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VLČÍ HORY 
 

Je to jedno z nejméně osídlených míst starého kontinentu. Na hranici střední a východní 

Evropy. Na hranici Schengenského 

prostoru volného pohybu. Na hranici tří 

států – Slovenska, Polska a Ukrajiny. 

Obtížně prostupné hory uprostřed 

karpatského oblouku, s nejvyššími 

vrcholovými partiemi těsně nad hranicí 

prastarých bukových lesů. Na Slovensku 

se pohoří jmenuje podle nich - Bukovské 

vrchy, byť známější je pod názvem 

zdejšího národního parku – Poloniny. 

Poláci stejnému pohoří říkají Bieszczady, 

hory „běsů“ a „čadů“ – děsů a kouzel. 

Bukovské vrchy a Bieszczady jsou 

domovem mnoha divokých zvířat, která 

jinde tak blízko České republiky v podobných počtech nenajdeme. Jeleni, bobři, zubři, medvědi a ... 

vlci. Vlci se kdysi stali nepsanými vládci 

těchto lidmi jen minimálně osídlených 

hor. Vlčích hor. Tento pozapomenutý 

název byl nedávno znovu připomenut 

stejnojmenným filmem, v němž se jeho 

tvůrci vydali po stopách těchto zvířat. 

Prošli křížem krážem Bukovské vrchy, 

prales Stužici, Bieszczady, až poslední 

divočinu v Evropě našli v údolí řeky San. 

Vlčí hory jsou pohořím dvou 

rozdílných polovin. Jižní slovenská strana 

hraničního hřebene je pustá, jen málo 

navštěvovaná. Stavba vodárenské 

přehrady způsobila zánik sedmi vesnic u 

úpatí hor ve střední části pohoří. Vesnice ve východní části Bukovských vrchů jsou jen obtížně 

dostupné. V letních měsících za příhodných teplých deštivých dnů ve zdejších lesích rostou ohromné 

hřiby přímo u turistických značených cest. Nikdo je nechodí sbírat. Místních obyvatel je málo, 

z velkých měst je to sem příliš daleko. Na turistu ve zdejších údolích stěží narazíš i uprostřed letní 

sezóny. Jen těžko se hledá ubytování, hospůdek je málo, na hřebeni žádné, jen několik přístřešků pro 

nouzové přespání. Teplé jídlo uvaří málokde, penziony lze spočítat na prstech jedné ruky. 

V polských Bieszczadech je všechno jinak. Jedny z mála polských hor jsou významným 

střediskem turistického ruchu. Cisna, Wetlina či Ustrzyki Górne jsou významnými rekreačními 

středisky s množstvím nabízených ubytovacích i stravovacích služeb. A tak pokud na hraničním 

hřebeni mezi Łupkowským průsmykem a Kremencem potkáte turistu, můžete si být téměř jistí, že sem 

přišel právě z polské strany.  

 

Bukovské vrchy od vysílače nad sedlem Karcaba. [PK] 

Połonina Caryńska ze silnice pod sedlem Przełęcz Wyżnia. 

[VJ] 
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Málo je Čechů, kteří zavítají do Vlčích 

hor. Při našem jedenáctidenním pobytu 

v červenci 2017 jsme v Bukovských vrších a 

Bieszczadech narazili pouze na tři krajanky 

předdůchodového věku, které se vydaly 

z Nové Sedlice na Kremenec. Ostatně ani 

slovenské turisty jsme za ty téměř dva týdny 

nepotkali. Snad našince odrazuje nedostatek 

informací o těchto místech. Při přípravě naší 

letní expedice mi ani „všeho znalý“ internet 

nedokázal při pečlivé přípravě odpovědět na 

potřebné dotazy. Poslední česko-slovenský 

průvodce Nízké Beskydy – Bukovské vrchy 

od Viliama Zahatňanského pochází z roku 

1967. Dostupné slovenské mapy nezobrazují zdejší cesty do úplných detailů. Tato komplikace o to 

více vystupuje do popředí, neboť v Bukovských 

vrších není síť turistických značených cest příliš 

hustá. Přesto jsou mapy VKÚ Harmanec, jejichž 

vydávání bylo v roce 2017 znovu obnoveno, 

nejlepší inspirací pro pohyb v terénu. Turista by 

si měl pořídit listy čísel 118 Bukovské vrchy, 

163 Bieszczady, Bukovské vrchy, kde je 

znázorněna i příhraniční část polského území 

Vlčích hor, popř. i 126 Vihorlatské vrchy, 

Zemplínská Šírava a pro pohyb v nejzápadnější 

části hor i list 106 Laborecká vrchovina, Dukla. 

Přesné údaje 

neposkytují ani 

elektronické mapy. Stávalo se nám, že komunikace vydávaná téměř 

za „asfaltku“ byla ve skutečnosti jen stěží průchodnou lesní cestou, 

po níž někdy před dvaceti lety projel traktor při stahování dřeva. 

Naopak na polské straně existuje množství průvodců i turistických 

map pokrývajících částečně i slovenské území. V dnešní době 

naštěstí není složité tyto pomocníky snadno získat. Pokud je nebudou 

mít k dispozici třeba v pražských specializovaných prodejnách na 

Senovážném náměstí či v Jungmannově ulici (nebo na jejich e-

shopech), lze doporučit například polský internetový obchod 

knihy24.cz, který komunikuje v češtině a je schopen sehnat i 

publikace, které nemá přímo v nabídce. Přesto ani pečlivé 

prostudování těchto pramenů nemusí odpovědět na všechny otázky. 

V následujícím textu se pokusím doplnit vlastní zkušenosti z léta 

2017, kdy jsme Vlčí hory navštívili. Text s připojeným obrazovým doprovodem, který si v žádném 

případě nečiní ambice stát se vyčerpávajícím průvodcem po Bukovských vrších a Bieszczadech, snad 

inspiruje další našince, aby se do unikátní divočiny Vlčích hor neváhali vydat.  

Prales na hraničním hřebeni. [PČ]  

Dřevěný kostel v Uličském Krivém. [PE] 

Pramen řeky San. [PK] 
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Co nabízejí Bukovské vrchy a Bieszczady kromě 

divoké přírody? Na obou stranách hranice stojí unikátní 

dřevěné chrámy, z nichž některé dosud slouží i pro pravidelné 

liturgické obřady. Po slovenské straně Vlčích hor prošla 

frontová linie první světové války. Proto zde vzniklo mnoho 

válečných hřbitovů, jež se snaží dokumentovat i zvelebovat 

nadšenci z Klubu vojenské historie Beskydy. Na jejich 

internetové stránce najdete i několik publikací, které usnadní 

nalezení některých lokalit a poskytnou množství údajů o 

jejich historii. Badatele láká neblahý osud sedmi rusínských 

vesnic, které byly vystěhovány kvůli vzniku vodárenské 

nádrže Starina. V osmdesátých letech minulého století byla 

jejich zástavba srovnána se zemí, všichni obyvatelé byli 

povinně přestěhováni do panelákových sídlišť ve Snině, 

Humenném a Svidníku. Přitom jen Starina byla vodou 

zaplavena, zbývajících šest obcí – Dara, Ostrožnica, Ruské, 

Smolník, Veľká Poľana a Zvala - měly tu 

smůlu, že ležely v ochranném pásmu 

vodárenského zdroje a komunistickým 

odborníkům se zdálo zbytečné řešit otázku 

čištění odpadních vod v území nad 

přehradou. A tak celé povodí nad Starinou 

... vysídlili. Skrytým účelem možná bylo 

utlumení svébytnosti zdejšího rusínského 

národa a jeho asimilace s většinovou 

slovenskou populací. 

Také na polské straně byla většina 

původních obyvatel vyhnána. Zničující byla první světová válka, ale ještě daleko větší neštěstí do 

zdejšího kraje přinesl druhý světový 

konflikt. Odsun původních obyvatel – 

Bojků, Rusínů a Židů – byl dokonán při 

vysídlovací akci Wisła organizované 

Polskem, avšak vedené sovětskými 

stratégy. Vyhnáno bylo asi sto tisíc 

místních obyvatel, obce byly nenávratně 

srovnány se zemí a vypáleny. Krajina 

zcela utichla, dodnes se velkou část obcí 

nepodařilo dosídlit. A tak při toulání 

zdejšími kraji lze narazit na památky 

tehdejšího života – obrysy bývalých 

stavení kdesi v horách, ruiny kostelíků 

obrostlých lesíky, které se ještě nestaly 

Válečný hřbitov na Predném Hodošíku. 

[PK] 

Trojmezí u Kremence, jeden z hlavních turistických cílů celých 

Vlčích hor. [PČ]  

Zubři – jedni z respektovaných vládců lesů Vlčích hor. [PČ] 
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jednou z turistických atrakcí. Příroda si po 

desetiletí brala zpět nepoužívané cesty, 

opuštěná pole i sady. Nejvíce patrné je to 

podél horního toku řeky San, od jeho 

pramene na ukrajinsko–polské hranici po 

počátek Solińské přehrady u obce Rajskie. 

Několik desítek kilometrů dlouhý úsek, 

kde San tvoří státní hranici Polska a 

Ukrajiny, je jen složitě dostupný. 

Divočina panuje i v úseku mezi osadou 

Sękowiec a rekreační obcí Rajskie, kde 

řeka protéká rezervací Krywe, kolem 

zaniklých obcí Krywe a Tworylne, 

přičemž ji nedoprovází silnice. 

Turisty do Bieszczad lákají jiné atrakce. Především zdejší nejzápadnější karpatské poloniny jsou 

zejména v letní sezóně intenzivně navštěvovány. Proto většina trekingových webů doporučuje toto 

pohoří navštěvovat mimo období od května do září. Z vlastní zkušenosti musím uvést, že situace 

nebyla při naší návštěvě katastrofická, jak bývá někdy popisována. Přestože vládla v kalendáři druhá 

polovina července a počasí turistice velmi příznivé. Některé lokality, např. Połonina Wetlińska 

(především v okolí schroniska Chatka Puchatka), vrchol nejvyšší hory Bieszczad Tarnica nebo trasa 

od schroniska Pod Małą Rawką přes Małou Rawku a Wielkou Rawku na trojmezí na Kremenci, byly 

turisty hojně navštíveny a chvílemi dávaly vzpomenout na přetížené Vysoké Tatry. S výjimkou těchto 

několika tras byly však Vlčí hory mnohem liduprázdnější, a to včetně slovensko-polského hraničního 

hřebene, kde jsme s výjimkou Kremence zaznamenali větší počty turistů snad jen v oblasti vrcholu 

Jasło, kam turisté míří z osady Roztoki Górne na polské straně Ruského sedla. 

Větší množství lidí na hranici se 

v létě objevuje pravidelně v samotě 

Balnica, kam lze vystoupat ze slovenské 

strany po sedmikilometrové túře po žluté 

značce z Osadného. Z polské strany sem 

turisty přiváží v letní sezóně třikrát denně 

bieszczadská ciuchcia neboli „mašinka“. 

Pozůstatek rozsáhlé sítě lesních železnic 

Bieszczadzska Kolejka Leśna má hlavní 

nádraží v Majdanu nedaleko Cisny, odkud 

úzkorozchodné vlaky v čele s motorovou 

lokomotivou vyrážejí v letních měsících 

na trasy do Balnice nebo na opačnou 

stranu do stanice Przysłup. Dopolední 

spoj na Balnicu by měl být v pondělí, 

středu a pátek o letních prázdninách 2018 veden parní lokomotivou. Drtivá většina cestujících lesní 

železnice vláčkem do Balnice pouze přijede a po půlhodinovém pobytu se opět vrátí železničním 

vozem k svému automobilu zaparkovanému u nádražíčka v Majdanu a v lesích kolem przystanku 

Balnica se opět rozhostí klid. 

  

Tarnica – nejvyšší vrchol Bieszczad. [VJ] 

Bývalá obec Ruské. [PE] 



7 

 

 

Pohled z Wielké Rawky na Ustrzyki Górne. [PC] 

Výhled z Tarnice západním směrem. [PC] 
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Połonina Wetlińska, v pozadí Połonina Caryńska, zcela vzadu Tarnica. [PC] 

Bieszczadský „worek“. [VJ] 
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Doprava do Vlčích hor 

 

Řešení otázky dopravy v oblasti Bukovských vrchů a Bieszczad je pro turistu poměrně 

zásadním problémem. Oblast je obsluhována veřejnou dopravou vzhledem k nízkému osídlení velmi 

sporadicky, vzdálenosti jsou přitom velké, proto má svůj význam případná asistence vozidla, a to buď 

motorového v podobě automobilu, popř. motocyklu nebo ekologičtějšího, pomalejšího, avšak výrazně 

lepší zážitky a sportovní vyžití poskytujícího jízdního kola. Praví turisté se vydávají do Vlčích hor 

výhradně pěšky a za asistence veřejné dopravy, obvykle s přespáváním přímo v přírodě. Tito tuláci  

nejčastěji směřují na „přechod Polonin“, hraničního hřebene od Łupkowského nebo Laboreckého 

průsmyku (s výstupem z obcí Palota nebo Vydraň u Medzilaborců) po trojmezí na Kremenci (se 

sestupem do Nové Sedlice, kam jezdí autobus ze Sniny). Pozitivem takto pojímané cesty je 

několikadenní putování divočinou, kde na hraničním hřebeni s výjimkou Balnice nenarazí poutník na 

obydlený dům, přespat lze pouze v několika malých dřevených přístřešcích - útulnách pro několik 

osob umožňujících nouzové přenocování. Negativem takového přechodu „na těžko“ je, že turista 

projde pouze samotný hraniční hřeben, a tak mu zůstane utajeno množství dalších zajímavostí pohoří, 

které se nacházejí mimo něj. 

 

Vlakem a autobusem 

Pro dopravu k úpatí Vlčích hor lze s úspěchem použít vlak. Od změny jízdního řádu v prosinci 

2017 jezdí noční žlutý vlak společnosti Regiojet z Prahy až do Humenného, čímž ušetří turistovi 

zdlouhavé putování po silnicích východního Slovenska autobusovými linkami (obvykle 

zastávkovými) z Košic do Humenného 

(byť i společnost Regiojet někdy místo 

svého vlaku v úseku Košice – Humenné 

vypravuje pouze náhradní autobusovou 

dopravu). Přes noc jezdí z Prahy do 

Humenného také vlak státních dopravců 

České dráhy a Železnice Slovenské 

republiky „Slovakia“, který nabízí 

v lůžkových vozech větší pohodlí než 

Regiojet, avšak samozřejmě za vyšší 

cenu. „Slovakií“ lze do Humenného 

přivézt na speciálním voze i automobil, 

v zavazadlovém voze je po předchozí 

rezervaci možná i přeprava jízdních kol, 

služba kterou soukromý dopravce Regiojet zatím neposkytuje. V denní době lze využít spojení vlakem 

Českých drah „Pendolino Košičan“, nejrychlejší spojení Prahy s Košicemi. Z pražského hlavního 

nádraží odjíždí po sedmé hodině ranní a o půl třetí odpoledne vystupuje cestující v metropoli 

východního Slovenska. O půl hodiny později odjíždí regionální expres do Humenného, který má ihned 

přípoj osobním vlakem do Sniny a Stakčína, kam lze dojet před půl šestou večer. 

Mezi Humenným a Sninou jezdí osobní vlaky každé dvě hodiny (v pracovní den ve špičce po 

hodině) a navazují na vlaky z Košic. Obdobně je tomu i na trati Humenné – Medzilaborce. Kromě 

toho jezdí z Humenného do Sniny množství autobusových spojů. Pro přístup do západní části 

Bukovských vrchů jsou důležité autobusové linky z Humenného do Osadného a ze Sniny do 

Osadného, každá v rozsahu několika spojů denně, v menším počtu i o víkendu. V Humenném jezdí 

Dopravu na železniční trati Humenné – Snina – Stakčín 

zajišťují motorové jednotky řady 861. [PK]  
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autobusy přímo od železniční stanice, ve Snině je třeba vystoupit na zastávce Snina mesto a projít přes 

centrální náměstí na druhou stranu středu města, což zabere asi 10 minut. Při cestě do východní části 

pohoří je možné přestoupit i na konečné stanici železnice ve Stakčíně, kde zastavuje autobusová linka 

Snina – Nová Sedlica přímo před 

nádražím. Tato linka je přitom jediná 

veřejná doprava, která obsluhuje rozsáhlé 

území východně od Stakčína. Při nejdelší 

variantě, když autobus zajíždí do 

několika bočních údolí, ujede cestující ze 

Sniny do Nové Sedlice téměř 

80 kilometrů. Počet spojů je s ohledem na 

velikost obsluhovaného území minimální, 

v pracovní dny jede autobus šestkrát, o 

víkendu třikrát denně. Jen některé spoje 

z hlavní silnice zajíždějí do Ruského 

Potoka a Topoľy, ještě méně do Jalové 

(tam lze snadno dojít ze zastávky na 

rozcestí) a nejodlehlejší Runiny. Při některých cestách do Topoľy a Runiny se přestupuje na zastávce 

Topoľa, rozcestí. 

Pokud zůstaneme u popisovaného denního spojení Pendolinem, tak na něj navazuje v pracovní 

dny krátce po půl šesté ve Snině (i Stakčíně) autobus, který dojíždí do Nové Sedlice v 19 hodin. Při 

zpoždění a o víkendu existuje ještě záchrana v podobě posledního spoje, který Sninu opouští o půl 

osmé večer a do Nové Sedlice dojíždí ve 20:45 hodin (pouze v pátek o 30 minut později, protože na 

své cestě zajíždí do Jalové, Topoľy a Ruského Potoka, což mu zabere právě půl hodiny navíc). 

Vzhledem k frekvenci autobusové dopravy a počtům cestujících lze doporučit přestup z vlaků či 

autobusů od Humenného ve Snině. 

V průběhu dne lze tak s úspěchem dojet ze středu Čech až na nejvýchodnější okraj Slovenska. 

Podobná možnost existuje i v opačném směru, s ranním odjezdem z Nové Sedlice (o letních 

prázdninách po půl osmé, ve školním roce o několik desítek minut dříve) a příjezdem do Prahy kolem 

půl jedenácté večer. Bohužel toto spojení funguje pouze v pracovní dny, v sobotu a neděli autobusové 

spoje ve Snině těsně nenavazují. 

 

Busikem 

Složitější je využití veřejné dopravy do polské části Vlčích hor. Nabídka spojů je velmi slabá, 

v Bieszczadech se mimo letní prázdniny omezuje jen na několik školních spojů, do některých obcí 

nezajíždí autobusy vůbec. Železniční tratě v regionu prakticky neexistují, s výjimkou přeshraniční trati 

ze Sanoku přes Łupków do Medzilaborců, kde byl pravidelný provoz před několika lety zastaven a 

teprve v roce 2017 byly zavedeny dva páry spojů Medzilaborce – Rzesów, resp. Sanok provozované 

v červenci a srpnu, avšak pouze o sobotách a nedělích. V Medzilaborcích mají přípoj od Humenného a 

měly by znovu vyjet o letních prázdninách 2018. 

Autobusová doprava v Bieszczadech fungovala především o letních prázdninách, kdy relativně 

často jezdila linka Cisna – Wetlina – Ustrzyki Górne – Wołosate, která umožňovala dopravu turistů 

z rekreačních středisek k většině nástupních bodů na horské trasy. Jenže původní dopravce činnost 

v Bieszczadech na konci června 2017 z finančních důvodů ukončil a další situace veřejné dopravy 

v této oblasti byla nejasná (což naši expedici přimělo k využití původně neplánovaných automobilů). 

Autobusová linka Snina – Nová Sedlica obsluhuje rozsáhlé 

území pod Bukovskými vrchy. [JR] 
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Přesto při našem pobytu v červenci 2017 linkové autobusy mezi Cisnou a Ustrzykami Górnými jezdily 

v počtu několika málo spojů denně.  

