
 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM  CHODNÍKU 

Kraj: Košický 

Okres: Sobrance 

Chránené územie: CHKO Vihorlat, NPR Morské oko  

Východisko: Morské oko  

Trasa: okolo Morského oka, začiatok pri 

turistickom chodníku na Sninský kameň, koniec na 

začiatku NCH Morské oko – Sninský kameň...  

Dĺžka: 2,5 km, prevýšenie 60 m  

Čas prechodu: 1 – 2 hod.  

Počet zastávok: 9  

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, ochranárske, 

historické, samoobslužný, aj sprievodcovský, peší, 

letný, zimný  

Náročnosť terénu: nenáročný  

Nadväznosť na turistickú značku: modrá značka  

Prístup: ku jazeru sa dostaneme iba pešo, zo 

sobraneckej strany pohoria Vihorlat vedie cesta z 

dediny Remetské Hámre až na parkovisko Krivec 

(zachádza sem aj autobus SAD), odkiaľ je ku hrádzi 

Morského oka približne 15 minút  

Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š. p. 

Odštepný závod Sobrance  

Textový sprievodca: nie je  

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

Tel.: 056 652 2275  

E-mail: lesysb@lesy.sk  

Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave, 

sú na ňom aj praktické ukážky zariadení na prácu v 

lese, napr. lanovka, premostenia, poľovnícke 

zariadenia, altánky a pod.  

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE CHODNÍKA 

LNCH Morské oko sa nachádza v tesnej blízkosti jazera rovnomenného názvu v Chránenej 

krajinnej oblasti Východné Karpaty. Morské oko alebo tiež Veľké Vihorlatské jazero je najväčšie 

hradené sopečné jazero na Slovensku. Leží v nadmorskej výške 618 metrov, jeho maximálna šírka je 312 

m, dĺžka 775 m. Na jeho dne sú dve výrazné preliačiny, z ktorých hlbšia má až 26 m. Teplota vody od 

hĺbky 9 m po dno je takmer stála, 4,4 - 4,8°C. Do jazera ústí 6 - 8 stálych i príležitostných prameňov a 
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prebytočnú vodu odvádza do potoka Okna hrádza priehradného múru, postaveného v 80. rokoch 19. 

storočia. Práve touto hrádzou, ktorú dala postaviť grófka Wanderbildtová, vtedajšia majiteľka okolitých 

lesov, sa pôvodná rozloha Morského oka zvýšením hladiny takmer o tri metre, zväčšila z pôvodných 

necelých 8 ha na súčasných 13,84 ha. Tmavozelená voda Morského oka je významným biotopom 

mnohých druhov rýb. Žije tu pstruh potočný a dúhový, čerebľa pestrá, slíž severný, karasy a iné vzácne 

druhy. Morské oko je tiež domovom raka riečneho a vodná hladina občas priláka i kŕdle kačíc.  

Nad Morským okom sa vypína jedna z dominánt Vihorlatských vrchov – Sninský kameň, ktorý je 

známy prekrásnym výhľadom na okolité vrchy a doliny, ako aj na Východoslovenskú nížinu.  

Lesy zaberajú viac ako 90 % územia. Pôvodné lesné porasty kvetnatých bučín, kyslomilných bučín a 

lipových javorín s charakteristickou druhovou skladbou majú na území miestami pralesovitý charakter 

a spadajú so svojimi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami typickými pre podložie z vyvretých hornín 

pod súčasť najvyššieho stupňa ochrany prírody. Od roku 2007 sú súčasťou Svetového prírodného 

dedičstva UNESCO.  

Dolinou potoka Okna smerom na juh od Morského oka ešte nedávno viedla železnička. V roku 1906 

postavili v doline Okny nad Remetskými Hámrami vtedajší majitelia "železničku" s drevenými 

koľajnicami. Vozíky na dopravu ťahali konské záprahy. Na konci dediny je vystavený exponát ešte 

pôvodného rušňa. Železničná trať bola prebudovaná na asfaltovú cestu, ktorá tvorí hlavnú prístupovú 

spojnicu turistickú trasu i náučný chodník z Remetských Hámrov k Morskému oku.  

 

       

 

 
Spracovalo Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci s jednotlivými OZ. 
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