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54. ročník zimného prechodu roklinami 

Slovenského raja 

V dňoch 4.1. – 6.1.2013 sa konal 54.ročník zimného prechodu roklinami Slovenského 
raja. Z nášho klubu sa tohto podujatia zúčastnilo 7 turistov. Na výber boli dve trasy – 
prechod Sokoliou dolinou a Prielom Hornádu. My sme sa rozhodli pre Prielom Hornádu. 
Nočné sneženie dozdobilo prírodu a tak sa bolo na čo pozerať a kochať. Azda najkrajší 
bol zmrznutý dúhový vodopád. Po krátkej prestávke na Kláštorisku sme sa spokojní 
a hlavne bez úrazu vrátili na chatu. 
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38.ročník výstupu na Sninský kameň 12. 1. 2013 

Dňa 12. 1 .2013 sa 19 našich členov zúčastnilo na 38. zimnom výstupe na Sninský 
kameň. Trasa viedla zo Zemplínskych Hámrov cez Tri Table na Sninský kameň, s 
nadmorskou výškou 1006 m, ktorý bol v r. 1982 vyhlásený za prírodnú pamiatku. Aby 
sme sa dostali na tento útvar, J. Demčák musel cepinami odstrániť sneh a ľad zo 
železných schodov, ktoré vedú nahor. Vrchol kameňa je jedným z najlepších 
výhliadkových bodov pohoria Vihorlatu, no kým sme sa tam dostali, okolie zahalila hmla. 
No nám to nepokazilo príjemný zážitok z tejto túry, hlavne, keď všade vôkol nás vládla 
krásna rozprávkovo zasnežená krajina. 
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Krivoštianka - oddielový zimný zraz 24. 2. 2013 

Dňa 24. 2. 2013 sa konal oddielový zimný zraz KST na Krivoštianke. Tohto podujatia sa 
zúčastilo 23 turistov. Počasie k nám nebolo až také kruté, preto po zapísaní sa do 
vrcholovej knihy pokračovala tradičná opekačka, hoci bolo obtiažnejšie urobiť oheň v pol 
metrovom snehu. V zostupe sme pokračovali trasou popri Vyhliadke ku Grófkinmu krížu 
a cestou popri rieke Laborec sme využili pozvanie Pepa Kozára na jeho chatu pri Laborci, 
kde na nás čakal s výbornou kapustnicou. Za toto milé pozvanie ďakujeme. 
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100 JK - BREKOV 17. 3. 2013 
Dňom 17.3.2013 KST zahájil 100 JKM výstupom na hrad Brekov.  /280 m.n.m./ . Hrad 
patril k najstarším hradom na hornom Zemplíne. Bol vybudovaný ako strážny hrad v 
2.polovici 13.storočia na mieste slovanského opevneného hradiska,aby spolu so 
susedným hradom Jasenov chránil uhorsko- poľskú cestu. Toto podujatie,ktoré sa 
uskutočnilo za priaznivého počasia zahájil Ján Sabo a zároveň nás oboznámil s historiou 
tohto hradu.Jeho pôsobivé rozprávanie si vypočulo asi 100 účastníkov. Pokračovala 
obhliadka zrúcanin hradu,opekačka a samozrejme súťaže.A tu sú výhercovia: 
Šípky - deti do 10 r.: 1. miesto - Makara Marek 
                                    2. miesto - Demčák Dávid 
                                    3. miesto - Kopková Sandra 
Šípky - deti nad 10 r.: 1. miesto - Nemec Samuel 
                                      2. miesto - Rimková Tatiana 
Šípky - ženy: 1. miesto - Demčáková Jana 
                       2. miesto - Poprendová Marta 
                       3. miesto - Nemcová Helena 
Šípky - muži: 1. miesto - Nemec Michal 
                       2. miesto - Eštok Vladimír 
                       3. miesto - Boroš Igor 
Hod polenom: víťaz - Vargovič Jozef ml. 
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Šimonka - 1. 4. 2013 

Stalo sa tradíciou, že na Veľkonočný pondelok sa priaznivci turistiky stretávajú na 
najvyššom kopci Slanských vrchov, na Šimonke (1092 m.n.m.). Tohto výstupu sa dňa 1. 4. 
2013 zúčastnilo 9 našich turistov, ku ktorým sa pridali aj turisti z Michaloviec. Škoda, že 
naši nadšenci sa nemohli pokochať krásnym panoramatickým výhľadom z vrcholu pre 
nepriazeň počasia. 