Daleko výhodnější pro přesuny v Bieszczadech jsou busiky, obdoba z východní Evropy 

známých maršrutek. Soukromé minibusy a mikrobusy určené obvykle pro 10 – 20 cestujících se 

pohybují nejčastěji na trase Cisna – 

Wetlina – Ustrzyki Górne - Wołosate, 

podle dohody jsou však schopny cestující 

dopravit i do dalších lokalit, např. 

z Ustrzyk Górnych do Muczneho apod. 

Mikrobusy vyčkávají na určených místech 

v rekreačních centrech a odtud po 

zaplnění kapacity vyrážejí do cílových 

destinací. V Ustrzykách Górnych je jejich 

stanoviště v centru u autobusové zastávky.  

S ostatními lokalitami nemám 

osobní zkušenosti, nicméně v Cisně by 

měly odjíždět z centra, z Wetliny od 

kostela v místní části Zabrodzie a od 

obchodu ABC v místní části Stare Sioło. 

Odpoledne mikrobusy vyčkávají na parkovištích u turistických stezek, odkud po zaplnění kapacity 

vyrážejí zpět k místům ubytování turistů. Například do Ustrzyk Górnych takto jezdily busiky 

z Wołosatého, kde čekaly na zájemce u turistické značky z Tarnice, či z parkoviště v Berehách 

Górnych, kam přicházejí szlaki z polonin Wetlińské i Caryńské. Busiky zastavují také u parkoviště 

Wierch Wyżniański, kam přicházejí trasy od Połoniny Caryńské či z druhé strany z Działu či 

Kremence přes Wielkou i Małou Rawku.  

Výhodu při cestování těmito 

mikrobusy mají velké skupiny, které 

naplní většinu kapacity busiku a nemusí 

dlouho čekat na zaplnění a odjezd spoje. 

Velmi často je při první jízdě takovým 

skupinám nabídnut kontakt a na 

telefonické zavolání řidič (popř. jím 

sjednaný kolega „náhradník“) přijede na 

jakékoli požadované místo v dohodnutém 

čase a zajistí dopravu kamkoli dle potřeby. 

Řidiči jsou velmi podnikaví, a tak když 

jsme s kolegou seběhli před bouřkou 

z Połoniny Caryńské na Wierch 

Wyżniański, kde nám po pár minutách 

zastavil mikrobus jedoucí z Berehů do 

Ustrzyk a již nebylo uvnitř volné místo, řidič nás promptně usadil do zavazadlového prostoru na 

podélné lavice, na nichž jsme úspěšně zvládli dojet do cíle své cesty.  

Kontakty na busiky lze získat i na internetových stránkách. Jedním z největších provozovatelů je 

např. společnost Grzes-Bus, a tak si lze sjednat i potřebný odvoz například od nádraží v Łupkowě, což 

je však řešení přicházející v úvahu jen pro větší skupiny. Pro ostatní se nabízí možnost přejít ze 

Stanoviště busiků a autobusů v Ustrzykách Górnych. [PE] 

Busik po vykládce cestujících na začátku turistické trasy ve 

Smereku míří pro další zájemce. [PC] 
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Slovenska do Polska přes hřeben pěšky, např. z Nové Sedlice přes Kremenec do Ustrzyk Górnych 

(možná lépe z Nové Sedlice po zelené značce přes Čierťaž, než po červené značce přes Stužicu, kde je 

v údolí Stužické rieky nemalý ztracený spád), z Nové Sedlice přes Riabu skálu do Wetliny nebo 

z Runiny přes Ďurkovec do Wetliny. Nejsnazší variantou je výstup od autobusu z Osadného po žluté 

značce na Balnicu a odtud s využitím turistické lesní železnice do Majdanu, odkud lze již dojít nebo se 

jiným způsobem dopravit do Cisny, kde není složité sehnat busik do dalších částí Bieszczad. 

 

Na kole 

Další možností je použití jízdního kola. To lze vlakem dopravit až do Stakčína. Po vrcholech a 

hřebenech Bukovských vrchů i Bieszczad se na kole příliš jezdit nedá, jen v některých případech 

vedou lesní cesty do vyšších partií pohoří. Jízdní kolo lze s úspěchem využívat pro nezávislý pohyb po 

silnicích spojujících jednotlivé obce v podhůří na obou stranách hraničního hřebene. Lze s ním zajet 

do některých bočních údolí a zkrátit si nástup k hřebeni (což je však podmíněno nutností vrátit se zpět 

ke kolu z hřebene stejnou cestou). Neocenitelné služby jízdní kolo poskytne při zkoumání pozůstatků 

bývalých obcí nad přehradou Starina, v území se zakázaným vjezdem motorových vozidel. Cyklotrasa 

vedená po bývalé silničce poblíž přehradní nádrže prochází vrátnicí, kde jsou motoristi bez 

příslušného povolení nekompromisně zastaveni. Povolení mají pouze bývalí obyvatelé, kteří jsou stále 

majiteli pozemků ve svých domovských obcích. V posledních letech je v období podzimních svátků 

(„dušiček“) povolen vjezd automobilům bez omezení, aby mohli všichni zájemci navštívit hroby 

svých předků, které nadále zůstaly na hřbitovech v původních lokalitách, a řádně uctít památku 

zesnulých.  

Cyklotrasa vedená ze Stakčína 

kolem vodní nádrže Starina přes bývalou 

Veľkou Poľanu a Ruské (s variantou od 

Topoľy či Runiny přes sedlo Zálomy do 

Ruského) a dále po bývalé horské silnici 

do Ruského sedla je nejlepší možností 

cyklistického překonání státní hranice. 

Z Ruského sedla cyklisté sjedou přes 

Roztoki Górne do Majdanu a Cisny, 

odkud lze pokračovat po bieszczadské 

obwodnici do Wetliny či Ustrzyk 

Górnych. Pohyb na jízdním kole ani po 

silnicích v podhůří Vlčích hor není 

snadný, neboť je potřeba překonávat 

jednotlivá sedla, a tak se střídají nepříjemné dlouhé výstupy s výrazně oblíbenějšími pozvolnými 

sjezdy údolími jednotlivých potoků a říček. 

 

Automobilem 

Nejpohodlnější, nejrychlejší a zároveň k přírodě nejméně šetrné je pohybovat se podhůřím 

Vlčích hor automobilem. Na slovenské straně vedou silnice do každé osídlené obce, na polské straně 

zlepšila komunikační poměry stavba tzv. velké obwodnice, asfaltové silnice, která zpřístupnila 

všechny dosud nedostupné končiny hor, z nichž se dosud dřevo vyváželo za pomoci několika lesních 

železnic. Stavba této hlavní silnice propojující Lesko, Cisnu, Wetlinu, Ustrzyki Górne, Stuposiany, 

Czarnu a Ustrzyki Dolne byla dokončena v roce 1962, o sedm let později byla ukončena stavba tzv. 

Cyklotrasa vedená po bývalé hlavní silnici ze Stakčína přes 

Ruské do Ruského sedla je pro cykloturisty ideální spojovací 

komunikací při přejezdu ze slovenské na polskou stranu. [VJ]  
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malé obwodnice, která v podhůří spojila 

Hoczew, Rajskie a Czarnu. Na konci 

sedmdesátých let 20. století obě 

obwodnice doplnila Karpatská silnice 

z Komańczy do Cisny. O desetiletí 

později vznikla v Bieszczadech řada 

zpevněných lesních cest určených pro 

odvoz dřeva, které však neslouží 

veřejnému provozu. 

 

Státní hranice 

Jedinou zásadní nevýhodou při 

pohybu ze slovenské strany Vlčích hor na 

polskou je absence hraničních přechodů. 

Historická silnice Porta Rusica přes Ruské sedlo byla uzavřena, ostatně tudy nelze projet i kvůli 

ochrannému pásmu vodárenské nádrže Starina, a tak nejbližší hraniční přechod je až na úplném západě 

Vlčích hor, mezi Palotou a Radoszycemi. Cesta z Nové Sedlice přes Kremenec do Ustrzyk Górnych 

měří po značených cestách přes Kremenec a Wielkou Rawku asi 17 kilometrů a zdatnému turistovi 

zabere necelých šest hodin. Po silnici je nutno ujet více než 170 kilometrů, což vyžaduje více než tři 

hodiny času. 

Podobná situace je při přejezdu na Ukrajinu. Nejbližší přechod ze Slovenska na Ukrajinu je na 

silnici Ubľa – Malyj Bereznyj, kam je nutno z nejvýchodnějších partií Bukovských vrchů dojet velkou 

oklikou přes Stakčín. Z Polska na Ukrajinu lze přejet nejblíže k bieszczadským hřebenům až mezi 

Krościenkem a Kryrivem, daleko 

v podhůří. Přitom pěkná zpevněná silnice 

z Wołosateho pokračuje jihovýchodním 

směrem až přímo na státní hranici na 

sedlo Przełęcz Beskid, jedno z nejnižších 

míst v bieszczadském hřebenu. 

Mnohokrát se v poválečném období 

vrátila myšlenka zřídit zde hraniční 

přechod do ukrajinské obce Lubnia. 

Možnost přechodu státní hranice zde 

nevznikla a vstupu na průsmyk Beskid od 

značené cesty z Wołosatého na sedlo 

Przełęcz Bukowska nekompromisně 

zamezuje dvojice velkých a nápadných 

značek „zákaz vstupu chodců“ umístěných 

na obou stranách kdysi uvažované silnice. 

Hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou, jakož i mezi Polskem a Ukrajinou je dnes hranicí 

Evropské unie, hranicí Schengenského prostoru volného pohybu. Je proto pečlivě střežena 

pohraničními policisty. Potkali jsme je za těch jedenáct dní pouze několikrát. Polští pohraničníci 

střežili svoji hranici v okolí Kremence za pomoci terénních čtyřkolek, kterými projížděli hraniční 

hřebenovkou. Ukrajinské pohraničníky jsme potkali, když stoupali na Kremenec svlečeni do půl těla, 

se zbraní a radiostanicí u pasu. Slovenské pohraničníky jsme potkávali pouze ve služebních 

Nucená přestávka. Na silnici před námi probíhá natáčení 

filmu. [JR] 

Polsko–ukrajinská státní hranice. [PČ] 
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automobilech (a také na večeři v penzionu Kremenec v Nové Sedlici). Jednou nás i zastavili na svém 

stanovišti na odbočce z hlavní silnice do Ruského Potoka, kde jsme je v dalších dnech vídali 

pravidelně. Zřejmě vhodné kontrolní 

stanoviště pro monitorování pohybu na 

klíčové komunikaci. 

Snad se jednou i Ukrajina stane 

součástí Evropy a sníží se úřední i 

prostorové bariéry při překročení hranic 

na trojmezí uprostřed Vlčích hor. 

Ukrajinská hranice, která díky svým 

dvojicím výrazných pruhovaných pylonů 

v národních barvách sousedících států 

(ukrajinské pylony v kombinaci modré a 

žluté, polské v barvách červené a bílé, 

slovenské v kombinaci modré, bílé a 

červené), kde vlastní hranice probíhá 

uprostřed mezi oběma vysokými kůly, 

připomíná hranici dvou pohádkových 

království. Avšak i zde platí, že překročení hranice na druhou stranu se může lehkomyslnému turistovi 

těžce vymstít a přinést značné problémy s pohraničními policisty doprovázené zadržením a nemalou 

pokutou. 

 
Státní hranice mezi Polskem a Ukrajinou v sedle Przełęcz Bukowska. Dále na východ turisté pokračovat 

nemohou z důvodu ochrany přírody Bieszczadského národního parku. [JR] 

  

Sestup z Kremence po slovensko–ukrajinské státní hranici. 

[PČ] 
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Ubytování a další služby 

 

Nová Sedlica 

Odlehlost slovenské části Vlčích hor je doprovázena malou hustotou ubytovacích a stravovacích 

zařízení. Osobní zkušeností s ubytováním můžeme sloužit pouze z Nové Sedlice, kde jsme využili 

pohostinnost nejlepšího ubytovacího zařízení v celých Bukovských vrších, penzionu Kremenec. A je 

to zkušenost více než dobrá. Každému můžeme ubytování v Kremenci pod Kremencem jen doporučit. 

Ubytování je ve dvou budovách. Ve starším objektu se pokoje nachází přímo nad restaurací, druhý 

objekt je nově rekonstruovaný dům v sousedství, kde pohodlným a moderně zařízeným pokojům 

můžeme vytknout snad pouze nedostatek odkládacích míst a věšáků na oblečení turistů (alespoň 

v mém pokoji tomu tak bylo). Strava vynikající, snídaně i večeře při větší skupině dle dohody, také čas 

bylo možné v rámci možností domluvit. Přímo v areálu se nachází i malý obchod (další je o kousek 

dál, na druhém břehu potoka), je však třeba vzít v úvahu velkou vzdálenost od měst. Například pečivo 

bylo dováženo pouze každý druhý den. Při větším odběru je dobré si předem základní potraviny 

objednat, což ostatně platí i v dalších obchůdcích ve vesnicích pod Bukovskými vrchy.

  
Penzion Kremenec – vlevo budova A – restaurace a penzion [PE], vpravo budova B – penzion. [VJ]                                                                  

    V Nové Sedlici se nachází ještě 

místní hostinec Beskyd. Když jsme jej 

chtěli vyzkoušet, bylo bohužel zavřeno. 

V patře je i zde poskytováno ubytování 

pro menší počet osob za o něco nižší ceny 

než v Kremenci. Návštěvu místních 

hostinců v Poloninách považujeme snad 

za povinnost. Nelze je vynechat, lze zde 

poklábosit s krčmářkou nebo s místními 

obyvateli. Návštěva zdejších vesnic by 

bez návštěvy místního pohostinství 

nebyla úplná. A tak jsme od dřevěných 

kostelíků v Topoľe, Ruském Potoku i 

Uličském Krivém zamířili vždy i do 

blízkého hostince. V Uliči jsme se před 

deštěm schovali do baru Ria v těsném sousedství místní minigalerie dřevěných kostelíků, odkud jsme 

se přemístili do nedaleké restaurace Poloniny, která nabízí dokonce i teplá jídla.  

 

Hostinec v Topoľe. [PE] 
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Runina 

V Runině lze na pivo zajít do Pohostinstva u Mirka, který najdete v boční ulici hned při 

příchodu do obce po modré značce od Ruského. V areálu hostince může několik lidí i přespat ve 

skromných prostorách se šesti postelemi, kde však nechybí vše pro turistu potřebné – sociální zařízení 

se sprchami a kuchyňská linka pro 

možnost přípravy vlastních pokrmů. Po 

předchozí domluvě jídlo může připravit i 

krčmář, jehož gastronomické služby jsme 

sice osobně nevyzkoušeli, ale v uličském 

baru Ria nám guláš hospodského z Runiny 

místní štamgast nadšeně vychválil. 

V Runině je možné se ubytovat v Chalupě 

u Mariana, kterou naleznete nedaleko 

kostela. Další možností je ubytování 

v chalupě č. 8 nabízející šest postelí ve 

dvou pokojích. V obci se nachází skromný 

obchod, kam pečivo dovážejí pouze třikrát 

týdně a i zde platí, že vhodné (a slušné) je 

si předem potraviny objednat. 

 

Jinde na Slovensku 

Typický hostinec Krčma u Borise (a v jeho sousedství obchod) nechybí ani v nástupním místě 

do západní části Bukovských vrchů, v Osadném. Najdeme jej uprostřed obce u předposlední 

autobusové zastávky. Nedaleko se nachází turistická ubytovna Borovka, která nabídne přístřeší deseti 

nocležníkům. Široké možnosti ubytování jsou v podhůří, ve Snině a okolí, Stakčíně či na západě 

v Medzilaborcích. 

 

Na hraničním hřebeni 

Turisté přecházející „na těžko“ po 

hlavním hřebeni Bukovských vrchů musí 

vystačit se skromnějším ubytováním. 

Přespat lze v budově u staničky Balnica, 

tzv. Przystanku Balnica. Kdysi to byl 

dům postavený pro železničáře lesní 

dráhy. Přespat lze za přiměřenou cenu 

v turistické místnosti nebo v pokojích 

v podkroví, popř. ve stanu v sousedství 

domu. Przystanek Balnica není klasickým 

schroniskem, horskou chatou, je zde 

pouze malý obchůdek s drobným 

občerstvením. Další přespání na hřebeni 

je možné pouze v provizorních útulnách pod Ruským sedlem a pod Čierťažou. Kdo má rád přece jen 

vyšší pohodlí, může namísto noclehu v boudě pod Ruským sedlem sestoupit asi 20 minut na polskou 

stranu hranice do schroniska Cicha dolina v Roztokach Górnych. Za útulnu pod Čierťažou pohodlnější 

alternativa v blízkosti neexistuje. 

Pohostinství u Mirka v Runině. [PE] 

Útulna pod Čierťažou. [PK] 
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Ustrzyki Górne 

Na polské straně je vzhledem k výrazně vyššímu zájmu turistů situace úplně jiná. Ubytovací i 

stravovací služby zde nabízí desítky zařízení v různých kategoriích. Ve významnějších turistických 

střediscích jsou k dispozici i obchody s potravinami. My jsme si pro pobyt zvolili středisko v srdci 

Bieszczad – Ustrzyki Górne. Protože jsme 

předem neměli dostatečné informace o 

službách v tomto středisku, zvolili jsme 

jistotu – horský hotel PTTK, který nabízel 

komplexní ubytovací a stravovací služby. 

Ubytování v hotelu bylo standardní, 

odpovídající kvalitou spíše lepší turistické 

ubytovně, vybavení hotelu nás vracelo o 

několik desítek let zpět. Snídaně formou 

švédského stolu však všichni členové 

expedice kvitovali, nabídka byla široká, a 

tak jedinou výtkou mohlo být, že 

nemotivovaly k dřívějšímu startu do hor, 

protože byly podávány striktně až od osmi hodin. Večeře jsme nakonec zvolili mimo hotel, neboť při 

naší první návštěvě hotelové restaurace o nás obsluha tak dlouho nejevila zájem, až jsme odešli 

prozkoumat jiné možnosti stravování v Ustrzykách ... a již jsme se do hotelové restaurace nevrátili. 

V blízkosti centra se při cestě od 

horského hotelu nacházela trojice 

restaurací různé kvality. Osobně jsem 

zakotvil v nejskromnějším z nabízených 

podniků v baru „U Eskulapa“, který 

nabízel množství místních pokrmů, jež 

jsem nemohl otestovat, neboť po první 

zkušenosti s místním šašlikem a flaczkami 

(vývar s dršťkami) jsem jim beznadějně 

propadl a na těchto dvou jídlech jsem 

strávil celou polskou část pobytu. Ale i 

další pokrmy objednávané kamarády byly 

lákavé a každý si tak vybere. Objednávky 

u pultu, pro odběr jídla se vyvolává 

číslicovým systémem (znalost polských 

čísel je výhodou). Většina míst u stolu byla venku, vnitřní prostory nabízely pouze několik stolů. 

Protože Poláci nejsou zvyklí po večerech vysedávat po restauracích a našinci chyběli, nebyl to zásadní 

problém. Personál si naší výpravy vážil, vždyť jiní hosté si pětkrát za večer pro pivo obvykle 

nechodili.... 

Kolegové (nepropadnuvší závislosti na šašliku) vyzkoušeli i okolní podniky. Sousední 

Bieszczadskou legendu, rádoby rázovitou místní knajpu, ohodnotil kolega jako „nezávislý hašišákov 

s mocným pivem Ursa Maior“. Mnohem lépe byl hodnocen Zajazd pod Caryńską nabízející výborné 

jídlo i solidní pivo Zywiec. Na základě negativních internetových recenzí jsme vynechali při svém 

posuzování schronisko PTTK Kremenaros. Po zkušenostech z tohoto rekreačního střediska, které jsme 

Horský hotel PTTK v Ustrzykách Górnych. [PK]  

Bar U Eskulapa. [PE] 
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si překřtili na bieszczadský Špindlerův 

Mlýn (avšak v podobě „Špindlu“ na 

počátku devadesátých let minulého 

století), bychom se příště nerozpakovali 

k ubytování zvolit nějaké levnější zařízení 

bez nabízeného stravování, například 

Hotelik Biały. Při poptávce ubytování 

jsme komunikovali také s privátem 

Noclegi z żarełkiem. Dům se nachází 

přímo v sousedství velké stanice 

pohraniční stráže a nabízejí zde i možnost 

stravování. Bohužel naše skupina byla 

příliš velká, aby pro nás bylo v okamžiku 

objednávky ještě volné ubytování (celkem 

zde nabízejí 13 míst). 

