícky posed pre najmenších 

Rekonštrukcia výroby uhlia 