 Kronika  KST Chemko Strážske  rok  2013 

Šimonka - 1. 4. 2013 

17. 7. 2013 1
0 



 Kronika  KST Chemko Strážske  rok  2013 

11 14. 4 2013 

100 JK - Kráľová Studienka 14. 4. 2013 

Dňa 14. 4. 2013 za pekného slnečného počasia 70 priaznivcov turistiky a prírody sa zišlo 
na Kráľovej studienke. Akciu zahájil Ján Sabo, symbolicky odomkol pramene vôd a pri 
tejto príležitosti pripomenul Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marca. Zdôraznil 
dôležitosť a význam vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej 
spoločnosti. Nechýbala opekačka pri ktorej panovala dobrá a veselá nálada a 
samozrejme súťaže. A tu sú výhercovia: 
Šípky deti do 10 rokov: 1. miesto Edita Dolobáčová, 2. miesto Sandra Kopková a David 
Demčák, 3. miesto Mirka Makarová                                                                    
Šípky ženy: 1. miesto Ľubomíra Vaňková, 2. miesto Monika Vraštiaková, 3. miesto Petra 
Borošová 
Hod polenom muži: víťaz-Jozef Vargovič ml.  
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100 JK - Krivošťanka 21. 4. 2013 

Dňa 21. 4. 2013 sme pokračovali v 100 JKM na Krivošťanke. 65 turistov a priateľov 
prírody si užilo príjemný teplý deň v kruhu priateľov pri opekačke a súťažiach. Výhercovia 
súťaží:  
Šípky deti: 1. miesto Natka Demčáková, 2. miesto David Demčák a Braňo Grnáč, 3. 
miesto Lukáš Boroš, 4. miesto Marek Makara, 5. miesto Sandra Kopková 
Šípky ženy: 1. miesto Dana Kmecová, 2. miesto Monika Šulová, 3. miesto Ľubica Síváková 
Hod polenom: 1. miesto Rado Guláš, 2. miesto Igor Boroš, 3. miesto Jozef Sivák 
Pľuvanie hrachu: 1. miesto Maroš Kmec, 2. miesto Vlado Poľaško, 3. miesto Dušan Kovaľ 
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100 JKM - Belovárka - 5. 5. 2013 

Dňa 5. 5. 2013 teplé slnečné počasie vylákalo do prírody asi 70 účastníkov na ukončenie 
100 JKM, ktoré sa uskutočnilo na Belovárke. Pri stretnutí sa s priateľmi, pri opekačke a 
súťažiach sme strávili príjemný deň. Súťažilo sa tradične v hode šípkami a v hode 
polenom. Na záver sa losovala tradičná tombola. Veríme, že výhercov súťaží a tomboly 
ceny potešili. Bodkou za touto akciou bolo pozvanie na guľáš do Park Pabu, ktorý pre nás 
pripravili R. Lipovský s manželkou. A tu sú výhercovia súťaží: 
Šípky deti do 10 rokov: 1. miesto Nina Poláková, 2. miesto Tomáš Majerik, 3. miesto 
Martin Grnáč 
Šípky deti nad 10 rokov: 1. miesto Mirko Patlevič, 2. miesto Braňo Grnáč, 3. miesto Lukáš 
Boroš 
Šípky ženy: 1. miesto Zuzana Kopková, 2. miesto Monika Vraštiaková, 3. miesto Anna 
Zabloudilová 
Hod polenom: víťaz - Igor Boroš 
12. ročník Pikov memoriál: 1. miesto Igor Boroš, 2. miesto Vraťo Lipovský, 3. miesto 
Maroš Kmec 
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Kojšova Hoľa - 19. 5. 2013 

Dňa 19. 5. 2013 za pekného počasia kroky 19 -tich členov KST smerovali na vrch 
Kojšovská Hoľa,vo Volovských vrchoch,ktorý sa nachádza asi 16 km od Košíc. Trasa viedla 
z dediny Zlatá Idka, cez kopec Golgota /1040 m/ , na sedlo Kojšovská hoľa /1170 m/  na 
vrch Kojšovská hoľa /1245,7m/ , kde sídli meteorologická radarová stanica. Po výstupe na 
vrchol dopriali sme si krásne výhľady do okolia, urobili spoločné foto a presunuli sme sa 
do  Čajovne Katka na krátke občerstvenie a oddych. Spokojní s vydarenou akciou sme sa 
v podvečerných hodinách vrátili domov. 