 

Vstup do národního parku 

Na závěr úvodních kapitol musím ještě zmínit něco málo k ochraně přírody ve Vlčích horách. 

Trojmezí na Kremenci je ze všech stran obklopeno národními parky. Na slovenské straně je vstup do 

Národního parku Poloniny po značených cestách volný, na jeho území platí návštěvní řád, který 

definuje i možnosti pohybu a přespání v terénu. Na polské straně zaujímá velkou část nejcennějšího 

území Bieszczadzki Park Narodowy 

(BdPN), zbývající část dvě chráněné 

krajinné oblasti Park Krajobrazowy 

Doliny Sanu a Ciśniańsko – Wetliński 

Park Krajobrazowy. Vstup na značené 

cesty v Bieszczadském národním parku je 

zpoplatněn, při průchodu na tyto stezky je 

pokladna, kde se prodávají vstupenky. 

V roce 2017 stál jednorázový vstup ve 

většině lokalit 6 zł, pouze u dvou 

nejatraktivnějších vstupů ve Wołosatem ve 

směru Tarnica a z Przełęczy nad Berehami 

na Połoninu Wetlińskou se platilo o jeden 

złotý více. Při delším pobytu bylo možné 

v období letních prázdnin zakoupit 

vstupenku (karnet) opravňující ke čtyřem vstupům do národního parku v ceně 18 zł. Pak bylo potřeba 

si každý den u pokladny nechat na karnet otisknout razítko. Při novém průchodu pokladnou v rámci 

stejného dne se poplatek znovu nevybírá. Neplatí se ani při příchodu do národního parku ze slovenské 

strany, teoreticky podle platných pravidel by se turista měl přihlásit o vstupenku u pokladny při 

opuštění národního parku, nikdo to však nekontroluje. Strážci parku mohou namátkově kontrolovat 

platnost vstupenky, nám se to stalo u Chatky Puchatka na Polonině Wetlińské. 

 

   

Restaurace Zajazd pod Caryńska. [PE] 

Pokladna (Punkt informacyjno-kasowy) Bieszczadského 

národního parku u vstupu na červenou značenou cestu na 

Smerek. [JR] 
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Předehra ve Vihorlatských vrších 

 

Než se vydáme do Vlčích hor, 

můžeme se na jejich hřebeny podívat pěkně 

zdálky ze sousedních Vihorlatských vrchů. 

Po noční cestě z Čech na východ Slovenska 

je to vítaná varianta strávení prvního dne 

tak, abychom dojeli na místo ubytování pod 

Bukovskými vrchy až v odpoledních či 

večerních hodinách. Cílem nám bude 

Sninský kameň a jezero Morské oko. 

Vyrazit lze přímo ze Sniny po modré 

značce kolem příměstské rekreační oblasti 

Sninské rybníky nebo lépe z bývalé 

hornické obce Zemplínske Hámre. Kdysi se 

zde těžila železná ruda a její dobývání dnes 

připomíná muzeum a tematická naučná 

stezka. Zajíždí sem autobus ze Sniny, na který lze při cestě vlakem či autobusem z Humenného 

přestoupit v Belé nad Cirochou. 

 

Sninský kameň 

Konečná zastávka Zemplínske Hámre, kameňolom leží 

na úplném konci obce, poblíž skutečně je stále činný lom. 

Nachází se zde parkoviště, malé infocentrum a jako památka 

na zdejší lesní úzkokolejnou železnici, která sem jezdila ze 

Sniny, i malý památník v podobě na koleji odstavené parní 

lokomotivy, klanicového vozu na dřevo a ruční drezíny. 

Zelená značka nás dovede na rozcestí Rovienky, odkud je 

nutno pokračovat po modré značce ke Sninskému kameni. 

Tento vyvřelinový andezitový útvar (1005 m n.m.) se tyčí nad 

městem Snina. Sestává ze dvou skalních útvarů – Malého a 

Veľkého Sninského kameně. Na oba dva vedou výstupy 

zabezpečené schodištními žebříky se 

zábradlím. Oba vrcholy jsou opředené 

mnoha legendami a především poskytují 

vynikající výhled, mimo jiné severním 

směrem na téměř celé Bukovské vrchy. 

Východní vrchol nabízí jako bonus 

nádherný pohled na jezero Morské oko. 

Památník lesní železnice v Zemplínských Hámrech [PC]  

Výstup na Sninský kameň [PC] 

Na západním vrcholu Sninského kameně. [PK] 
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Morské oko 

Toto jezero je největším sesuvovým 

jezerem ve Vihorlatských vrších. Jeho 

rozloha činí 13,8 ha a hloubka dosahuje až 

25 metrů. V blízkosti se nacházejí ještě 

dvě podstatně menší sesuvová jezírka: 

Malé Morské oko a Kotlík (mimo značené 

cesty na severním svahu vrcholu 

Motrogon). Ze Sninského kameně 

k Morskému oku sestoupíme nejdříve po červené značce na rozcestí v sedle Tri tably a odtud po 

modré značce. Druhá varianta vede dále po červené značce až na Jedlinku a odtud sejdeme po žluté 

značce kolem Malého Morského oka. Morské oko lze celé obejít po naučné stezce. Mnohem 

zajímavější je její část po východním 

břehu jezera, která je vedena po pěšince 

v těsném sousedství vodní plochy a 

poskytuje daleko příjemnější zážitky než 

část západní, vedená z velké části po 

asfaltové cestě. Také turistů chodí po 

východní straně jezera výrazně méně. 

Na západním břehu jezera zaujme 

lesnická chata Kaštielik, v níž se lze 

v případě zájmu i ubytovat. Rezervace pro 

maximálně 8 osob jsou možné na 

stránkách Lesů Slovenské republiky. 

Pobyt lze rezervovat ještě v dalším 

lesnickém zařízení v těsném sousedství 

Další z vrcholových skalisek Sninského 

kameně. [PK]  

Pohled z východního vrcholu Sninského kameně na Bukovské 

vrchy. [PK] 

Morské oko ze Sninského kameně. [PC] 

Lesnická chata Kaštielik u Morského oka. [JR] 
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Morského oka, kterým je podstatně větší 

chata nacházející se na severní straně 

jezera u naučné stezky. Vyspí se zde až 

32 lidí. V suterénu se nachází volně 

přístupný sezónní bufet se samostatným 

vchodem. Co naopak nemůžeme doporučit 

je zacházka k parkovišti Krivec jižně od 

Morského oka. Některé mapy zde sice 

slibují možnost občerstvení a webová 

stránka turistických známek jejich prodej v restauraci na 

parkovišti (myšlena je tím však zřejmě restaurace v obci 

Remetské Hámre, mnoho kilometrů odsud), ve 

skutečnosti zde kromě ohromné asfaltové plochy, 

zaparkovaných automobilů, dřevěného přístřešku a 

výběrčího parkovného nic není. Zbytečná zacházka po 

asfaltu a ztracené výškové metry. Občerstvení je možné 

pouze v chatě Lesů na severním břehu Morského oka.  

 

Vihorlat 

Návrat do Zemplínských Hámrů 

vedeme opět přes sedlo Tri tably. Přímo 

k rozcestí u kamenolomu odsud směřuje 

žlutá značka. Jižním směrem se lze 

z tohoto rozcestí vydat na nejvyšší vrchol 

Vihorlatu. Nejprve po červené značce přes 

Jedlinku na sedlo Rozdiel, odtud po zelené 

na Poľanu pod Vihorlatom. Na Vihorlat 

(1076 m n.m.) vede neznačená cesta, po 

níž by se vlastně nemělo chodit, poněvadž 

vrchol se nachází v národní přírodní 

rezervaci. Turisté to však často nedodržují. 

Avšak pozor! Kromě strážce přírody zde 

číhá ještě jedno nebezpečí. Vrchol Vihorlat leží na území vojenského prostoru Valaškovce a vstup je 

sem (teprve od července 2012, byť lidé „načerno“ na vrchol chodili i dříve) povolen pouze omezeně 

(ostatně na území vojenského prostoru leží i oblast Sninského kameně, na což upozorňují informační 

tabule). Vstup do části vojenského prostoru je dovolen s výjimkou období, kdy v něm probíhají 

vojenská cvičení. Jejich harmonogram je pravidelně uváděn na webových stránkách Ministerstva 

obrany Slovenské republiky, kde se nachází i přehled podmínek vstupu na toto území. Vihorlat nabízí 

letecké pohledy od vrcholového betonového pylonu nejen na okolní nekonečné husté listnaté lesy a 

pralesy, ale například i na východoslovenské moře – neboli nádrž Zemplínská Šírava. 

 

Morské oko od hráze. [PK] 

Ryby v Morském oku. [PC]  

Bufet v chatě Lesů Slovenské republiky u Morského oka. [PC] 
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Vihorlatské vrchy ze Sninského kameně. [PC]  

Okolí Stakčína 

Mnoho zajímavostí nabízí v předpolí Bukovských vrchů také okolí Stakčína. Místní zelené 

značení návštěvníky provede po trase bývalé stakčínské lesní železnice. Na její trase se zachoval 

Barankov most, největší mostní objekt zaniklé železnice Stakčín – Strihovce, který vznikl v roce 1913 

a nese jméno svého stavitele. U Kolonici 

na Šponárni se zachoval kamenný 

propustek. V Kolonickém sedle, 

nejvyšším bodě silnice ze Stakčína do 

Ubľy se nachází budova astronomické 

observatoře, detašované pracoviště 

Vihorlatské hvězdárny v Humenném. 

Hlavní přístroj v observatoři je největším 

slovenským dalekohledem. Součástí 

pracoviště je i planetárium. Vědci zde 

využívají zdejšího Parku tmavé oblohy 

Poloniny, jehož existence je umožněna 

dostatečnou vzdáleností od velkých měst a 

tedy i relativně malým světelným 

znečištěním, které za jasných nocí 

umožňuje nerušené sledování oblohy. 

  

Astronomická observatoř v Kolonickém sedle. [PE]   



23 

 

Zajímavosti kolem Uliče  

 

Ranní déšť a méně příznivé počasí po jeho skončení znamená nutnost zvolit nějakou kratší 

trasu. Z Nové Sedlice míříme po proudu Zbojského potoka přes Zboj a Uličské Krivé do Uliče. Od 

roku 1907 tudy svážela dřevo z okolních lesů k pile u železniční stanice v Zábrodi (nyní Zabrid) na 

Podkarpatské Rusi lesní železnice. Její druhá větev vedla z Uliče údolím Uličky do Kolbasova. Provoz 

na ní byl ukončen během první světové války. Naopak trať do Nové Sedlice se dočkala mnoha 

odboček do bočních údolí a její provoz ukončila až druhé světová válka, po níž se území s jejím 

zázemím v podobě pily ocitlo na území Sovětského svazu. 

 

Naučná stezka Miroslava Poliščuka 

V Uliči parkujeme u budovy 

turistické ubytovny Obecního úřadu 

v Uliči, kde začíná trasa naučné stezky 

Miroslava Poliščuka. Nese jméno 

zakladatele dobrovolné ochrany přírody 

na východním Slovensku. Její délka je 

10 kilometrů a je na ní umístěno 

10 informačních panelů. Odtud vede tzv. 

„grófská cesta“ na hřeben Nastaz, který 

od sebe odděluje Uličskou a Ubľianskou 

dolinu. Název pohoří je spojen se dvěma 

legendami. Podle první je odvozen od 

carevny Nastasji, která na vrcholu 

hřebene údajně čekala na návrat svého 

muže z války. Podle druhé legendy je 

název odvozen od jména milé legendárního zbojnického kapitána Fedora Hlavatého z nedaleké 

Ruské Volové – Nasti. Družina Fedora Hlavatého působila v této oblasti koncem 15. století, kdy se 

ukrývala v hlubokých lesích 

Neobvyklá rozhledna na Holici. [PE]    

Výhledy z Holice po ranním dešti nebyly ideální. [PE]  Lesní bohatství u cesty. [PC] 
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Nastazu. Základ asi padesátičlenné 

skupiny tvořili poddaní humenského 

panstva. Naháněli strach již 300 let před 

působením Jánošíka. V říjnu 1492 

družinu pronásledovalo 400 vojáků 

z Košic. Před přesilou zbojníci utekli do 

Polska. Následující rok se vrátili zpět a . 

začali působit v okolí Bardejova. Město 

však bylo na jejich příchod připraveno, a 

tak zbojníci znova ustoupili do Polska. 

Poslední zpráva o Hlavatého družině 

pochází z roku 1495, kdy v Polsku 

popravili Hlavatého společníka Vaska 

Czigána.  

Činnost této družiny má svůj 

historický význam, neboť se díky tomu 

dozvídáme o existenci některých obcí 

v okolí – Stakčína, Stariny, Veľké 

Poľany, Kolbasova, Ruské Volové 

či Vološince. Z výpovědí zbojníků víme, 

že uloupené věci skrývali v okolí Ruské 

Volové, Stariny a Veľké Poľany. 

Originální památkou na činnost družiny 

je podle místních obyvatel balvan u 

studánky pod vrchem Kopyto, na němž 

jsou vyryté hieroglyfy, které údajně 

popisují cestu k Hlavatým ukrytým 

pokladům. 

Ovšem zpět od dávných zbojníků na Poliščukovu naučnou stezku. Ta u posledních domů Uliče 

zahýbá ostře vpravo a lesem míří na vrchol hřebene, kde narážíme na rozsáhlou louku, která postupně 

začne poskytovat překvapivě široké 

výhledy nejen na okolní slovenská pohoří 

(jižním směrem Vihorlat, na severu 

Bukovské vrchy a za nimi vyčnívající 

Bieszczady), ale i východním směrem na 

Ukrajinu, kde nejvíce zaujme dominantní 

polonina Runa. Uprostřed louky – malé 

poloniny stojí neobvyklá konstrukce 

rozhledny (nebo spíše „výhledny“) na 

Holici. Původně to bývala jen lehká 

dřevěná konstrukce v podobě plošiny 

několik metrů nad zemí. Nyní je zde 

zastřešená konstrukce v podobě jakéhosi 

dřevěného altánu na ocelovém podstavci. 

Jedná se pravděpodobně o nejodlehlejší 

Svačinka u rozhledny. [PČ] 

Některé úseky naučné stezky byly jen obtížně průchodné. [PČ]  

Snadné nebylo ani překonání Uličky před Uličem. [PE]   
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rozhlednu na Slovensku. Naučný chodník ještě pár stovek metrů pokračuje po hřebeni Nastazu, než 

se zanoří zpět do lesů, jimiž začíná po lesních cestách (v době naší návštěvy silně zdevastovaných 

přibližováním dřeva, pohyb na nich po dešti byl velmi komplikovaný) klesat zpět do Uliče. Téměř 

přímo na cestě rostly ohromné hřiby, z nichž kolegovi v penzionu Kremenec později udělali chutnou 

smaženici. Sestup je zakončen překonáním potoka Uličky po poněkud chatrné konstrukci visuté 

dřevěné lávky. 

 

Ulič a okolí 

V počínajícím dalším dešti 

opouštíme trasu naučné stezky a krátíme 

si cestu do Uliče po tělese bývalé lesní 

železnice, abychom mohli rychle 

„zapadnout“ do některého ze zdejších 

restauračních podniků. Nejdříve volíme 

bar Ria, kde se občerstvujeme pivem a 

diskutujeme s dřevorubcem, který sem 

na pivo přišel pěšky z Nové Sedlice. 

Později se přemísťujeme do nedaleké 

restaurace Poloniny, která nabízí i teplá 

jídla. Deštivé počasí nás odrazuje od 

dalšího plánovaného výletu po žluté značce na asi 2,5 kilometru vzdálený Mergencov kameň na 

úbočí Veľké Ostré. Cesta k němu je lemovaná pěknou dubovou alejí. Ve skutečnosti je kámen 

pomníkem lesníkovi Rudolfovi Mergencovi, jehož zastřelil 7. prosince 1922 pytlák.  

Další zajímavostí okolí Uliče je 

Arpádova linie, zbytky části obranného systému 

vybudovaného v letech 1943 – 1944 v oblastech 

tehdy okupovaných horthyovským Maďarskem. 

Dodnes se zachovalo několik objektů – střílny, 

protitankové zátarasy, bunkry a rozsáhlý systém 

zákopů. Část opevnění v okolí Uliče v prostoru 

mezi obcí a dnešní státní hranicí s Ukrajinou 

obnovili členové Klubu vojenské historie 

Karpaty. Ke vzniku zamýšlené naučné stezky 

prozatím nedošlo. Zachované objekty lze nalézt 

jižně od Uliče v prostoru poblíž červené značky 

směřující tudy v blízkosti státní hranice z Ubľy, 

kolem Uliče do Uličského Krivého.  

Kvůli dešti vynecháváme také další válečnou památku, hřbitov padlých v první světové válce, 

který se nachází v sousedství obecního hřbitova a je zde pochováno 71 vojáků. Naopak ujít si 

nemůžeme nechat jedinečnou uličskou atrakci – minigalerii východoslovenských dřevěných 

kostelíků. Modely, mezi nimiž je možné nalézt například kostelíky z Uličského Krivého, Ruského 

Potoka, Topoľe a mnoho dalších, jsou vyrobeny z tvrdého dubového a borového dřeva v měřítku 

1:10. Galerie čítající více než desítku objektů se nachází v obecním parku pod širým nebem a je 

volně přístupná. 

  

Pravoslavný chrám v Uliči v lokalitě „Za malou vodou“ 

dokončený v roce 1995. [PK]   

Minigalerie východoslovenských dřevěných kostelíků 

v Uliči. V popředí model chrámu v Uliči. [PC]   
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Dřevěné kostely pod Bukovskými vrchy 

 

Proč se kochat pouze uličskými modely 

východoslovenských dřevěných kostelíků, když lze 

v nejbližším okolí navštívit hned několik jejich předloh? 

Na Slovensku se nacházejí unikátní dřevěné kostely, 

jejichž zvláštností je, že veškerý materiál musel být ze 

dřeva. Podle historických záznamů bylo na Slovensku 

více než 300 dřevěných kostelů, v nichž se stylově 

prolínaly prvky západní (především římské) a východní 

byzantské kultury. Nejbohatší skupinu tvoří dřevěné 

řeckokatolické kostely postavené v 17. – 19. století. 

V roce 1968 byl soubor 27 dřevěných chrámů ze Šariše 

a Horního Zemplína vyhlášen kulturní památkou. 

Zajímavostí je, že v části těchto chrámů se dodnes 

konají bohoslužby. V okrese Snina se nachází pět 

kostelů (Uličské Krivé, Topoľa, Ruský Potok, Kalná 

Roztoka, Hrabová Roztoka), v okrese Sobrance dva 

kostely (Inovce, Ruská Bystrá), dalších 10  chrámů 

najdeme v okolí Svidníka, sedm chrámů v obcích u 

Bardejova, po jednom chrámu je v okresech Stropkov, 

Prešov a Stará Ľubovňa. Několik dřevěných kostelíků se 

přestěhovalo do skanzenů několika muzeí. 

Například chrám ze Zboje je nyní součástí skanzenu 

Šarišského muzea v Bardejovských Kúpeľoch, 

součástí expozice skanzenu Vihorlatského muzea 

v Humenném je kostel z Nové Sedlice. 

Všechny dřevěné chrámy mají v rámci 

zástavby jednotlivých obcí dominantní postavení. 

