
KARPATSKÁ VANDROVKA 
Jedinečné dobrodružstvo a športový zážitok s priateľmi uprostred lesov Volovských vrchov 

Dobrý pocit a užitočná investícia, ktorá do života ľudí na východnom Slovensku prináša pozitívnu zmenu   

PREKONAJTE SAMI SEBA!  ZDOLAJTE SPOLU NÁROČNÚ HREBEŇOVKU!  OBJAVTE DOTERAZ NEPOZNANÉ KRÁSY KARPÁT!  POMÁHAJTE!      

 

 

 

 Štart    Kúpele Štós    Približný čas   14 hodín 

 Cieľ    Areál Čičky    Približná dĺžka  50 km 

 Náročnosť   náročná    

T o  j e  t r a s a  K a r p a t s k e j  v a n d r o v k y .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov lokality Vzdialenosť Medzičas Smer Nadmorská výška Celkový čas Značka 

Štós – kúpele 0,0 km 00:00 ↗ 624 m n. m. 00:00  
Príporčie 0,5 km 00:15 ↗ 728 m n. m. 00:15  
Prameň od Príporčia  * 4,5 km      

Sedlo Jedľovec 10,5 km 01:45 ↗ 860 m n. m. 02:00  
Prameň od sedla Jedľovec  * 11,5 km      

Zbojnícka skala 13,0 km 01:00 ↗ 1140 m n. m. 03:00  
Prameň od Zbojníckej skaly  * 14,0 km      

Kloptaň 16,0 km 00:45 ↘ 1154 m n. m. 03:45  
Trohanka – Tri studne 21,5 km 01:15 ↗ 960 m n. m. 05:00  
Prameň Tri studne 22,0 km      

Biely kameň 25,0 km 01:00 ↘ 1135 m n. m. 06:00  
Chata Erika 27,5 km 00:45 ↗ 1005 m n. m. 06:45  
Kojšovská hoľa – rázcestie 28,0 km 00:15 ↘ 1035 m n. m. 07:00  
Golgota - sedačková lanovka 29,0 km 00:30 ↘ 980 m n. m. 07:30  
Idčianske sedlo 33,0 km 01:00 ↗ 659 m n. m. 08:30  
Predná Holica - turistická chata 37,5 km 01:00 ↘ 887 m n. m. 09:30  
Pišivenky 39,0 km 00:30 ↘ 774 m n. m. 10:00  
Chata Jahodná 42,5 km 00:45 ↘ 570 m n. m. 10:45  
Rázcestie pod Jahodnou 43,0 km 00:15 ↘ 558 m n. m. 11:00  

Sedlo pod Kamenným hrbom 47,0 km 01:15 ↘ 558 m n. m. 12:15  
Bankov 49,0 km  00:45 ↘ 400 m n. m. 13:00  

Areál Čičky, KVP, KE 50,0 km 00:30 ↘ 300 m n. m.  13:30  
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* Pramene vhodné na doplnenie pitnej vody. 

Medzičasy a celkový čas sú orientačné. V celkovom čase nie je zarátaný čas na prestávky na jedlo a oddych.  

 

VRCHOLY 

Pohľad na mohutnú hradbu Volovských vrchov, súčasť Slovenského Rudohoria, osloví každého, kto má rád hory, 

dobrodružstvo a turistiku. Rozsiahle pohorie, dosahujúce vyše 1 300 metrov nadmorskej výšky, sa tiahne od Košíc 
na východe až po Dobšinú na západe. Hlavný hrebeň pohoria patrí k najdlhším východoslovenským hrebeňovkám 
a jeho prechod patrí k nezabudnuteľným zážitkom aj vďaka výhľadom, ktoré ponúkajú viaceré z vrcholov hrebeňa. 

Na trase Karpatskej vandrovky postupne spolu vystúpame do nadmorskej výšky 1 154 a 1 246 metrov, kde 

z najvyšších vrcholov trasy, ktorými sú Kloptaň a Kojšovská hoľa, možno vidieť polovicu Slovenska.  

 

 KLOPTAŇ, 1 154 m n. m.  

 

Masív Kloptaňa je výrazne viditeľný ako zo severnej strany, z údolia Hnilca, tak aj z juhu, od Bodvy. Ponúka 
nádherný pohľad na Tatry, Kráľovu hoľu, Kojšovskú hoľu, či na okolité dedinky roztrúsené popri Hnilecko-

Horehronskej železnici. Kvalitu tohto výhľadu umocňuje výhľadová veža, postavená v roku 1999.  
Neopakovateľnosť zážitku z výstupu na Kloptaň umocňuje aj prostredie okolia vrcholu. Človek sa naň musí 
prepracovať najskôr cez hlboké lesy, kde nie je výnimkou stretnutie s lesnou zverou.  

 

Kloptaň je cenným, svojou výmerou najväčším chráneným vtáčím územím na Slovensku, ktoré je tvorené 
viacerými typmi lesných porastov (ihličnaté, listnaté, zmiešané). Jeho význam spočíva hlavne v ochrane dravcov 

(orol skalný napr.) a sov. Od roku 1993 je Kloptaň, ako tokanisko tetrova, vyhlásený za prírodnú rezerváciu. 

K pozoruhodnostiam tohto miesta patrí aj výskyt vzácneho kosatca sibírskeho. 

 

http://hiking.sk/hk/ar/321/na_kralovu_holu_cez_martaluzku.html
http://hiking.sk/hk/ar/1432/na_bezkach_cez_kojsovsku_holu_a_lajosku.html
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 KOJŠOVSKÁ HOĽA, 1 246 m n. m.  

 

Horský celok vo východnej časti Volovských vrchov zo severu ohraničujú Hnilecké vrchy a z juhu Košická kotlina. 

V smere zo západu na severovýchod Kojšovská hoľa vytvára klenbu s hladkým hôľnym reliéfom, ktorý k východu 
náhle klesá cez sedlo Jahodná Črmeľskou dolinou až ku Košiciam.  
 

Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické rádiolokačné observatórium 
postavené v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole, z ktorého je krásny výhľad na široké 
okolie. Pri dobrej viditeľnosti je vidieť Nízke aj Vysoké Tatry, časť územia Maďarska i Ukrajiny. Ako na dlani sa 
rozkladajú okolité obce a mestá, napr. časť Košíc a Prešova, Margecany, Prakovce, Moldava nad Bodvou, ... 

  

Podobne ako celé územie Volovských vrchov, aj oblasť Kojšovskej hole je zaujímavá históriou dobývania 
a spracovania kovov. O slávnej minulosti dodnes podávajú svedectvo malebné dedinky s banskou a hámorskou 
tradíciou - Zlatá Idka, Opátka, Košická Belá, Kojšov, Medzev.  

 

 

 
           

Výškové profily sú dostupné na http://www.turistikaonline.sk/ 

         Vyznačenie turistických trás je dostupné na http://mapy.hiking.sk/ 