 Kronika  KST Chemko Strážske  rok  2013 

19. 5. 2013 1
8 

Kojšova Hoľa - 19. 5. 2013 



 Kronika  KST Chemko Strážske  rok  2013 

19 13.-16. 6 2013 

Slovenský raj - 13.6. - 16.6.2013 

V dňoch 13.-16.6.2013 20 našich turistov sa vybralo za krásami Slovenska do 
Slovenského raja. Prvý deň bola zvolená trasa "Veľký sokol". Pre výdatné zrážky v 
predchádzajúcich dňoch vody Bieleho potoka boli maximálne naplnené, preto výstup bol 
obtiažný, miestami až ťažko zdolateľný. Poniektorí si občas museli vylievať aj vodu z 
obuvi. Trasa bola krásna, aj keď s prvkami adrenalínu. Tiesňava "Veľký sokol" sa 
vyznačuje svojou mohutnosťou a dĺžkou 4,5 km. Nie nadarmo dostala prívlastok 
najmohutnejšia roklina Slovenského raja. Druhý deň sme zdolali "Suchú Belu". Na tejto 
trase sme s úžasom obdivovali miesta s mnohými rebríkmi ponad vodopády a kaskády, 
najužšie miesta tzv. /roklina/, kde skalné steny dosahujú výšku až 150 m, skalné okno a 
množstvo ďalších prírodných krás. Aj táto trasa mala svoje čaro, veď názov Slovenský raj 
je viac ako výstižný.  
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Zraz VHT Tatranská Lomnica - 27.6. - 30.6.2013 

17 členov KST sa zúčastnilo 46. ročníka vysokohorského zrazu, ktorý sa uskutočnil v 
Tatranskej Lomnici v hoteli Morava. Účastníkov čakali túry do vysokohorských sediel a 
výstupy na vrcholy tatranských štítov. Prvý deň sme sa vybrali na Téryho chatu /2015 
m.n.m./, s krátkou zastávkou na Zamkovského chate /1475 m.n.m./. Pre výdatný dážď 
sme nemali možnosť pokračovať v plánovanej túre na Ľadový štít. Druhý deň východzím 
bodom našej túry bola Tatranská Polianka s pokračovaním na Sliezky dom /1670 
m.n.m./. Spiatočná cesta viedla po Tatranskej magistrále popri Batizovskom plese cez 
Ostrvu na Popradské pleso s pokračovaním na Štrbské pleso. Cestou nás zastihlo silné 
krupobitie a dážď, no bola to skúsenosť, ako sa chovať v našich veľhorách, ktoré sú 
krásne, no zároveň aj zradné. 
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Letný Sninský kameň, Morské oko - 19.-20.7.2013 

Tejto akcie sa zúčastnilo 14 turistov. V prvý deň bol navrhnutý výstup na Vihorlat /1076 
m.n.m./. Trasa viedla z dediny Remetské Hámre popri Morskom oku, Malom Morskom 
oku, Vedlinke, cez sedlo Rozdiel, Poľanu až na Vihorlat, ktorý patrí medzi najmenšie 
chránené územie na Slovensku. Spiatočná cesta viedla cez Poľanu, Koniareň až do 
Remetských Hámrov. Ďalší deň sme sa vybrali z Remetských Hámrov popri Morskom oku 
na Tri table až na Sninský kameň. Naspäť sme sa vrátili cez kopec Nežabec /1023 
m.n.m./, Strihoveckú poľanu až do dediny Remetské Hámre. Počasie nám prialo, preto sa 
nám z vrcholov kopcov naskytli krásne výhľady do ďalekého okolia. Na vzniku Sninského 
kameňa sa podieľala sopečná činnosť, no konečnú podobu mu vymodeloval mráz a 
voda. No podľa povesti sa po Vihorlate vliekol čert s veľkým balvanom, chcel ho skotúľať 
do Morského oka, aby voda zaplavila okolité dediny. No na vrchole kopca už nemal dosť 
síl, aby skalu zhodil dolu a tak tam zostala naveky. Po celodenných túrach, s ktorými sme 
boli maximálne spokojní sme večery trávili posedením pri ohni a o výbornú atmosféru sa 
nám postaral Jožko Vargovič svojim spevom a hrou na gitare.  
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Výstup na Vihorlat - 1. 9. 2013 

Stalo sa pravidelnosťou, že 1.septembra, v Deň ústavy SNS Sobrance organizuje spoločný 
výstup na Vihorlat, ktorý je najvyšším vrcholom Vihorlatských vrchov /1076 m.n.m./. 
Tohto roku sa konal už 16-ty ročník. Naša organizácia tam mala bohaté zastúpenie - 35 
členov. Po privítaní a spoločnom zaspievaní slovenskej hymny na vrchole usporiadatelia 
sa postarali o kultúrne vystúpenie, chutný guľaš a občerstvenie. K príjemnej atmosfére 
tohto podujatia prispelo aj dobré počasie. 
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Výstup na Roháče - 5.9. - 8.9.2013 