Obvykle jsou situovány ve výše položených, někdy 

až těžce přístupných lokalitách, excentricky vůči 

jiným vesnickým stavbám. Součástí jejich areálu 

jsou nevelké hřbitovy s jednoduchými dřevěnými, 

pískovcovými či litinovými kříži. Celý areál 

obklopuje dřevěné nebo kamenné oplocení se 

vstupní brankou zastřešenou šindelovou stříškou. 

V mnoha případech architektonický soubor 

doplňuje dřevěná zvonice. Kostelíky na východním 

Slovensku mají roubenou základní konstrukci, která 

vytváří široké možnosti půdorysného řešení a 

ztvárnění objektu. Charakteristickým znakem 

dřevěných cerkví v této oblasti je jejich trojdílnost, 

což zároveň symbolizuje Svatou Trojici. Trojitost 

Model dřevěného kostela sv. Jana Křtitele 

v Kalné Roztoce v uličské galerii. [PC]   

V Uliči nechybí ani model kostela sv. Mikuláše ze 

Zboje, který je nyní součástí skanzenu v Bardejově. 

[PK]    

Dřevěný kostel sv. Bohorodičky stával v obci Dara 

do roku 1956. Jeho model stojí Uliči. [JR]       
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prostoru je v mnoha případech zdůrazněna 

trojicí směrem na západ se zvyšujících 

věží. Jako střešní krytina se u těchto 

staveb používal zásadně šindel. 

Nejvýraznější a nezbytnou součástí 

dřevěných chrámů je ikonostas (z řeckého 

eikon = obraz + stasis = stavba), tj. 

dřevěná stěna s obrazy oddělující oltář od 

zbývající části chrámu. Ikonostas je 

výtvarným a funkčním jádrem sakrálního 

objektu. 

Informace o možnostech vstupu do 

jednotlivých kostelů (jména a telefony 

osob, které umožní prohlídku) jsou 

uvedeny například na webových stránkách 

www.muzeum.sk (v rubrice Drevené kostolíky) nebo gotocarpathia.sk (v rubrice Turistika – Tipy na 

výlet). 

Ve vesnicích ležících pod svahy Bukovských vrchů se do dnešních dnů dochovaly tři původní 

dřevěné kostelíky: v Topoľe, Ruském Potoku a Uličském Krivém. Spojuje je modře značená turistická 

cesta nazývaná „Chodník ikon“, jejíž stav v posledních letech nebyl vždy nejlepší. Její návštěvníci 

hovoří o složitě prostupné trase vedené bujnou vegetací, jinde po lesní technikou rozježděných 

cestách, nadto velmi špatně značené. Chodník ikon je tak spíše stezkou pro dobrodruhy. Lepší je prý 

kostelíky objet autobusem, na kole nebo automobilem, jak jsme učinili při naší návštěvě i my. 

Vlastními zkušenostmi s modrou značkou tak nemůžeme posloužit. 

 

Topoľa 

Cestu po dřevěných kostelících Vlčích hor zahájíme v Topoľe, v dřevěném chrámu sv. Michala 

Archanjela. Ve svahu nad obcí byl 

vybudován ve druhé polovině 17. století. 

Střecha pokrytá šindelem má atypický 

tvar ořezané pyramidy, do níž je vsazena 

jedna věž s trojramenným křížem. Druhý 

trojramenný kříž je osazen na konci 

střechy nad svatyní. Tři zvony z věže 

kostelíku se v současnosti nacházejí 

v novém zděném kostele. Zdejší 

ikonostas z poloviny 18. století vyniká 

pestrostí barev a má čtyřřadou 

architekturu. V areálu se na západ od 

cerkve nachází samostatná zvonice 

postavená na místě starší ve 20. století. 

Vlevo od chrámu leží válečný hřbitov 

z první světové války. V současnosti kostel neslouží pro liturgické obřady. 

U hlavní silnice pod kostelíkem stojí pomník připomínající zdejšího slavného rodáka Alexandra 

Duchnoviče. Rusínský národní buditel byl i spisovatelem, pedagogem, historikem a farářem. Od roku 

Dřevěný kostel v Príslopu shořel během druhé světové války. 

Ani jeho model nechybí v minigalerii východoslovenských 

dřevěných kostelíků v Uliči. [PK]     

Kostel sv. Michala Archanjela v Topoľe. [PČ] 

http://www.muzeum.sk/
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1990 je po něm pojmenováno rusínské divadlo v Prešově. Expozice věnovaná této osobnosti a historii 

řeckokatolické církve na Slovensku se nachází v interiéru dřevěného chrámu v Topoľe. Pokud bude 

otevřeno, lze se občerstvit v místním pohostinství s příjemnou obsluhou. Modrá značka odbočuje ze 

silnice vlevo u posledních domů v nejnižší části Topoľe a směřuje z údolí Uličky nahoru přes hřeben 

pod vrcholem Kýčery do sousedního údolí, kde se nachází obec Ruský Potok, jak jinak než v údolí 

Ruského potoka. 

 

Ruský Potok 

Také zde mají chrám sv. Michala 

Archanjela, který byl postaven uprostřed 

obce v roce 1740. Kostel je tříprostorový, 

se dvěma cibulovitými věžemi. Ikonostas 

s převládající zelenozlatou barvou má 

čtyřřadou architekturu a pochází zřejmě 

z 18. století. Prostor na jeho osazení je 

užší než samotný ikonostas, proto jsou 

dvě ikony ze základní řady umístěny na 

bočních stěnách. Zvony, které se kdysi 

nacházely ve věži kostela, jsou nyní 

zavěšeny v samostatné dřevěné zvonici 

postavené v roce 1956. I ta je spolu 

s kostelíkem oplocena kamennou zdí se dvěma 

jednoduchými bránami zastřešenými 

šindelovými stříškami. Chrám v současnosti 

liturgickým obřadům neslouží, ty se 

odehrávají v blízkém zděném kostele 

Nanebevstoupení Isusa Christa, který je 

rovněž součástí areálu. 

V Ruském Potoce se hostinec nachází u 

křižovatky ulic pod kostelíkem. Prochází 

kolem něj i modrá značka směřující do 

Uličského Krivého. Také bez návštěvy tohoto 

rázovitého zařízení by nebyl pohled na 

Vlčí hory ucelený. V Ruském Potoce 

odbočuje modrá značka vlevo ze silnice u 

posledních domů obce. Stoupá ve svahu 

pod vrcholem Veža, aby po překonání 

kulminačního bodu začala klesat do údolí 

Zbojského potoka, kde se u hlavní silnice 

z Uliče do Nové Sedlice nachází jediný 

zdejší dřevěný chrám, který stále slouží 

pravidelným liturgickým obřadům. 

Chrám sv. Michala Archanjela v Ruském Potoce. [PČ]  

Pohostinství v Ruském Potoce. [PE]   

Dnes se v Ruském Potoce konají bohoslužby ve 

zděném kostele Nanebevstoupení Isusa Christa. 

[PE]    
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Uličské Krivé 

V Uličském Krivém je svatostánek 

zasvěcen rovněž sv. Michalovi 

Archanjelovi. Stavba vznikla v roce 1718 

pravděpodobně na místě staršího chrámu. 

Je to typický trojprostorový kostel se 

dvěma cibulovými věžemi. V hlavní věži 

jsou zavěšeny tři zvony, z nichž jeden 

pochází z roku 1811. Bohatě vyřezávaný 

ikonostas má pětiřadou architekturu. 

V chrámu je několik zajímavostí: carské 

dveře s netypickým zobrazením dvanácti 

medailonů Jesseho stromu – Kristova 

rodokmenu, ostění malované ikonami 

sv. Bazila Velkého a sv. Jana Zlatoústého, 

ikona Mandylion umístěná na zábradlí chóru a další vzácné ikony ze 16. a 17. století, pravděpodobně 

ze staršího chrámu v Uličském Krivém, umístěné na bočních stěnách chrámové lodi. Interiérovou 

výzdobou chrám náleží k nejkrásnějším 

v zemplínském regionu. 

Ani v Uličském Krivém není od 

kostela daleko do místního pohostinství. 

My jsme v něm při naší návštěvě narazili 

na krajany z Ostravska, kteří zde však 

nebyli za turistickými účely, nýbrž na 

návštěvě u známých. Po silnici 

z Uličského Krivého do Nové Sedlice 

směřuje červená turistická značka, která 

spolu s touto komunikací prochází mezi 

Uličským Krivým a Zbojem úzkou 

soutěskou, kudy se kdysi prosmýkala i 

úzkorozchodná lesní železnice. Trasa 

pěšky po silnici je nezáživná, nelze než doporučit tyto kilometry zdolat jakýmkoli vhodným 

dopravním prostředkem. V masivu Stinské 

východně od obce Zboj se nacházejí obtížně 

přístupné pseudokrasové jeskyně: Nejznámější 

jsou zbojnické jeskyně Kňahyňa s délkou 60 metrů 

a Pustajova jeskyně s délkou 28 metrů. Nejdelší je 

Ďakova jeskyně (126,5 m).  

Ještě jedna událost se váže k masivu 

Stinské, k území těsně za nynější státní hranicí. 

Dne 9. června 1866 sem dopadl největší meteorit 

na území Evropy, známý jako meteorit Kňehyně. 

Hmotnost se odhaduje na 500 kg. Jeho kusy 

dopadly na území o poloměru asi 5 kilometrů. 

Dopad způsobil mezi místními obyvateli paniku a 

Kostel sv. Michala Archanjela v Uličském Krivém. [PČ]   

Interiér dřevěného chrámu v Uličském Krivém, který i 

v současnosti slouží liturgickým obřadům. [VJ]     

Také v Uličském Krivém se pohostinství nachází jen 

několik desítek kroků od kostela. [PE]   
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vyvolal domněnky o konci světa. Hlavní část meteoritu skončila 8 km od obce Kněhyně, na svahu 

vrcholu Stinská. Nalezl ji po několika dnech místní obyvatel Vasyl Kryvjanyk, dnes lze meteorit 

spatřit ve vídeňském Muzeu historie přírody. Úlomky meteoritu je možné na území Užanského 

národního parku nalézt dodnes. Dopad kosmického tělesa vyvolal svého času velký rozruch. V roce 

1892 sem přicestoval i známý spisovatel Jules Verne, pro nějž se cesta nejspíš stala inspirací pro 

román Tajemný hrad v Karpatech. Po připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu se lokalita 

ocitla příliš blízko státní hranice a upadla v nedobrovolné zapomnění. 

 

Další dřevěné chrámy 

Vraťme se od těles dopadajících na zemi 

z nadpozemských výšin zpět k místům sloužícím 

zdejším smrtelníkům k navazování vztahu s Bohem. Tři 

dosud popsané dřevěné chrámy totiž nejsou zdaleka 

jedinými v širším okolí. Ve vesničce Jalová, která se 

skrývá v bočním údolí Jalovského potoka, nedaleko od 

hráze přehrady Starina, se ve svahu nad obcí nachází 

kostel sv. Juraje, který je kopií původního chrámu 

z roku 1792. Ten byl v tzv. „kožichu“, tzn. omítnutý a 

obílený vápnem. Po komplexní obnově v roce 2002, při 

níž byla realizována kopie původního kostela, již nebyly 

omítka a obílení vápnem realizovány. Plechová střecha 

byla nahrazena šindelovou. Je to klasický tříprostorový 

menší kostelík se dvěma věžemi. V hlavní věži jsou dva 

zvony. Ikonostas pocházející ze 17. století má 

pětiřadovou architekturu. V chrámu jsou slouženy 

pravidelné liturgické obřady.  

Další pětice dřevěných chrámů se nachází za 

hřebenem Nastaz, v některých obcích nad Ubľou. Jde o kostel sv. Jana Křtitele v Kalné Roztoce, který 

je v tzv. „kožichu“ (omítnutý a obílený vápnem), kostel sv. Bazila Velkého v Hrabové Roztoce, kostel 

sv. Michala Archanjela v Inovcích, jeden 

z nejmenších dřevěných chrámů na 

východním Slovensku, kostel 

Nanebevstoupení Pána ve Šmigovci, který 

byl nedávno komplexně renovován, 

poněvadž se nacházel ve velmi špatném 

stavu, a především kostel Přenesení 

ostatků sv. Mikuláše v Ruské Bystré, který 

byl v roce 2008 spolu s dalšími sedmi 

slovenskými chrámy zapsán do Seznamu 

světového dědictví UNESCO pod názvem 

„Dřevěné chrámy slovenské části 

Karpatského oblouku“.  Kostelíky v Kalné 

Roztoce a Ruské Bystré slouží pro 

pravidelné liturgické obřady.        

  

Kostel sv. Juraje v Jalové. [PC]   

Pozornost nezasluhují pouze dřevěné kostely, ale i zděné 

církevní stavby. Pravoslavný chrám sv. Trojice ve Stakčíně byl 

postaven v letech 1947 - 1952 v byzantském stylu. [PČ]    
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Zaniklé obce 

 

Další putování nás zavede hlouběji do hor. Cílem budou obce zaniklé v souvislosti s výstavbou 

vodárenské nádrže Starina. Navštívit v jeden den všech šest zaniklých obcí (sedmá je ukrytá pod 

hladinou vody) je nejpohodlnější na kole, protože pro pěší jsou vzdálenosti příliš dlouhé. Silnice z 

Uliče začne pozvolna stoupat severovýchodním směrem údolím říčky Uličky k hřebeni, který odděluje 

povodí řek Uhu a Laborce. Vpravo odbočí silnička do Ruského Potoka a o kousek dál následuje 

rozvleklá zástavba Kolbasova. Po několika kilometrech směřuje vpravo silnice do Topoľe a Runiny, 

která následuje tok Uličky, zatímco hlavní silnice začíná stoupat již strměji k obci Príslop. Následující 

nejstrmější stoupání vede na sedlo Karcaba, kde silnice do Sniny překonává výškové maximum. Sedlo 

je vstupní branou do Uličské doliny, kterou zde střeží dřevěná socha ducha Deda Karcaby. 

Ze sedla Karcaba se pro pěšího 

turistu nabízí alternativní možnost dojít od 

autobusu k zaniklým obcím nad přehradou 

Starina. Zastávka autobusu v sedle se 

jmenuje Príslop, kopec. Pokud budete mít 

víc času, rozhodně se vydejte nejdřív na 

opačnou stranu. Jižním směrem po 

loukách vystoupáte k zdálky viditelnému 

vysílači. Zpravidla k němu povedou 

vyježděné stopy od traktorů. Výstup není 

složitý a od telekomunikačního stožáru je 

překvapivě dobrý výhled nejen na okolní 

vrcholy Bukovských vrchů, ale také na 

část vodní nádrže Starina. 

Po sestupu zpět do sedla zamíříme po cestě kolem domu do protisvahu zhruba severním 

směrem. Na levé straně nás záhy bude sledovat les a na jeho konci odbočuje cesta šikmo vpravo, která 

by nás dovedla zpět do obce Príslop. Pokračujeme přibližně přímým směrem a na dalším rozcestí se 

dáme mírně vlevo a začneme klesat do lesa, i když se na první pohled může zdát, že cesta nikam 

nevede (my jsme na první pokus odbočku netrefili správně a pokračovali jiným směrem, a tak můžeme 

nabídnout pomůcku: pokud na konci 

louky v lese začnete stoupat, jdete 

špatně). Pak snad již není možné 

zabloudit. Cesta klesá do údolí potoka 

Lukov. U složiště dřeva se změní na 

pohodlnější komunikaci využívanou 

k odvozu vytěžených stromů. Údolím 

dojdeme po několika desítkách minut na 

starou silnici v údolí Cirochy. Nyní si 

můžeme vybrat: Doleva k odbočce do 

Smolníku a o něco dále k odbočce do 

Ostrožnice a Zvaly, napravo do Veľké 

Poľany a Ruského. 

 

 

Výhled od vysílače nad sedlem Karcaba na vodní nádrž 

Starina. [PK]  

Nad sedlem Karcaba. [PK] 
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Dara 

Tato cesta by sice zejména za suchého počasí byla průjezdná i pro cyklistu, ale pro toho jsou 

k dispozici – sice delší, avšak asfaltové silnice. Na druhé straně sedla Karcaba na hlavní silnici 

následuje dvojitá serpentina a pod ní nenápadná odbočka, kde z hlavní silnice míří vpravo 

polozapomenutá silnička, která nabízí možnost návštěvy další obce zaniklé v souvislosti se vznikem 

vodní nádrže Starina. Právě tudy se dříve jezdilo z Uliče do Sniny. Nejdříve údolím potoka Dara, 

potom z křižovatky ve Starině podle říčky 

Cirochy. Dnes cesta končí po několika 

kilometrech na břehu vodní nádrže u 

Darské zátoky.  Přehrada pohřbila celou 

obec Starina. Nová silnice musela být 

přeložena v délce několika kilometrů do 

zcela nové trasy.  

Pozorné oko si možná všimne 

nedaleko od křižovatky z lesa vykukující 

bílé budovy zděného pravoslavného 

kostela z roku 1961, který byl postaven 

podle projektu Andreje Kolomackého ve 

staroruském historizujícím stylu na místě 

původního dřevěného kostelíka z roku 

1806, rozebraného v roce 1956. Kostel sv. 

Bohorodičky je jedinou stavbou, která byla zachována po vystěhování obce Dara v roce 1981. Její 

smůlou bylo, že i ona ležela v pásmu, odkud voda stéká do vodárenské nádrže. Zachován zůstal blízký 

obecní hřbitov a válečný hřbitov z první světové války zřízený v roce 1917. Obdobně jako na jiných 

zdejších válečných hřbitovech jsou zde pochováni vojáci padlí při ofenzívě v Karpatech na jaře 1915. 

Za první republiky byl hřbitov vzorně 

udržován, po druhé světové válce chátral a 

byl obnoven až v roce 2007, při 

příležitosti devadesátého výročí jeho 

zřízení.  

Podél potoka Dara se ke Starině 

dojet nedá, a tak nezbývá než se vrátit zpět 

na přeložku hlavní silnice, klikatící se po 

úbočích vrcholů v závěru hřebene Nastaz. 

V zákrutě poblíž vrchu Barankovec jsou u 

mohutného silničního zářezu umístěny tři 

informační tabule upozorňující na 

geologickou naučnou lokalitu Dara. 

Odkryv vznikl při stavbě přeložky státní silnice v osmdesátých letech 20. století a jeho skalní stěny 

jsou výbornou ukázkou karpatského flyšového pásma. Zářezem se dostáváme do údolí potoka 

Brezovec, po jehož jižní straně klesáme ke starinské vodní nádrži, jež se pod nás natahuje Brezovickou 

zátokou.  

 

 

Večerní pohled z vyhlídky na vodní nádrž Starina. [PČ] 

Výhledy na cestě ze sedla Karcaba do Veľké Poľany. [PK]  
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Vodní nádrž Starina 

Další přestávku je vhodné udělat u následující autobusové zastávky. Vlevo do svahu odbočuje 

nenápadná pěšinka k vyhlídkové věži, resp. spíše k vyhlídkovému altánu. Z dřevěné stavby je možné 

snadno přehlédnout velkou část vodárenské nádrže včetně přehradní hráze. V zákrutu silnice pod 

altánem jsou dvě informační tabule, které návštěvníka seznámí s národním parkem Poloniny, zdejším 

Parkem tmavé oblohy i s vodárenskou nádrží Starina. Už jsme o ní mnoho napsali, a tak právě na 

tomto místě se sluší podrobněji pohovořit 

o stavbě, která zásadním způsobem 

změnila život lidí i přírodu Bukovských 

vrchů.  

Záměr na stavbu vodárenské 

nádrže, která by vyřešila neuspokojivou 

situaci v zásobování velkých 

východoslovenských měst vodou, vznikl 

v sedmdesátých letech 20. století. Kromě 

Starinské doliny, kde původní plán 

předpokládal vystěhování obcí Starina, 

Ostrožnica a Dara, byla ve hře i 

severozápadnější varianta, kdy by pod 

vodou skončila obec Papín a stěhovat by 

se muselo i Zubné. Pro variantu na řece Ciroše rozhodl silnější přítok vody do nádrže. V roce 1976 

bylo více než třem tisícům obyvatel nad Starinou oznámeno, že se budou muset vzdát svých rodných 

domů, polí i sadů. Za oběť přehradě mělo nakonec padnout sedm obcí. Nejdříve přišel zákaz výstavby, 

potom zákaz pohřbívání, v roce 1980 zavřeli ve Veľké Poľaně školu, o čtyři roky později zavřeli i 

poslední školu v dolině. Rodina za rodinou se postupně stěhovaly, domy se rozebíraly. Většina lidí se 

od roku 1980 přemístila do Sniny a Humenného. Poslední se stěhovala obec Ruské. Lidé zde mohli 

ještě strávit vánoce 1985, příští jaro museli pryč. Mnoho obyvatel se s vystěhováním nechtělo smířit a 

odmítali odejít. Když však do obcí přestal jezdit autobus, zavřeli obchod, vypnuli elektřinu, pak odešli 

téměř všichni. Jako jedna z posledních se stěhovala rodina Skirčákových z Veľké Poľany. Když jim 

vypnuli elektřinu, vyráběli si ji vlastním 

dynamem. Úřady nechaly dožít v dolině 

jen dva staré obyvatele – paní Kriškovou 

z Ruského a pana Fečíka z Ostrožnice. 

Zemřeli do tří let ve zcela vylidněných 

vesnicích. Celkem bylo vysídleno 

3463 obyvatel ze 769 bytových jednotek.   

Hospodáři, kteří dosud chovali 

koně, živily je sady a pole ... skončili 

v bytovkách ve Snině, jimž předtím padlo 

za oběť několik ulic rodinných domů. 

Mnozí z nich se s křivdou nesmířili 

dodnes. Mnohým zůstaly v původních domovských obcích pozemky, na nichž nemohou nic postavit. 

Ale dojíždějí sem stále. Nad přehradou se střetávají zájmy ochrany přírody a soukromých vlastníků, 

kteří sem mohou vjíždět jen s povolením, jichž je nedostatek. Úřady i nadále brání původním 

majitelům v  řádném využívání jejich pozemků. A tak na místě bývalých obcí vznikají různé chatrče, 

Vodní nádrž Starina. [VJ] 

Silnice do Veľké Poľany, kdysi hlavní komunikační tah 

propojující Slovensko a Polsko. [VJ] 
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maringotky, přístřešky či obytné vleky, které umožňují přespání v „zakázané oblasti“. Rodáci i jejich 

potomci se pravidelně na místě svých původních obcí setkávají a pořádají zde v omezeném rozsahu 

společenské akce. 

Východ Slovenska nutně potřeboval 

vodárenskou nádrž, to je 

nezpochybnitelné. Otázkou je přístup 

státní moci, která místo řešení zajištění 

souladu dalšího života lidí s prostorem 

podléhajícím zvýšené ochraně zvolila 

snazší řešení – plošné vysídlení. Jedním 

z hlavních argumentů bylo, že náhradní 

silnice do bývalých obcí vede těsně kolem 

přehrady a hrozilo by znečištění vody od 

projíždějících automobilů. Dnes tudy 

běžně jezdí těžařské nákladní automobily 

přepravující dřevo. Existoval projekt 

silnice z obce Príslop pod obec Veľká Poľana přes Lukovo, který nebyl realizován, i když by silnice 

vedla mimo oblast ochranného pásma vodního zdroje. Mimochodem jedná se víceméně o trasu, kterou 

jsme o pár odstavců výše popisovali jako možný přístup do Veľké Poľany ze sedla Karcaba.  

Výstavba vodárenské nádrže Starina probíhala v letech 1981 – 1988. Její plocha zaujímá 

311,4 hektarů, sypaná hráz má šířku 7 metrů, výšku 

50 metrů a délku 345 metrů. Celkový objem 

59,8 mil. m
3
 ji činí největší slovenskou vodní nádrží na 

pitnou vodu. Stala se domovem pro mnoho živočichů. 

Napouštění přehrady začalo 20. srpna 1987 po poledni. 

Z přehrady je jímaná voda odváděna do úpravny ve 

Stakčíně. Odtud je vedena potrubím do 

východoslovenských měst, především do Košic a 

Prešova. Kromě zásobování pitnou vodou je úkolem 

vodní nádrže zajištění protipovodňové ochrany 

v povodí Cirochy a Laborce. V nádrži se nesmí koupat, 

jezdit na lodích, chytat ryby a přibližovat se ke břehu. 

Přístup do vysídlených obcí nad Starinou je možný 

pouze pěšky nebo na kole, vjezd automobily je možný 

pouze na zvláštní povolení. 

Pod hrází přehrady se odpojuje z hlavní silnice 

odbočka do Jalové a z ní vzápětí vpravo silnička, která 

umožní vjezd do „zakázaného pásma“. Na jalovské 

křižovatce nedávno vyrostl netradiční symbolický 

hřbitov lidí z kraje pod Poloninami nazývaný 

Beskydský panteon. Na louce jsou zde rozházeny balvany s vyrytými jmény zajímavých a 

významných osobností, které se narodily, žily, působily nebo jen zanechaly v regionu svoje stopy. 

Mnohá z nich jsou dnes již zapomenutá.... 

 

 

Vyhlídka na vodní nádrž Starina. [JR] 

Sypaná hráz vodní nádrže Starina. [PE] 
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Ostrožnica, Zvala, Smolník 

Po průjezdu vrátnicí cesta směřuje po úbočí nad vodní nádraží k severu. I v tomto případě se 

jedná o náhradní komunikaci. Původní silnice vedla po dně přehrady přes bývalou obec Starina. 

Stružnickou zátoku silnička překonává po dlouhém náspu a hned za ním odbočuje vlevo cesta do údolí 

Stružnické řeky. Lze po ní dojet do bývalé obce Ostrožnica, která se krčila v údolí mezi vrcholy 

Borsuk a Vrchpole. Zachovaly se z ní ruiny kostela z roku 1806, obecní hřbitov a válečný hřbitov 

z první světové války. O něco výše v údolí Stružnice ležela obec Zvala. Zde zůstal zachován obecní 

hřbitov a jeden rodinný dům. Na místě původního kostela z roku 1795 stojí kaplička. Zvala ležela 

v samém závěru údolí potoka Stružnice, pod částí hraničního hřebene v úseku mezi vrcholy Černíny a 

Strop. 

Další tři zaniklé obce leží 

v Ruščanské kotlině. Na konci lesa, 

kterým prochází silnička od Cirošské 

zátoky starinské přehrady, odbočuje vlevo 

cesta do údolí potoka Smolník, v němž se 

mezi vrcholy Borsuk a Soliště do roku 

1986 ukrývala stejnojmenná obec. Ve 

Smolníku se zachovaly obecní a válečný 

hřbitov, na místě původního kostela stojí 

dřevěná kaplička. Po dalším kilometru se 

k bývalé hlavní silnici sledující nadále 

Cirochu připojí zprava cesta z údolí 

potoka Lukov, kterou sem lze dojít ze 

sedla Karcaba. Tím se trasa od autobusu zkrátí oproti variantě po silnici od jalovské křižovatky 

z deseti kilometrů na necelou polovinu. U křižovatky se zachoval kříž z roku 1853. 

 

Veľká Poľana 

Do Veľké Poľany je to odtud jen několik stovek metrů. Z původní obce, která byla centrem 

zdejšího mikroregionu, se zachoval obecní hřbitov, jeden původní dům a pomník – rotunda padlým 

vojákům z první světové války na válečném hřbitově. Kostel sv. Michala Archanjela ve Veľké Poľaně 

byl poškozen v důsledku událostí první světové války. Proto bylo rozhodnuto postavit nový kostel 

zasvěcený stejnému patronovi. Výstavba 

začala v roce 1926 u četnické stanice ve 

středu obce, dokončena byla v roce 1930. 

Nový kostel byl těžce poškozen za druhé 

světové války. Jeho oprava začala až po 

obnově řeckokatolické církve v roce 1968 

po příchodu nového faráře Mirona 

Podhajeckého. Toho stihl trest – vyhoštění 

z tehdejšího okresu Humenné. Důvodem 

bylo konání bohoslužeb na místech, která 

k tomu nebyla určena. Podhajecký 

uskutečnil bohoslužbu na památku 

zemřelých vojáků na válečném hřbitově 

na Hodošíku. Nový kostel byl v roce 1986 

Louky u Veľké Poľany. [PK] 

Současná Veľká Poľana. [PK] 
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při asanaci obce vyhozen do vzduchu. Obdobně dopadla celá obec rozprostírající se pod vrchem 

Magura. Zbytky původního kostela z roku 1784 se nacházejí na obecním hřbitově, ve středu obce byla 

na místě odstřeleného kostela postavena dřevěná kaplička. Pod hřbitovem se nachází studna 

z poloviny 19. století, která nese jméno slavného rodáka z Veľké Poľany, malíře Oresta Dubaye.  

Když jsme Veľkou Poľanu v červenci 2017 navštívili, byly v prostoru u kapličky, na břehu 

Cirochy, postaveny velké a opuštěné vojenské stany. Vše bylo připraveno ke konání setkání rodáků 

nebo obdobné společenské akce. Asi by se 

tady dalo bez problémů i přespat. Na 

druhou stranu jsme (ukryti ve stínu stromů 

na hřbitově) viděli dvakrát projíždějící 

auto slovenské policie, která by pro 

nocleh na území národního parku a nad 

vodárenskou nádrží nemusela mít 

pochopení. 

Na člověka ve Veľké Poľaně 

dopadá zvláštní tíseň. Jen těžko si lze 

představit, že zde pouze před několika 

málo desetiletími bylo takovým způsobem 

naloženo s osudy místních starousedlíků. 

U obcí na Mostecku lze pochopit, že musely ustoupit těžbě hnědého uhlí. Na místě jejich obce vznikl 

ohromný velkolom. Ovšem tady se zdánlivě nic nestalo. Nic se nezměnilo. Příroda zůstala stejná. 

Pouze zmizely domy ... a lidé. A přece i příroda se potom začala měnit. Dříve obhospodařované 

pozemky si začala brát postupně zpět a nemilosrdně likviduje poslední památky nasvědčující 

nedávnému lidskému osídlení. Panuje zde až nezvyklé ticho narušené jen občas průjezdem automobilu 

některého ze starousedlíků směřujících do výše položené bývalé obce Ruské, kde je počet obyvatel 

snažících se pobývat na svých pozemcích asi největší. Jinak jen klid, ticho a podivná tíseň. 

 

Ruské 

Pokračujeme-li po silničce Ruščanskou kotlinou, po necelých čtyřech kilometrech dorazíme do 

poslední obce vystěhované a zlikvidované v souvislosti se stavbou Stariny. Ruské leželo na křižovatce 

cest, které sem přicházely od Sniny podél řeky a z údolí Uličky od Topoľe přes sedlo Zálomy. Obě se 

zde spojovaly a mířily na Ruské sedlo, kde silnice překonávala hlavní karpatský a také hraniční 

hřeben. Z obce se zachoval obecní 

hřbitov, kaplička na místě zbouraného 

pravoslavného kostela z roku 1789, dva 

válečné hřbitovy z první světové války a 

tři domy. Ve středu obce je kříž z roku 

1955. Kdysi v Ruském stál i klášter, po 

němž se dochoval místní název Monastyr, 

umělý pahorek, hromádky kamení a část 

cestičky, která vedla přes Berbečův potok 

do kláštera. Fungoval pravděpodobně do 

vítězství řeckokatolické víry nad 

pravoslavnou někdy na konci 17. století, 

Obecní hřbitov ve Veľké Poľaně. [PK] 

Cesta z Veľké Poľany do Ruského. [VJ] 
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kdy byl vypálen.  Klášter v Ruském byl postaven tak, aby mohl v případě nebezpečí vyslat vizuální 

signály sousednímu klášteru na hoře Nastaz.  

Z Ruského lze 

pokračovat po staré 

historické silnici na 

Ruské sedlo a do Polska 

nebo po snad ještě více 

rozbité silničce do sedla 

Zálomy. Odtud následuje 

sjezd do Uličské doliny 

přes Topoľu. Pěší mohou 

použít modrou značku 

směřující přes Zálomy 

(byť částečně jinou 

trasou, mimo silnici) do 

Runiny, kam autobusy 

zajíždějí pouze 

minimálně. Je zde však 

hostinec a skromné 

ubytovací možnosti. Úsek 

Ruské sedlo – Ruské – Runina bude součástí jedné z dalších popsaných tras, proto detailnější popis 

necháme v tuto chvíli stranou.  

Na závěr kapitoly je třeba upozornit na projekt rodačky z obce Starina, úspěšné fotografky 

Lucie Nimcové, která spolu se skupinou Rusnáci, již tvořilo šest dalších mladých lidí z vystěhovaných 

rodin, sesbírali materiály o minulosti a současnosti násilně vystěhovaných lidí z oblasti vodní nádrže 

Starina. Výsledky byly prezentovány na výstavě a v knize „Rusnáci – hledání ztracených domovů“. 

Další zajímavý dokument natočila v rámci svojí diplomové práce Ivana Lempeľová. „Zpověď lidí, 

kterým Starina zlomila srdce“ je 

smutnou vzpomínkou nuceně 

vysídlených lidí na svoje 

domovy. Na síti YouTube lze 

najít i dokument z cyklu 

„Neobyčejné příběhy na 

slovenském sídlišti“ nazvaný 

„Vyhnala je voda“ z roku 2011, 

který pojednává o obyvatelích 

sninského sídliště. Na YouTube 

je k dispozici i několik 

dobových dokumentů, např. „Oj 

Starina...“ nebo záběry ze 

stavby starinské přehrady.     

 

  

Ruščanská kotlina, v níž se rozprostírala obec Ruské. [PE] 

Majitelé pozemků v Ruském řeší zákaz zřizování staveb různými 

vynalézavými způsoby. [JR] 



38 

 

Válečné hřbitovy 

 

Módní prý začíná v posledních letech být nové odvětví turistického ruchu, tzv. funerální 

turistika. Návštěva hrobů, hřbitovů a dalších obdobných památek. Nikdy mě navštěvování takových 

míst nelákalo, ačkoli duchů se nebojím ani po setmění.  Teprve Bukovské vrchy mě donutily učinit 

změnu. Zdejší válečné hřbitůvky, mnohdy zasazené do okolního horského prostředí, poskytují úplně 

jinou atmosféru, než obyčejné městské či vesnické hřbitovy. Také osud těch, které zrovna zde dostihla 

smrt, byl neobyčejný i neobyčejně krutý. Kde se vůbec zrovna tady, ve zdejším odlehlém a 

zapomenutém kraji, vojenské hřbitovy v takovém počtu vzaly? Přestože nejsem znalcem válečné 

historie ani fandou vojenství, nikdy mě nebavila hra na vojáky, z důvodu svědomí jsem kdysi 

absolvoval civilní vojenskou službu, přesto se pokusím s pomocí odborné literatury popsat válečné 

události v tomto koutu Slovenska. Muži, kteří se zde v mrazu a sněhu, v neznámých horách a většinou 

nikoli o své vůli brodili k zákopům, drželi frontové pozice, bojovali na obou stranách v konečném 

efektu nesmyslnou válku (která válka ovšem má smysl...) a nakonec právě oni neměli štěstí a 

z karpatských hor se již nikdy domů nevrátili, si takovou vzpomínku zaslouží. 

 

První světová válka v Bukovských vrších 

Válečné hřbitovy sem přivedla první světová válka. Bitvy v Karpatech probíhaly od podzimu 

1914 do jara 1915. Vztahovaly se především na region Poloninských Karpat, tj. na území Haliče, 

východního Slovenska a Ukrajiny. Byly jedinými bitvami, které se odehrávaly přímo na území 

Slovenska. Po vypuknutí konfliktu 28. července 1914 se východní fronta stala stejně důležitým 

dějištěm vojenských operací jako západní 

fronta. Vojensko-strategické těžiště první 

světové války se na západní frontu 

přesunulo až začátkem roku 1916. Do té 

doby se o výsledcích války rozhodovalo 

ve stejné míře na obou bojištích. Nejlépe 

to demonstrují boje, které vrcholily 

v Karpatech v lednu až dubnu 1915. Zdejší 

hory se staly jedním z nejvýznamnějších a 

nejkrvavějších bojišť první světové války. 

Tuto situaci způsobilo několik 

faktorů. Německo soustředilo v srpnu 

1914 většinu vojsk na západní frontě 

s cílem za šest týdnů vyřadit z války 

Francii. Následně měly být síly přesunuty 

na východní frontu proti Rusku. 

Rakousko-Uhersko mělo sedm týdnů 

odolávat tlaku ruských vojsk a udržet postavení do příchodu posil ze spojeneckého Německa. 

Současně plánovalo na vedlejším bojišti porazit Srbsko. Cílem Ruska bylo z války postupně vyřadit 

nejdříve slabší Rakousko-Uhersko a potom i silnějšího protivníka – Německo.  

Německý neúspěch na západní frontě způsobil, že spojenecká německá vojska nemohla být 

přesunuta na východ a rakousko-uherské velení bylo nuceno improvizovat a doufat, že ruskému 

náporu odolá, než přijdou před válkou slíbené posily. V zájmu odvrácení porážky Francie došlo 

k rozptýlení ruských vojsk, která přešla do paralelního útoku ve východním Prusku proti Německu a 

Aby nedošlo k omylu. Pomník tanku T 34 ve Stakčíně 

samozřejmě není památkou na první světovou válku, nýbrž 

připomíná, že v okolí této obce probíhaly těžké boje také 

v druhém světovém válečném konfliktu. [PE]  
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souběžně i v Haliči proti Rakousku-Uhersku. Rusku se podařilo odlehčit tlak na Francii, avšak boje ve 

východním Prusku skončily jeho porážkou. Naopak v Haliči Rusko zvítězilo a jeho vojska pronikla za 

řeku San a do podhůří Karpat na území současné západní Ukrajiny. V říjnu 1914 se rakousko-uherská 

vojska pokusila o protiútok a průnik přes řeky Visla a San, avšak neúspěšně. Na konci října 1914 byla 

dokončena mobilizace ruských vojsk a ta přešla do ofenzivy, jejímž cílem mělo být obsazení západní 

části Haliče, německého Slezska a průnik do západního Pruska. 

Pod tlakem rozhodujícího ruského útoku začalo rakousko-uherské vojsko ustupovat a 

v protivníkově týlu zůstala pevnost Przemyśl, která byla obklíčena a ruská vojska zahájila její 

obléhání. V důsledku ruské ofenzivy nastala nebezpečná situace, protože německé velení nadále 

usilovalo o vítězství na západní frontě a rakousko-uherská armáda nedisponovala dostatečnými silami 

pro udržení svého obranného postavení. Spojenecká vojska na východní frontě byla dvakrát slabší než 

mobilizovaná ruská armáda. V důsledku toho musela spojenecká vojska čelit rozhodující ruské 

ofenzivě aktivním manévrováním, protože pasivní obrana by nevydržela tlak početně převažujících 

ruských sil. 

Na přelomu října a listopadu 1914 

se rozhodující boje odehrávaly blízko 

hranice západního Pruska (především 

kolem Lodže). Rusové obsadili západní 

Halič a ohrožovali německé Slezsko. 

Rakousko-Uhersko sem muselo stáhnout 

část svých vojsk z oblasti Karpat a 

později i z oblasti mezi horním tokem 

Visly a současnou slovensko-polskou 

hranicí. Díky tomu se podařilo koncem 

listopadu 1914 zastavit ruskou ofenzivu 

v oblasti severně od horního toku Visly. 

Odražení tohoto útoku však bylo 

vykoupeno oslabením obrany 

jihovýchodně od Krakova a v Karpatech. 