Od 5. 9. 2013 do 8.9.2013 sa 21 členov KST vybralo za krásami Západných 
Tatier.  Ubytovanie bolo zabezpečené v Horskej chate Horec,v blízkosti Žiarskej 
doliny.       Prvý deň bol plánovaný výstup na Baníkov / 2178 m.n.m./. Je to najvyšší 
vrch  v hlavnom hrebeni Západných Tatier. Trasa na neho sa radí medzi najťažšie a 
najnebezpečnejsie. O to väčšiu radosť a pokoru sme zažívali na vrchole tohto kopca, 
ktorému sa hovorí aj "Kráľ Roháčov". Druhý deň sme vystúpili na vrch Baranec s 
nadmorskou výškou  2184 m, čo ho radí na 3. miesto v rebríčku najvýšších vrchov v 
Západných Tatrách. Pre jeho dominanciu nad Liptovskou kotlinou je tiež nazývaný "Štít 
Liptova".  Z jeho vrcholu, na ktorom sa týči betónový pilier s vrchol. schránkou  je 
nádherný kruhovitý výhľad na celý Liptov. Táto krása hôr, ktorá nás všetkých očarila, bola 
umocnená aj nádherným teplým počasím počas celého pobytu v tomto kraji. 
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29 6. 9 2013 

Výstup na PRAPOREC 6.10.2013 

Je krásne slnečné ráno. 16 nadšencov turistiky vyráža na mohutný, avšak nevýrazný vrch 
v Slanských vrchoch, na Praporec /961 m.n.m./. Trasa začína za dedinou Zamutov, vedie 
popri Hermanovských skalách a poľovníckej chate Javorová, odkiaľ je už len 30 minút 
strmým stupakom na vrchol, kde je malá skala, z ktorej je výhľad na Oblík, Šimonku a 
Ivanov vrch. Oddýchnutí a občerstvení robíme spoločné foto a vyrážame tou istou trasou 
späť. 
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Humenský Sokol 20.10.2013 

20. 10. 2013 dvanásť členov KST vyráža zo Strážskeho cez Kráľovu studienku na 
Humenský Sokol. Toto územie, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Humenné bolo 
vyhlásené za chránené v r.1980. Prechádzame popri dedine Jasenov, vchádzame do 
hustého dubového lesa, míňame zaujímavé skalné útvary, ktorých steny sú vysoké až 
40m, obdivujeme Dupnu jaskyňu /360m.n.m./ a zastavíme sa na Červenej skale, ktorá je 
najvyšším bodom tohto územia /447m.n.m./. Odtiaľ sa nám naskytajú krásne výhľady na 
Humenné,okolité dediny, hrad Jasenov a Brekov, kopce a lesy, ktoré hýria všetkými 
farbami jesene. Spokojní s vydarenou akciou ku ktorej prispelo aj teplé slnečné počasie 
sa popri Laborci vraciame späť. 
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3. ročník prechádzky Kolovou Horou - 17. 11. 2013 

Stalo sa tradíciou, že 17. novembra sa koná prechádzka Kolovou horou. Pri organizácii 
tohto 3. ročníka sa podieľala aj obec Pusté Čemerné. Pán Čopák a pán Dančišin nás 
oboznámili s históriou tejto obce, o jej kultúrnych a historických pamiatkách, s ktorých 
najzaujímavejšie sú malé Východoslovenské mohyly. Celou cestou nás sprevádzalo 
príjemné počasie. Vyvrcholením tejto akcie bolo posedenie pri kapustnici, o ktorú sa 
postaral majiteľ Mini baru p.Melega. 
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35 24.11 2013 

Krivošťanka-ukončenie letnej turistickej sezóny - 24. 11. 2013 

Dňa 24.11.2013 sme sa rozlúčili s tohtoročnou turistickou sezónou výstupom na 
Krivoštianku. Tohto podujatia sa zúčastnilo 48 turistov, hojnou účasťou  prispeli aj turisti 
z Michaloviec a Humenného. Zaspomínali sme si na predošlé akcie, posedeli pri ohni a 
opekačke. Nezabránil tomu ani vytrvalý dážď. Cestou späť sme prijali pozvanie p. Kozára 
na chutný guľáš. 
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37 24.11 2013 

Silvestrovský výstup na hrad Brekov - 31. 12. 2013 

Silvestrovským výstupom na hrad Brekov sme definitívne ukončili tohtoročnú turistickú 
sezónu. Z nášho klubu sa nás tam zišlo 27 členov. Za pekného, akoby jarného počasia 
sme si obzreli zrekonštruované zrúcaniny hradu, pod prístreškom sme si urobili opekačku 
a so vzájomným želaním si všetkého dobrého do roku 2014 sme sa rozišli do svojich 
domovov zavŕšiť posledný deň v roku. 
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