Na konci listopadu 1914 pronikly ruské 

jednotky na jižní stranu Karpat, na území současného Slovenska. Rakousko-Uhersko poprvé čelilo 

reálné hrozbě vojenské porážky. 

V polovině listopadu 1914 ruské jednotky pod vedením generála Brusilova pronikly ke 

karpatským průsmykům. Dne 20. listopadu 1914 zahájila pěší divize generálmajora Kornilova útok 

z průsmyku Ruské sedlo na Sninu a Humenné, směřovaný proti pěší divizi generálporučíka 

Krautwalda. V tomto ročním období se již zdejší hory nacházely pod sněhovou pokrývkou a vojáci 

obou stran museli čelit nejen protivníkovi, ale také těžko průchodnému terénu a mrazům. Již první den 

útoku byly obsazeny obce Ruské a Veľká Poľana. Útvary generálporučíka Krautwalda se stáhly 

nejdříve k obci Starina, ale tyto pozice nedokázaly udržet a pod náporem protivníka ustoupily přes 

Stakčín ke Snině. Síla ruského útoku byla taková, že již 22. listopadu 1914 byla Snina obsazená a 

rakousko-uherská vojska zaujala pozice až jihozápadně od Humenného.  

Postup ruských vojsk přes Ruské sedlo narušil celistvost rakousko-uherské obrany mezi 

Łupkowským a  Užockým průsmykem. Obsazení Sniny a Humenného vytvořilo akutní hrozbu 

prolomení celé karpatské fronty, což by vedlo k průniku nepřítele do vnitrozemí habsburské 

monarchie. Generál pěchoty Boroevič přijal velmi riskantní řešení, když ponechal prakticky bez 

Smutnou vzpomínkou na první světovou válku jsou v kraji pod 

Bukovskými vrchy desítky válečných hřbitovů. [PE] 
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obrany strategický Užocký průsmyk a vojska odtud přemístil ke Snině. Tento manévr ruské velení 

neodhalilo, poněvadž tímto směrem díky nedorozumění mezi veliteli jednotlivých jednotek nevedlo 

dostatečný průzkum. Na bojišti proti sobě stanulo přibližně 12 tisíc Rusů a  15 tisíc rakousko-

uherských mužů. V bojích v okolí Sniny, Stakčína a Stariny tak existovala rovnováha sil a o výsledku 

rozhodovaly taktické schopnosti velitelů a statečnost řadových vojáků. Ruské jednotky dostaly rozkaz 

odblokovat cestu k průsmyku Ruské sedlo a rakousko-uherské jednotky měly pokyn obsadit Sninu. 

Proto došlo v prostoru mezi Sninou a Stakčínem k intenzivním bojům, v nichž se střídaly útoky a 

protiútoky vojáků obou stran a mnohé 

pozice přecházely z jedné strany na 

druhou v krvavých zápasech zblízka. 

V důsledku bojů mezi Stakčínem a 

Sninou vznikla patová situace, na jejíž 

řešení neměla ani jedna strana dostatek sil. 

Rozhodnutí mělo padnout u Humenného, 

kde 27. listopadu 1914 rakousko-uherské 

jednotky zahájily hlavní protiútok. Pokus 

o prolomení karpatské fronty selhal a 

Rusové zahájili spěšný ústup přes Papín a 

Osadné zpět na severní stranu Karpat. 

Vítězství vojsk habsburské monarchie 

však bylo vykoupeno velkými ztrátami. 

Od počátku prosince 1914 do dubna 1915 probíhaly boje v těsném sousedství Bukovských 

vrchů na severní straně Karpat. Šéf generálního štábu generál Conrad zahájil operaci, která měla 

vyústit v hluboký obchvat ruských sil vedený přes horský terén Karpat, přičemž měl být uvolněn i 

obležený Przemyśl. Uskutečnění tohoto plánu vedlo ke krvavým a celkem bezúčelným karpatským 

bitvám, v nichž bylo vybito nejbojeschopnější jádro polních sil obou protivníků. Při přípravě útoku 

bylo zcela opomenuto vystrojení vojáků a jednotek pro přežití a boj za krutých mrazů a vysokého 

sněhu. Jednotky nastupovaly do boje prakticky přímo z vlaků, které je k bojištím přivážely, aniž by 

jejich velitelé byli seznámeni se situací a místními poměry. 

První bitva v Karpatech se odehrávala ve dnech 23. ledna – 28. února 1915. K úderu byla určena 

3. armáda generála Boroeviće rozvinutá v pásmu od Zdynie po Łupków, kterou posílila německá 

armáda generála Linsingena. Vojáci se jen těžko prodírali zasněženými pláněmi Karpat a po týdnu se 

jejich postup prakticky zastavil. K fyzickému vyčerpání se přidaly sílící protiútoky ruského soupeře. 

Rusové pronikli ke Zborovu, Bardejovu a obsadili nádraží v Medzilaborcích. Boroevićova armáda 

ztratila při těchto bojích 89 tisíc mužů, více než polovinu svého stavu. Mnoho z nich nepadlo v boji, 

nýbrž bylo zahubeno přírodními živly, nedostatečnou výživou a neodpovídající výstrojí. Koncem 

ledna přišla obleva a s ní déšť. Ve dne vojáci promokli na kůži a s příchodem nočních mrazů se 

z jejich oděvů staly ledové krunýře. Po pás ve sněhu postupovaly formace dlouhé hodiny hustými lesy, 

aniž by kdokoli spatřil nepřítele, jehož dělostřelecké granáty však dopadaly do těchto brodících se 

sestav. Rusové měli dost času se na nepřítele připravit. 

Conrad s elánem a tvrdošíjností velel do druhé karpatské bitvy (27. února – 10. března 1915). 

Hlavním útokem byla pověřena nově přisunutá 2. armáda generála Eduarda Böhma-Ermolliho, který 

nechal vyrazit své síly z pásma východně od Łupkówa po Užok. Opět zasáhlo Conradem přehlížené 

počasí. Za vánice a husté mlhy se útok mohl rozvinout jen minimálním tempem. Ruský generál 

Brusilov na nic nečekal a jeho armáda nastoupila do energického útoku. Opět bylo dosaženo pouze 

V terénních podmínkách Karpat byly zimní boje první světové 

války pro vojáky obou zúčastněných stran velmi obtížné. [PK]  
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gigantických ztrát. Opakovalo se děsivé drama mrazivých dní a nocí na sněhu bez jediného prvku 

zimní výstroje. V noci usnout znamenalo zmrznout. Hledání přístřeší v celém pásmu útoku bylo 

bezvýsledné. Několik horských osad bylo zničeno a vypáleno. Ruské útoky se přitom stupňovaly. 

Situace se stala neudržitelnou a divize 2. armády přešly v březnu do obrany linie Łupków – Užok. 

Od začátku prosince 1914 do poloviny dubna 1915 frontová linie probíhala v bezprostřední 

blízkosti Bukovských vrchů na severní straně Karpat. Snina byla v té době důležitým logistickým 

centrem v týlu karpatské fronty, kde se soustředily záložní jednotky, vojenské zásoby a materiál, polní 

nemocnice a bylo zde i tranzitní shromaždiště zajatců. Vojáci se odtud přesouvali k frontové linii po 

jediné využitelné cestě od Stakčína do průsmyku Ruské sedlo.  

Rozhodující ruská ofenziva na karpatské frontě začala v noci z 19. na 20. března 1915, 

v předvečer kapitulace rakousko-uherské pevnosti Przemyśl, která se vzdala po pětiměsíční obraně 

22. března 1915. Velitel Jihozápadní fronty generál Ivanov přesvědčil ruské vrchní velitelství, aby 

uvolněná vojska obléhající Przemyśl byla využita k prolomení rakousko-uherské obrany v Karpatech. 

Cílem ofenzivy byl nejen průnik do nížin karpatské kotliny, ale i celkové vyřazení Rakouska-Uherska 

z války. Na úseku fronty severně od Ruského sedla útočily jednotky ruské 8. armády generála 

Brusilova. Na pravém křídle této armády postupoval VIII. armádní sbor generálporučíka 

Dragomirova. Jednotky tohoto sboru zatlačily rakousko-uherské obránce na jižní stranu Karpat a 

v průběhu druhého týdne dubna 1915 pronikly na území Slovenska. Tam byl ruský útok odražen a 

fronta se stabilizovala na čáře Vyšná Jablonka – Osadné – Zvala – Smolník. V okolí těchto obcí 

proběhly v dubnu 1915 jedny 

z nejkrvavějších bitev, které zasáhly 

současné území Slovenska během první 

světové války. I přes maximální nasazení 

se ruské armádě nepodařilo prolomit 

obranu XIX. armádního sboru 

generálporučíka Trollmanna, který se 

nacházel na levém křídle 2. armády 

generála Böhma-Ermolliho.  

V sousedním úseku měl útok 

8. armády větší dynamiku a jednotky 

XVII. armádního sboru generála 

Jakovleva dokázaly v průběhu druhého 

dubnového týdne 1915 proniknout na jižní 

stranu Karpat. I zde se rakousko-uherským obráncům podařilo jejich ofenzivní potenciál vyčerpat a 

fronta se zastavila na linii Veľká Poľana – Runina – Topoľa – Ruský Potok – Zboj. Pozice zde držely 

jednotky VIII. armádního sboru generálporučíka Scheuchenstuhla v prostoru údolí Cirochy a na 

okolních vrcholech, kopce severně od Uličské doliny obsazoval XVIII. armádní sbor generálporučíka 

Zieglera.  

V druhé polovině dubna 1915 se situace na frontě uklidnila a nejurputnější boje v celém 

průběhu karpatských bitev utichly. Ruská vojska vrhla do útoku poslední zálohy a použila poslední 

dostupné zásoby munice. Rakousko-uherské armádě se podařilo z posledních sil udržet svoje 

postavení. Severovýchodní Slovensko se stalo dějištěm jedné z klíčových bitev první světové války, 

kterou historikové označují jako Velikonoční bitvu v Karpatech nebo Třetí karpatskou bitvu. Armáda 

habsburské monarchie vydržela kritickou zatěžkávací zkoušku a vytvořila podmínky pro soustředění 

německých záloh přesunutých ze západní fronty, které přešly 2. května 1915 do úspěšné ofenzivy u 

Jedny z nejobtížnějších bojů probíhaly v prostoru kóty 

Kučalata. [PK] 
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Gorlic. Začátkem května 1915 byla prolomena ruská fronta v západní Haliči a postup německé a 

rakousko-uherské armády donutil ruské velení k okamžitému stažení svých sil z jižní strany Karpat. 

Území, o něž ruská armáda tvrdě a za velkých ztrát bojovala několik měsíců, muselo být během 

několika dní opuštěno. Poslední ruské jednotky ustoupily přes Ruské sedlo v noci ze 7. na 8. května 

1915. 

Z karpatských zimních bojů tak vyšly obě armády naprázdno. Nulový výsledek však obě 

zaplatily velkými ztrátami. Na rakousko-uherské straně to bylo 600 – 700 tisíc padlých, raněných, 

nemocných, zajatých nebo nezvěstných mužů, u ruského soupeře hovoří kvalifikované odhady o 

stejném počtu. V prořídlých řadách obou stran panovala demoralizace a únava. Vybití jádra kádrových 

vojáků a důstojníků vedlo k poklesu bojeschopnosti jednotek.           

Bojové operace probíhající na podzim 1914 a na jaře 1915 na severovýchodním Slovensku si 

vyžádaly mnoho obětí. Okamžitou reakcí velení rakousko-uherské armády bylo vytvoření pěti 

Kriegsgräber-komand, která měla za úkol v oblasti Karpat soustřeďovat nepochované vojáky, 

exhumovat válečné hroby a budovat 

válečné hřbitovy. Při stavbě hřbitova 

vznikalo skromné oplocení, nad 

jednotlivými i společnými hroby byly 

umísťovány obvykle březové kříže, občas 

betonové. Na rozsáhlejších společných 

hřbitovech byly postaveny kamenné 

mohyly. Všechny tyto práce prováděli 

především váleční zajatci. Výstavba a 

obnova válečných hřbitovů pokračovala i 

po vzniku Československa. V duchu po 

skončení války podepsaných 

mezinárodních smluv měly jednotlivé 

země pečovat o údržbu hrobů vojáků 

pochovaných na jejich území. 

Rozsáhlé boje odehrávající se na jižních svazích Bukovských vrchů znamenaly, že válečné 

hřbitovy vznikly prakticky ve všech obcích v oblasti. Mnoho z nich se zachovalo dodnes, byť 

v posledních desetiletích péče o ně byla silně zanedbávána. V posledních letech však především 

zásluhou nadšenců a regionálních institucí bylo mnoho z nich opět obnoveno a vzorně upraveno. 

Pojďme se projít alespoň po nejzajímavějších z nich.  

 

Válečné hřbitovy v zaniklých obcích nad Starinou 

Putování za válečnými hřbitovy můžeme zahájit v zaniklé obci Ruské. Protože ležela na hlavní 

komunikaci Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operací téměř okamžitě po 

vypuknutí války. Dne 20. listopadu 1914 ruská vojska generála Kornilova překročila Ruské sedlo a 

obsadila obec. Rakousko-uherský protiútok je vytlačil zpět na severní stranu Karpat a do obce pět dní 

po Rusech vstoupila vojska generála Lehmanna. K Ruskému se válečné události přiblížily ještě na jaře 

1915, kdy se frontová linie ustálila v sousední Veľké Poľaně. V této době Ruské opět obsadila ruská 

vojska. V bývalé obci se nacházejí dva válečné hřbitovy. 

První leží v severovýchodní části obecního hřbitova po pravé straně cesty k Ruskému sedlu (v 

horní části rozsáhlého hřbitova). Přesný počet pochovaných vojáků není znám. Sestává 

z 22 společných a dvou hromadných hrobů. Vznikl v letech 1917 – 1922. Společné hroby jsou 

Místem posledního odpočinku vojáků padlých v bojích v oblasti 

vrcholu Kučalata se stal válečný hřbitov na Predném 

Hodošíku. [PK]    
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uspořádány ve dvou řadách, nad nimi se nacházejí excentricky položené hromadné hroby. Na hrobech 

byly umístěny dřevěné kříže. Obvodovou zeleň tvořila výsadba hlohů, které byly vykáceny v roce 

2006. O rok později byly na hřbitově osazeny náhrobní dřevěné kříže. 

Druhý válečný hřbitov se nachází 

jen o kousek dále, v areálu zaniklého 

pravoslavného kostela na protější straně 

cesty do Ruského sedla. Místo posledního 

odpočinku zde nalezlo 14 vojáků. 

Všechny vojenské hroby jsou jednotlivé a 

jsou volně rozmístěny po areálu zaniklého 

kostela. Původně byly označeny 

dřevěnými kříži, postupně byly překryty 

materiálem ze zaniklého kostela. V roce 

2007 byl pro tyto vojáky zřízen alespoň 

symbolický hřbitov, neboť již nebylo 

možné identifikovat původní hroby. Tvoří 

jej dřevěné náhrobní kříže a centrální 

dřevěný kříž. 

Válečný hřbitov však najdeme i v každé další obci zaniklé v souvislosti se stavbou vodárenské 

nádrže Starina. V Daře se nachází ve východní části obecního hřbitova, v blízkosti kostela. Leží zde 

41 vojáků ve 20 jednotlivých a dvou hromadných hrobech. Hroby jsou uspořádány do půlkruhu a 

označeny dřevěnými kříži. Válečný hřbitov byl také v obci Starina. Nacházel se na pahorku nad řekou 

Cirochou a bylo zde pochováno 117 vojáků v 82 jednotlivých a dvou hromadných hrobech. V horní 

části hřbitova se nacházel pomník. V důsledku výstavby vodárenské nádrže byl hřbitov exhumován a 

ostatky vojáků byly přeneseny do 

Stakčína. Při likvidaci hřbitova se 

předpokládalo přemístění pomníku na 

rozcestí Jalová – Stakčín – Ulič, avšak 

geodeti po zaměření budoucí hladiny 

nádrže určili, že se bude nacházet asi 

2 metry nad vodou. Informace však byla 

nesprávná, a tak se pomník nyní skrývá asi 

7 metrů pod obvyklou hladinou přehrady. 

Při extrémním suchu v roce 1997 vodní 

hladina klesla tak, že se pomník ocitl nad 

ní. Volně položená pamětní tabule u 

pomníku byla vyzdvižena a přemístěna do 

Stakčína.  

V Ostrožnici je vojenský hřbitov umístěn nad bývalou obcí, u cesty na Zvalu v lokalitě Pod 

Jalovím. Místo posledního odpočinku zde našlo 84 vojáků. Je zde pět hromadných a dva jednotlivé 

hroby, které jsou uspořádány ve dvou řadách. Původně byl každý označen dřevěným křížem a ve 

středu se nacházel dřevěný centrální kříž. Dnes je uprostřed hřbitova dřevěný dubový kříž osazený 

v betonovém základu, který byl do polohy centrálního kříže přenesen z některého hrobu.  

Ve Zvale najdeme válečný hřbitov severně od zaniklého kostela sv. Petra a Pavla. Je součástí 

obecního hřbitova. Pochováno je tady 633 vojáků ve 48 společných hrobech. Podle vzpomínek 

Válečný hřbitov Ruské II v areálu zaniklého pravoslavného 

kostela. [JR]     

Válečný hřbitov Ruské I v areálu obecního hřbitova. [JR] 
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pamětníků je většina vojáků pochovaných na tomto hřbitově ruské státní příslušnosti. Hroby jsou 

uspořádány v šesti řadách bez jakékoli architektonické úpravy, tak jak byla snášena těla vojáků 

z okolních hor, kde se frontová linie nacházela na čáře Skory – Borsuk. Část hrobů byla poškozena při 

likvidaci kostela a následně byl přes část areálu vyháněn dobytek na pastvu. V roce 2006 byla další 

část hrobů poškozena lesním traktorem. V roce 2009 bylo obnoveno 34 hrobů, na něž byly osazeny 

dřevěné náhrobní kříže a centrální dřevěný kříž.  

K obci Smolník ležící v sousedním údolí se fronta nejvíce přiblížila na jaře 1915, kdy se její 

čára ustálila jižně od obce na linii Borsuk – Magura. Obec byla obsazena ruskými vojáky. Válečný 

hřbitov se nachází ve středu bývalé obce, na mírném svahu, v jihozápadní části starého obecního 

hřbitova. Je zde pohřbeno 335 vojáků v 17 hromadných hrobech uspořádaných ve třech řadách.  Ve 

Smolníku se nachází i památník z první světové války – kamenný balvan s maďarskými texty, které do 

něj vyryl rakousko-uherský voják v roce 1915. Při stavbě silnice po druhé světové válce byl balvan 

odvalen do Smolnického potoka. 

 

Válečná hřbitovy ve Veľké Poľaně – Rotunda a Hodošík 

Snad nejzajímavější válečné 

hřbitovy leží na katastru bývalé obce 

Veľká Poľana. Rusové ji obsadili ve 

stejný den jako sousední Ruské, vojska 

generála Lehmanna je vystřídala 

27. listopadu 1914. Na jaře 1915 se 

frontová linie ustálila na trase Borsuk – 

Magura – Kučalata a vedla přímo přes 

obec. Vojáci jsou pochováni na dvou 

hřbitovech, v obecní kronice je 

vzpomínána ještě existence hřbitova na 

vrchu Magura, avšak jeho existenci se 

dosud nepodařilo potvrdit. 

Při naší návštěvě Veľké Poľany jsme nemálo času strávili rozjímáním na válečném hřbitově 

Veľká Poľana I, který se nachází na severním okraji obecního hřbitova, v sousedství ruin zděného 

kostela sv. Michala archanjela. Místo posledního odpočinku zde našlo 340 vojáků. Hřbitov sestává 

z 310 válečných hrobů, z nichž je 298 jednotlivých a 12 společných. Vznikl v roce 1917. Hroby jsou 

uspořádány v sedmi řadách v půloblouku pod centrálním kamenným pomníkem – rotundou, 

postavenou z materiálu blízké zřícené věže kostela poškozeného při bojích v roce 1915. K pomníku 

vede kamenný chodník dělící uspořádané hroby na dvě samostatné části. V roce 2007 byla zahájena 

rekonstrukce hřbitova, o rok později byla opravena kamenná rotunda, jíž hrozilo zřícení. Protože se 

nepodařilo nalézt historický zákres hřbitova a při rekonstrukci se nepodařilo jednotlivé hroby 

identifikovat, jsou rozmístěné kříže umístěny pouze symbolicky. Za pozornost stojí i navazující areál 

obecního hřbitova. Opravdu zvláštní atmosféra stísněného ticha a fascinujícího klidu panuje na 

hřbitově plném vojáků, kteří v tuhé a nebezpečné zimě v prvních měsících roku 1915 neměli štěstí, 

nad obcí, jejímž obyvatelům o sedmdesát let štěstěna připravila osud jen o málo příznivější.... 

Ještě o mnoho tajemnější a současně zajímavější a poetičtější, pokud to vůbec lze takto vyjádřit, 

je válečný hřbitov Veľká Poľana II, který se nachází na vrcholu Predného Hodošíku v masivu 

Kučalata v nadmořské výšce 851 metrů nad mořem. Je to nejvýše položený válečný hřbitov z první 

světové války na Slovensku. Cesta k němu je od roku 2013 označena směrovými tabulkami. Při 

Válečný hřbitov Veľká Poľana I – Rotunda. [VJ]  
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pohledu na elektronické mapy je poloha 

kruhového hřbitova velmi dobře viditelná 

na leteckých snímcích na kótě 851 m n.m., 

západně od vrcholu Kučalata (dříve 

označovaného Kozioláta). Na Hodošík 

můžeme vyrazit buď přes louku ze zadní 

části obecního hřbitova ve Veľké Poľaně 

(jižně od rotundy na válečném hřbitově) 

nebo z centra Veľké Poľany pár desítek 

metrů po silničce směr Stakčín, kde 

vzápětí vlevo odbočuje asfaltová lesní 

cesta, po níž se dostaneme nad areál 

hřbitova. Zpevněná cesta pozvolna stoupá 

v úbočí nad Cirochou. Po několika desítkách minut dorazíme k místu, kde lesní silničku křižuje cesta, 

po níž by se zřejmě dalo přijít i z údolí Cirochy. Vpravo pokračuje prudce do svahu a tímtéž směrem 

ukazuje směrová šipka umístěná u cesty. Další desítky minut stoupáme poměrně prudce lesem stále 

vzhůru, než dojdeme k areálu válečného hřbitova, kde místo posledního odpočinku našlo 668 vojáků. 

Na hřbitově o průměru 67 metrů je situováno 86 válečných hrobů, z toho 40 jednotlivých, 

34 společných a 12 hromadných. Předpokládá se, že jsou zde pochováni především ruští vojáci, proto 

místní hřbitovu na Hodošíku říkají Ruský hřbitov. Vznikl v roce 1917. Uspořádání hrobů vychází 

z polohy hřbitova na vrcholové kuželové kótě. Jsou uspořádány v kruhu v pěti řadách, které jsou 

přerušeny čtyřmi přístupovými cestičkami k vrcholu, kde se nachází centrální dubový dřevěný kříž. 

Hroby v horní řadě byly původně osazeny železnými kříži z nábojnic, ostatní dřevěnými kříži. Hřbitov 

byl oplocený ostnatým vojenským drátem a živým plotem z hlohů. Nyní je oplocen dřevěným plotem 

se vstupní bránou ze strany od vrcholu Kučalata. Výsadbu tvořily obvodové smrky a hlohy. Po druhé 

světové válce hřbitov udržovali žáci základní školy z Topoľe. Potom začal hřbitov chátrat a zarůstat 

dřevinami, především břízami a osikou. V letech 1994 – 2004 organizovala Správa Národního parku 

Poloniny brigádnické práce na jeho záchranu. V současnosti jsou všechny hroby dobře 

identifikovatelné. Na hřbitově na Predném Hodošíku spočinuli vojáci padlí v obzvlášť krutých bojích 

kolem kóty Kučalata a v Krásné dolině v březnu a dubnu 1915.  

O oba válečné hřbitovy na území obce Veľká Poľana se starají členové Mysliveckého sdružení 

Jelen s podporou obce Stakčín a Správy 

Národního parku Poloniny. Od roku 2011 

na rekonstrukci vojenského hřbitova 

Veľká Poľana I pracovali i dobrovolníci 

z Klubu vojenské historie Beskydy, Svazu 

vojáků – Klub Humenné a maďarské 

organizace Krajczáros Alapítvány. Je 

třeba ještě uvést, že ve střední části 

Krásné doliny se nachází nerezový kříž, 

který byl umístěn na místě předchozího 

dřevěného. Symbolizuje místo, kde se 

v Karpatech odehrávaly jedny 

z nejkrvavějších bojů v roce 1915. O 

strastech, které zde vojáci prožili, svědčí 

Cesta na Predný Hodošík. [PK]   

Válečný hřbitov Veľká Poľana II – Predný Hodošík. [PK]  
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bojová píseň složená ruskými vojáky s názvem „Tam je Kučalata, tam je Krásná dolina“, jejíž 

fragment textu je uveden na informační tabuli u válečného hřbitova na Predném Hodošíku. 

 

Od Kučalaty na východ 

V horních partiích cesty k válečnému hřbitovu na Predném Hodošíku se začínají v lesních 

průsecích otevírat pěkné výhledy na okolní hory. Dobrý rozhled severním směrem na přilehlé hory, 

jimiž kdysi procházela krvavá frontová linie, je i přímo z areálu hřbitova Veľká Poľana II. Bylo nám 

proto líto vracet se z Hodošíku zpět stejnou cestou, a tak jsme od brány hřbitova namířili po stále 

znatelné cestě přes louku k sousední kótě Kučalata. Boje v tomto prostoru musely být v mrazu a sněhu 

na konci zimy opravdu kruté. Výstup na vrchol byl snadný, naším cílem bylo sestoupit odtud lesem do 

údolí Uličky, k silnici spojující Topoľu a Runinu. Mapa slibovala na východním svahu Kučalaty 

poměrně hustou síť lesních cest, to by 

byla smůla, aby se nám na žádnou 

nepodařilo záhy natrefit a pohodlně sejít 

do údolí. 

Na tuto alternativu trasy jsme však 

nebyli úplně detailně teoreticky předem 

připraveni, a tak jsme poněkud 

improvizovali. Z Kučalaty jsme sestoupili 

po cestě vyjeté lesní technikou po 

hřebínku východním směrem do sedla 

před sousedním vrcholem. Stopy traktorů 

zde mířily doleva, to byl směr, který by 

nás přivedl opět do Veľké Poľany. My 

jsme se nechali zlákat poměrně příjemným starým a téměř neznatelným vrstevnicovým loveckým 

chodníčkem, který nás vedl zpět jihozápadním směrem pod vrchol, ale přitom příliš neklesal. Nakonec 

se nám ztratil v houští a my jsme byli nuceni intuitivně za pomoci GPS navigace hledat v lese tu 

správnou cestu. Komunikace na mapě uváděná jako zpevněná se po jejím nalezení ukázala jako stěží 

průchodná cesta, po které možná jel před několika lety lesní traktor. Při následném pohledu – již 

v pohodlí penzionu - na leteckou mapu bylo vše jasné. Ze zmíněného sedla pod Kučalatou stačilo 

sestoupit lesem asi 250 metrů přibližně východním směrem a narazili bychom na lesní cestu 

využívanou pro svoz dřeva při těžbě v této lokalitě. Po ní bychom mohli sestoupit ke složišti dřeva u 

silnice Topoľa – Runina, přibližně v polovině cesty mezi oběma obcemi. Lesní technika tady 

překonává říčku Uličku brodem, netřeba se však obávat, suchý přechod je možný po lávce jižně od 

tohoto brodu.  

Svoje vojenské hřbitovy mají i v těchto dvou obcích. Frontová linie zde procházela přes kóty 

Kučalata, Ulička, Malý Bukovec, sedlo Príslopec, Veľký Bukovec a Stinská. Runina byla obsazena 

ruskými vojáky. Válečný hřbitov se nachází na návrší východně od obce v lokalitě Čišovatyj. Místo 

posledního odpočinku zde našlo 90 vojáků ruské státní příslušnosti v 60 jednotlivých a sedmi 

společných hrobech. Hroby jsou uspořádány ve dvou řadách po obvodu hřbitova, ve středu se nacházel 

dřevěný kříž. Za socialismu byly v blízkosti hřbitova vybudovány hospodářské objekty pro chov 

dobytka, plocha hřbitova byla přičleněna k jejich areálu a poškozována hospodářskými zvířaty. V roce 

2007 byla zahájena obnova hřbitova obecním úřadem v Runině. Byly odstraněny náletové dřeviny, 

upraveny hroby, osazeny nové náhrobní kříže, centrální kříž a nová vstupní brána s informační tabulí. 

V roce 2009 byl hřbitov oplocen dřevěným plotem. 

Na vrcholu Kučalaty. [PK] 
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V sousední obci Topoľa se válečný hřbitov nachází v sousedství dřevěného kostelíka sv. 

Michala archanjela. Pohřbeno zde je 240 vojáků ve 119 jednotlivých a 34 společných hrobech. Topoľa 

ležela na rakousko-uherské straně fronty, proto zde jsou pohřbeni vojáci této armády. Uspořádání 

hrobů je přizpůsobeno tvaru hřbitova mezi dřevěným kostelíkem a strmým svahem nad Kasičovým 

potokem. Ve vstupní části jsou hroby uspořádány v pěti řadách, ve střední části u kříže jsou 

obloukovitě uspořádané střídavě po třech až čtyřech řadách, v zadní části hřbitova jsou ještě dvě řady 

hrobů. Od roku 1996 probíhaly na ploše 

hřbitova rekonstrukční práce, při nichž byl 

osazen nový dřevěný centrální kříž, na 

hroby byly osazeny nové kříže. Z původní 

výsadby se zachovaly centrální javory a 

po obvodu hřbitova smrky. 

Válečný hřbitov mají také 

v Ruském Potoku. Nachází se pod Malým 

Bukovcem, v blízkosti sedla Príslopec, 

nedaleko staré cesty z obce do sedla 

v lokalitě Lipky, v nadmořské výšce 

650 m n.m. Leží zde 37 vojáků ve 

29 jednotlivých a jednom hromadném 

hrobě. Hroby jsou uspořádány do tvaru 

připomínajícího koňské kopyto. Obnova 

hřbitova byla zahájena v roce 2008. 

 

 

Další válečné hřbitovy od ukrajinské hranice po Sninu 

Válečných hřbitovů je v oblasti Bukovských vrchů mnoho. Detailní informace jsou k nalezení 

v literatuře vydávané Klubem vojenské historie Beskydy. Uvedeme nyní pouhý výčet dalších lokalit. 

U hlavní silnice ze sedla Karcaba přes Ulič do Nové Sedlice jsou válečné hřbitovy v těchto lokalitách: 

v Príslopu u řeckokatolického kostela, v Kolbasově na východním okraji obecního hřbitova, v Uliči na 

západním okraji obecního hřbitova, ve Zboji na jihozápadním okraji obecního hřbitova. V Uličském 

Krivém se nacházely válečné hroby na židovském hřbitově. V Nové Sedlici leží hrob ruského vojáka 

v lokalitě Geborová na Zimovčákově louce.  

Na válečné hřbitovy lze narazit také na druhé straně hřebene Nastaz, v obcích u silnice ze 

Stakčína do Ubľy. V Kolonici v severovýchodní části obecního hřbitova, v Ladomírově v severní části 

obecního hřbitova, v Ubľe na severním okraji obecního hřbitova. Ve Stakčíně je rozsáhlý válečný 

hřbitov součástí areálu obecního hřbitova na návrší nazývaném Panská Hora. Kromě 960 vojáků, kteří 

našli odpočinek přímo zde, sem byly přeneseny ostatky 117 vojáků z válečného hřbitova Starina 

zaplaveného vodní nádrží. 

V sousední Snině je zaznamenána existence dokonce pěti válečných hřbitovů. Zachovány jsou 

dva: na vrcholu Gigalovo a v místní části Brehy na Nižné Hurke nad Tarnovským potokem. Nad 

Sninskými rybníky se v lokalitě U umarteho nachází hrob neznámého vojáka. Další hřbitov se nachází 

v severovýchodní části obecního hřbitova v Dlhé nad Cirochou. Naopak v Belé nad Cirochou byl na 

místě válečného hřbitova postaven smuteční dům. 

 

 

Válečný hřbitov v Topoľe leží v bezprostřední blízkosti 

dřevěného kostela sv. Michala archanjela. [PC] 
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Krypta v Osadném 

Severně od Sniny jsou válečné hřbitovy v obcích Pčoliné (na obecním hřbitově u 

řeckokatolického kostela), Parihuzovce (na návrší před obecním hřbitovem), Hostovice (na 

jihozápadním okraji obecního hřbitova) a především v Osadném. Ruská vojska zde operovala již 

v listopadu 1914, na jaře 1915 se frontová linie ustálila na hřebeni Stoby – Skory nad obcí. Při bojích 

o tyto kóty padlo velké množství vojáků, z nichž většina je pochována v Osadném. V kryptě pod 

pravoslavným kostelem a v hrobech u řeckokatolického kostela jsou uloženy ostatky 2498 vojáků. 

V letech 1933 – 1934 sem byly přeneseny 

ostatky z exhumovaných hřbitovů 

v Osadném, Nižné Jablonce, Vyšné 

Jablonce a v okolních lesích. Pravoslavný 

kostel s kryptou představuje unikátní 

kostnici, pomník vojákům padlým v první 

světové válce, který na Slovensku nemá 

obdobu. 

Válečný hřbitov Osadné I se 

nacházel na začátku obce u cesty do 

Nižné Jablonky v lokalitě Poľana. Bylo 

zde pohřbeno 544 vojáků. V roce 1933 

byli všichni exhumováni a v říjnu 1934 

uloženi do krypty pod pravoslavným 

kostelem. Zajímavé je pozadí vzniku 

pravoslavného kostela s kryptou. V roce 1925 došlo v Osadném k neshodám mezi obyvateli a 

řeckokatolickým duchovním. Téměř celá ves přešla na pravoslaví a do obce přišel působit pravoslavný 

duchovní Alexander Cuglevič. Protože 

nebylo umožněno konání bohoslužeb 

v řeckokatolickém kostele a 

pravoslavným nestačily bohoslužby 

v obyčejném domě, rozhodli se pro 

výstavbu pravoslavného kostela. Rodina 

Leníkova poskytla bezplatně pozemek pro 

stavbu chrámu.  

Požádali o stavební povolení, které 

jim však nebylo vydáno, neboť jejich 

církev ještě nebyla registrována státem. 

Otce Alexandra napadla výborná 

myšlenka. Rozhodl se postavit kostel jako 

pomník padlým vojákům z první světové války. Pro tento účel již bylo stavební povolení uděleno. 

Stavba chrámu projektovaného významným pravoslavným architektem Andrejem Kolomackým začala 

v roce 1928. Údajně na tom měl zásluhu i prezident Masaryk. V roce 1930 byl kostel vysvěcen. V 

novinách Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, které vydával monastyr v Ladomírové se v roce 1928 píše: 

Mají zvonici. Založili chrám – památník. Duchovní Alexander Cuglevič zde již tehdy nepůsobil, neboť 

byl z politických důvodů z Československa vyhoštěn. V roce 1929 odešel do kanadského Montrealu, 

odkud poslal do Osadného peníze na dva zvony, které jsou zde dodnes. Ostatky byly do krypty 

uloženy v roce 1934. Kromě vojáků ze hřbitova Osadné I sem byly uloženy i ostatky z válečných 

Vstupní brána na válečný hřbitov v Topoľe. [PC] 

Válečný hřbitov na Predném Hodošíku. [PK] 



49 

 

hřbitovů v Nižné a Vyšné Jablonce (celkem ostatky 931 vojáků). Přemístěny sem byly i ostatky 

94 vojáků exhumovaných z hrobů v lokalitách Pod kozím vrchem, Zadné Skúry, Poľana a Kozí Ortáš. 

Betonová krypta má rozměry 1,5 x 4 metry a hloubku 7 až 11 metrů. 

V socialistickém období 

upadla krypta do zapomnění a 

sloužila jako sklad. Zásluhou 

duchovního Petra Soroky a za 

finanční pomoci ruského 

velvyslanectví se podařilo kryptu 

obnovit. Práce probíhaly v letech 

2003 – 2005. Dnes je důstojným 

místem odpočinku vojáků a je 

zpřístupněna veřejnosti. Válečný 

hřbitov Osadné II se nachází 

v blízkosti řeckokatolického 

kostela. Místo posledního 

odpočinku zde našlo 1473 vojáků 

ve dvou hromadných hrobech. 

V prvním jsou uloženy ostatky 606 vojáků exhumovaných v červnu 1934 z roztroušených hrobů 

v lesích na Skúrach, poblíž obecní hranice Osadného a Hostovic. V druhém hrobu jsou ostatky 

přenesené v září a říjnu 1934 z hrobů v lesích na vrchu Parilová, pod kótou 459, za Stobami v blízkosti 

státní hranice pod kótami 805, 749 a 754. Ostatky těchto vojáků byly uloženy do dvou hromadných 

hrobů pravděpodobně z toho důvodu, že se do krypty pod pravoslavným kostelem již nevešly. 

Také v prostoru západně 

od Osadného, mezi Osadným a 

Medzilaborci se nachází 

množství válečných hřbitovů 

pod svahy východního výběžku 

Nízkých Beskyd. Najdeme je 

v Papíně, Svetlicích, Výravě, 

Čabalovcích (místní část 

Sterkovce), Ňagově, Palotě, 

Kalinově, Čertižném, Vydrani a 

samozřejmě i přímo 

v Medzilaborcích. Karpatská 

fronta zde nekončila, a tak další 

válečné hřbitovy lze sledovat 

západně odtud, na území 

okresů Medzilaborce, Stropkov, 

Svidník a Bardejov. Množství 

jich leží i v nižších polohách 

kolem Humenného. Další jsou na navazujícím území v Polsku, na území Nízkých Beskyd, kde se na 

jejich projektování podílel i známý architekt Dušan Jurkovič.      

Válečný hřbitov Veľká Poľana I. [PK] 

 

Stovky, ba dokonce tisíce dřevěných křížů zanechala první světová válka 

v kraji pod Bukovskými vrchy a okolními pohořími. [PE] 
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Bukovým pralesem na Trojmezí a ke Stužické řece  

 

„Tady je Nová Sedlica, nejvýchodnější vesnice Slovenska, a dál už jsou jenom lesy a v nich, až 

na ruské hranici, stojí nejvýchodnější dům v naší republice!“, v širé zeleni mapy bylo malým písmem 

napsáno: Chyžka u Stužice rieky. Nepatrný čtvereček se černal uprostřed pralesů na břehu daleké 

neznámé řeky, která tekla odtud na východ do ruské země a ještě v ní se na mapě vlévala do tajemné 

řeky Uhu. „Tam musíme dojít, dybysme měli zhebnout!“ 

Miloslav Nevrlý, Větrné toulání, příběh Chyžka u Stužice rieky 

 

První výlet na hraniční hřeben nás zavede do nejvýchodnější části Bukovských vrchů, na 

trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny, jejichž hranice se stýkají u vrcholu Kremence. Jeho svahy 

zaujímá rozsáhlý bukový prales Stužica, který byl v roce 2007 zapsán na seznam UNESCO. Celková 

rozloha pralesa činí 29,5 km
2
, z čehož podstatná část se nachází na území Slovenska, zbytek na 

Ukrajině. Původní karpatský les je tvořen bukovými nebo jedlo-bukovými porosty. V lesním 

komplexu žije několik endemických druhů živočichů, rostlin a hub. Do seznamu světového přírodního 

dědictví UNESCO nebyl zařazen pouze prales Stužica. Spolu s ním byly zapsány i další bukové 

pralesy na pomezí Slovenska a Ukrajiny, v nichž se vyskytují velmi staré a unikátní exempláře 

listnatých stromů. Ze slovenských pralesů to byla lokalita Rožok, bukový prales nacházející se na 

ploše pouhých 0,7 km
2
 u hranice 

s Ukrajinou východně od Uličského 

Krivého. Na hřebeni Nastaz, jižně od 

obcí Príslop a Topoľa se nachází prales 

Havešová zaujímající plochu 1,7 km
2
. 

Původní karpatský les je z 95% tvořen 

masivními buky. Poslední lokalitou je 

prales Vihorlat, který leží v sousedních 

Vihorlatských vrších na ploše 25,8 km
2
. 

Zahrnuje území v horské podkově 

obcházející ze tří stran jezero Morské oko 

od vrcholu Vihorlatu přes Motrogon, 

Sninský kameň k Nežabci, kde se dělí na 

dvě větve směřující k Věži a k Fedkovu. 

Turistika v Bukovských vrších, na území nynějšího národního parku Poloniny nemá dlouhou 

tradici. První zdokumentovaný pochod do tohoto území uskutečnil v roce 1839 ukrajinský básník a 

cestovatel Jakiv Holovackyj, který zážitky popsal v reportáži „Listy z neznámé krajiny L“. V polském 

„Ilustrovaném průvodci po Haliči“ z roku 1914 nacházíme první popsané trasy přes Roztoki Górne do 

Ruského či z Wetliny na Riabu skalu. Z turistického průvodce po Československu z roku 1937 se 

dozvídáme o existenci první turistické značky v dnešních Poloninách. Trasa začínala a končila na 

Zakarpatské Ukrajině, ale její část vedla po slovenské hranici hřebenem Stinské. Změněné uspořádání 

Evropy po druhé světové válce zapříčinilo zánik atraktivní turistické značky. První značená cesta na 

území národního parku Poloniny byla vyznačena až v roce 1971 v trase Nová Sedlica – Kremenec – 

Riaba skala. Teprve v roce 1991 byla prodloužena po hraničním hřebeni přes Ruské sedlo do 

Olšinkova. V roce 1989 byly zřízeny turistické značky z Runiny na Ďurkovec a z Nové Sedlice na 

Riabu skalu. Po vyhlášení národního parku (v říjnu 1997) byla síť značek rozšířena o úseky Osadné – 

Prales Stužica. [PC] 
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Balnica, Nová Sedlica – Čierťaž, Uličské Krivé – Ruský Potok – Topoľa, Runina – Ruské – Ruské 

sedlo a Runina – Tri studničky. 

Popisovaný výlet bude směřovat po nejstarších turistických značkách na území Bukovských 

vrchů. Začínáme v Nové Sedlici, o níž píše Miloslav Nevrlý v knize Větrné toulání, kde líčí svoji 

první návštěvu v této nejvýchodnější obci 

bývalého Československa: Tehdy se 

vznášela nad večerní Novou Sedlicou 

hořká vůně Karpat: cítil jsem v ní velké 

žluté kolotočníky na březích Hlubokého 

potoka, bahnité cesty vycházející 

z bukových lesů, seno, mléko, devětsily a 

krávy. Vlahá vůně čehosi starodávného a 

dobrého. Lidé v loupežnických kloboucích 

se seběhli a dobrotivě, ale zcela 

nesrozumitelně cosi vykládali. Ve vsi bylo 

jediné stavení z cihel – stanice žandárů, 

jak se tehdy říkalo pohraničníkům – 

ostatní byly ze dřeva, slámy a hlíny. Ze střech bez komínů stoupal pokojně dým. Elektřinu neznali. Nad 

obcí se tratily nekonečné strmé svahy lesů až na poloniny, kde se ze Slovenska stávalo náhle Polsko. 

Zakoušel jsem blažený pocit klidu, ticha, dalekých krajin a bezpečí. Čtrnáct dní jsem se pak toulal tím 

krajem, kde pastýři ještě stříleli vlky a sedláci divoká prasata. A vypadá-li to tam dnes jen trochu 

podobně jako tehdy – hned bych se tam vrátil! 

Dnes je v Nové Sedlici mnohé úplně jinak než tehdy: Domy jsou zděné, komíny jim nechybí, 

elektřina do obce dávno proudí, mají zde obchod, penzion a dokonce restauraci poskytující teplá jídla 

a studené pivo ze Šariše. Jen místní lidé stále hovoří pro nás Čechy těžko srozumitelným rusínským 

nářečím. Z okolní přírody zmizela stáda krav či ovcí. Přesto se dodnes mnohé podobá popisu barda 

(nejen) jizerskohorské místopisné literatury: Příroda v okolí obce zůstala stále stejná - panenská, 

neprostupná, tajemná a krásná. Proto neškodí se sem vydat. 

 

Z Nové Sedlice k Medové babě 

Začít nemůžeme jinde, než u penzionu 

Kremenec. Nebo pro jinde ubytované u 

předposlední autobusové zastávky Nová 

Sedlica, Obecní úřad. Také v Nové Sedlici 

kdysi měli dřevěný kostel, který patřil mezi 

nejkrásnější dřevěné chrámy na Zemplíně. 

Kostel sv. Michala archanjela byl v roce 

1971 rozebrán a přemístěn do skanzenu 

Vihorlatského muzea v Humenném, kde je 

od roku 1974 přístupný veřejnosti. Avšak 

v domovské obci si na něj uchovali památku 

v podobě nepřehlédnutelné dřevěné makety 

umístěné v centrální části Nové Sedlice u 

Zbojského potoka. Pro církevní účely dnes 

slouží zděný svatostánek. 

Nová Sedlica dnes. [JR] 

Model chrámu sv. Michala archanjela na návsi v Nové 

Sedlici. Stavba samotná byla v roce 1971 přemístěna do 

skanzenu v Humenném.  [PC]  
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Na hraniční hřeben můžeme vyrazit 

po třech značkách. Nejvýchodnější 

červená směřuje přes Stužicu na 

Kremenec, střední zelená přes louky pod 

Príkrým na Čierťaž a nejzápadnější žlutá 

kolem Medové baby na Riabu skalu. Po ní 

ze začátku povede i naše cesta. 

Směřujeme vzhůru údolím Zbojského 

potoka, kudy dříve jezdila lesní železnice 

ze Zábrodi. Asfaltová lesní cesta je 

usazena vesměs přímo na tělese dávné 

železničky. Krátce za obcí u rozcestí 

Poľana (též Lávka pod Príkrym) je místo 

s povoleným stanováním, kde se kdysi 

v letech 2002 – 2004 konal rockový 

festival „Fest pod Kremencem“. Nám přišla louka poněkud zarostlá a místo stanování bychom 

doporučili přece jen penzion v Nové Sedlici.    

Na rozcestí Poľana odbočuje vpravo po lávce 

přes potok zelená značka. Ta nejdříve poměrně 

monotónně stoupá po stále užších lesních cestách do 

sedla mezi vrcholy Kýčera a Príkry. Když jsme tudy 

v červenci 2017 stoupali na Čierťaž, Kremenec a dále 

přes Wielkou Rawku do Polska, předháněli jsme se 

na cestě ve svahu s lesní technikou, která vyjížděla od 

asfaltky do strmého kopce za účelem přibližování 

těženého dřeva. Lesní stroje naštěstí do hlubin 

karpatských lesů odbočily dříve, než jsme vystoupali 

na malebnou lesní louku, kde je umístěn rozcestník Lúky pod Príkrym. Odtud již cesta vedla 

malebnou pěšinkou v lese a také stoupání bylo mnohem přijatelnější. Byli jsme na hřebínku, který 

tvoří rozvodí mezi říčkou Stužicou a 

povodím Zbojského potoka. Šli jsme po 

hranici přírodní rezervace Stužica, vpravo 

od nás bylo mezi stromy možné 

zahlédnout údolí, kam se dostaneme až 

odpoledne, při sestupu z Kremence. Na 

Čierťaži zelená značka vyúsťuje na 

červenou hraniční hřebenovku. 

Popis cesty uvedený v předchozím 

odstavci však platil pouze pro ty, kteří se 

na Kremenec chtěli dostat zkratkou. Nás 

přece čeká Medová baba a Riaba skala! A 

tedy i mnoho dalších desítek minut po 

asfaltové cestě podél potoka. Nechme 

promluvit opět Miloslava Nevrlého: Z hor přicházela žena. V ranci na zádech jí vřískal kojenec. ... 

Z rozpaků se ženy zeptal, kam vede cesta Hlubokým potokem, kudy nás Hadrář chtěl hnát. „Dojděte 

Na cestě z Nové Sedlice vstříc hraničnímu hřebeni. [PČ] 

Lesní technika čeká na své další využití. [PC] 

Lúky pod Príkrym. Na trase z Nové Sedlici na Čierťaž. [PK] 
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k medovej babe,“ zněla odpověď jako 

z pohádky. Poutnice sebrala ranec 

s dítětem a šla k Nové Sedlici. „Medová 

baba?“ opakoval několikrát vyděšeně 

Kuba. Den byl ještě nejistější. 

Nezbývalo nic jiného: vydali jsme 

se směrem k medové babě. A došli jsme 

tam. Vlhké údolí nás zavedlo na sluncem 

zalitou paseku. Z dřevěné chatrče vyšla 

stařena, cosi vřeštěla. Medová baba, trhl 

sebou Kuba. Nerozuměli jsme jí ani slovo. 

Byla to samota všech samot, široko daleko 

nikdo jiný nežil. Baba byla tlustá, 

dobrotivá, mrkala na nás, ručkou kynula, zvala nás do chatrče. Hadrář šel, já s Kubou jsme počkali 

venku. Pak se Hadrář vrátil s pláství medu: „Medová baba dává každému med.“ A dala. Brzy nám po 

obličejích tekl med: medová baba měla na pasece ukrutně úlů. Najedli jsme se a šli dál, chýši 

pohádkové baby brzy pohltil bukový les. 

Dnes už Medovou babu připomíná 

jen dřevěná socha u složiště dřeva na 

konci asfaltové cesty, v místech kde dříve 

končila lesní železnice. S myšlenkou 

vybudovat v nejvýchodnějším koutě 

Slovenska galerii monumentálních soch 

přišel výtvarník Andrej Smolák. V roce 

2002 zde Marek Žitňan z Bratislavy 

vytvořil ze sedmimetrového dubového 

kmene první sochu. Je věnována Žofii 

Maťašovské, skromné ženě hor, která se 

sem přestěhovala s manželem v roce 1928 

z Polska. Zdejší lidé jí neřekli jinak, než 

„medová baba“. Zatímco muž pracoval 

v lese, ona se svými dcerami zasvětila celý život chovu včel. Starala se o 80 úlů. Pověst o úspěšné 

včelařce a jejím kvalitním medu se rychle šířila. Jejími největšími odběrateli byly vzdálené 

čokoládovny v Kolíně či výrobce pověstných pardubických perníků. V pozadí za sochou se nachází 

včelín, který zde postavili místní lesníci v roce 1997. 

O něco výše je možné na rozcestí uváděném v mapách pod názvem Medová baba (na 

rozcestníku je však uvedeno Poľovnícká chata Grófske chyžky) ze značky odbočit k lesnímu rybníčku, 

který zde byl vybudován v roce 1966. V parném létě tato vodní plocha láká ke smočení těla, avšak – 

jak zvěstuje varovná tabule – koupání a rybolov jsou v rybníku na „Mlákach“ zakázány. Lovecká 

chata je o kousek vedle ukrytá v lese a vede k ní další odbočka ze žluté značky. Chata patří státnímu 

podniku LPM Ulič a v období mimo hlavní loveckou sezónu je údajně nabízena pro ubytování i 

dalším zájemcům. Grófske chyžky dostaly jméno po hraběnce Leopoldině Serenyové z Luhačovic, 

která zde jako majitelka zdejších lesů nechala kolem roku 1910 vybudovat loveckou chatu, obydlí pro 

služebnictvo a konírnu. Dům byl pojmenován jako Leopoldina lovecká chata. 

 

U Medové baby. [PK] 

Včelín u Medové baby. [PC] 
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Riaba skala 

Od chaty lesního závodu Ulič nás 

čeká ještě asi kilometr po zpevněné (nyní 

však již nikoli asfaltové) cestě, než 

v zákrutě u informační tabule odbočíme 

prudce vpravo na pěšinku do lesa. 

Schůdky a můstky na cestě jsou již 

staršího data, avšak stále funkční. 

Procházíme serpentinami lemovanými 

jedlovo-bukovým a javorovým lesem 

pralesovitého typu. Protože procházíme 

povodím mnoha různých potůčků 

stékajících zde prudce z hraničního 

hřebene, je cesta ve stinném lese velmi často podmáčená a blátivá. Zhruba v polovině úseku od lesní 

cesty na hřeben vstupujeme do přírodní 

rezervace Jarabá skala (též Riaba skala).  

Po asi hodinovém výstupu jsme 

konečně na hraničním hřebeni, kde žlutá 

značka končí na slovenské červené a 

polské modré hřebenovce, které tudy 

svorně procházejí od Kremence přes 

Ruské sedlo a Balnicu až do sousedních 

Nízkých Beskyd. Ovšem s těmi Rabími či 

Riabými skálami to tady není tak 

jednoduché. Používají se oba názvy, 

přičemž správnější je nejspíš zápis Riaba 

skala. Slovo riabyj znamená různobarevný 

a název odkazuje na měnící se barvy 

různých vrstev skály. Poláci však 

používají jméno Rabia skała, a tak i my zde budeme oba pojmy střídat podle toho, ke kterému státu 

budeme lokalitu vztahovat. Druhým problémem je, že i na mapách najdeme toto označení hned na 

dvou místech a ani jedno neleží v místě, kde právě jsme. Polská Rabia skała na kótě 1199 m n.m. leží 

na západ odsud, na vrcholu, kde na hranici přichází ze severu žlutě značná cesta z Wetliny, Stareho 

Sioła přes Jawornik a Papotnou. Slovenská Riaba skala s kótou 1167 m n.m. je zase poněkud 

východněji, u vyhlídkové skály. Zde jsme v sedle mezi oběma vrcholy, proto je přiléhavější polský 

název rozcestí Pod Rabią Skałą. 

Rybník na Mlákach. [PK] 

Pod Riabou skalou. [PE]  

Panoramatický pohled na poloninu na Riabej skale. [PČ] 
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V poledne jsme došli 

na hranici: široká travnatá 

pastvina se táhla po obou 

stranách horského hřbetu. 

Šli jsme po něm k východu, 

nahoru a dolů. Brzy jsme 

přišli k mohutné vrcholové 

skále. „Riaba skala“, 

prohlásil Hadrář. Sedli jsme 

si, odpolední vánek hebce 

chladil. Bylo to nádherné 

místo: dokola jen hory. Na 

severu kopcovitá polská 

Halič, lesy, kopce, kopečky. 

Na jihu hornaté východní 

Slovensko: pastviny, hory, 

horečky. Na východě se zvedaly mohutné poloniny Podkarpatské Rusi. Mír, úplný mír a samota vanuly 

z tichých hor. Pod vějířem bukových lesů ležely v údolích nejchudší vesnice naší země: Runina, Ruský 

Potok, Nová Sedlica. Málo lidí zavítalo tehdy do nejvýchodnějšího koutu své vlasti. Do kraje 

dřevěných domů, slaměných střech, chudoby, medových pláství, bukových pralesů, dobrých lidí a 

zarostlých roklí. Byli jsme tehdy šťastni na Riabej skale, že se to podařilo právě nám. Tak vzpomíná 

na svůj příchod na hřeben Bukovských vrchů Miloslav Nevrlý.  

Možná od těch dob 

polonina trochu zarostla, a 

tak doporučujeme nejdříve 

ze sedla vyrazit západním 

směrem, k „polské“ Rabiej 

skałe. Záhy přijdeme na 

poloninské louky, z nichž se 

otevírají přesně ty výhledy, 

které pan Nevrlý popisuje. 

Byla by škoda jej opakovat, 

přidat můžeme jen spousty 

borůvek, které jsme zde 

nalezli. Vystoupejte až pod 

les halící „polský“ vrcholek, 

odtamtud je výhled nejlepší. 

Pokud míříte na Kremenec, 

dál už nechoďte, k rozcestí 

na vrcholu vede cesta pouze 

lesem, bez možnosti výhledu. Na opačnou východní stranu ze sedla zanedlouho dojdeme na 

vyhlídkovou Riabu skalu (též Jarabá skala). Výhled se odtud rozprostírá pouze na jih, na Ukrajinu a 

Slovensko. Pohledu dominují vrcholy od Kińczyku Bukowského po Kučalatu, vidíme Pikuj, Krasiju, 

Stinskou, na Slovensku pak Holicu, Nežabec či Vihorlat. 

 

Hraniční polonina na hřebeni u Riabej skaly. [PK] 

Rozhled z vyhlídkové Riabej skaly. [PE] 
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Po hřebeni na trojmezí 

Z Riabej skaly míříme na východ, 

čeká nás několikahodinové „houpání“ po 

hraničním hřebeni. Zakrátko překvapuje 

další žlutá cedulka s nápisem Rabia skała 

1170 m n.m. – kolik jich tu ještě je? 

Klesáme na louku v sedle mezi Riabou 

skalou a vrcholem Čelo. Na slovenské 

straně hranice střídá přírodní rezervaci 

Jarabá skala rezervace Borsukov vrch, 

která nás bude provázet až na Čierťaž. Na 

polské straně je na okraji lesa velký 

dřevěný přístřešek – wiata. Podobných 

potkáme v polských Bieszczadech několik. Přístřešky nejsou určeny pro pobyt v noci. Pravidla jejich 

používání obsahují také zřetelný pokyn: „Nepřikrmujte medvědy!“, nabádající návštěvníky, aby 

s sebou odnesli veškeré odpadky a zbytky 

jídla. 

Stoupáme z louky na vrchol Čelo 

(1158 m n.m.), kde nás zastihuje déšť. 

Škoda, že jsme nezůstali o chvilku déle u 

přístřešku. Ovšem stromy v pralese jsou 

tak husté, že necelou půlhodinku trvající 

déšť mě nedonutí ani vytáhnout pláštěnku. 

Cesta pozvolna klesá do sedla a potom 

opět stoupá na Borsukov vrch 

(991 m n.m.), přičemž překonáváme ještě 

několik nevýznamných a možná i 

bezejmenných vrcholků. Pokračujeme 

stále po státní hranici a kromě hraničních mezníků nám společnost tvoří stále hustší bukový prales. Jen 

na výhledy musíme již od sedla pod Čelem zcela zapomenout. 

Z lesa vycházíme na malou louku, 

poloninu v sedle pod Čierťažou 

(905 m n.m.), kde je vyhrazený prostor 

pro legální táboření. Otevírá se odtud 

pohled do Polska, do oblasti Puszcza 

bukowa pod hraničním hřebenem (oblast 

není přístupná po značených cestách) a na 

vzdálenější Połoninu Wetlińskou. V sedle 

pod Čierťažou je postavena bouda, která 

je nejvýchodnější slovenskou turistickou 

útulnou. V roce 2016 byla 

rekonstruována. Stavba má srubovou 

konstrukci s trojúhelníkovým průčelím. 

Uvnitř se vyspí asi sedm, možná i deset 

nocležníků s vlastním spacím pytlem a 

Přístřešek BdPN na okraji poloniny pod Čelem. [JR] 

Polonina mezi vrcholy Riaba skala a Čelo. [JR]  

Hřebenovka Bukovských vrchů v úseku mezi Riabou skalou a 

sedlem pod Čierťažou. [PC] 
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karimatkou. Před útulnou je velké ohniště s dřevěnými 

lavicemi a stoly. V okolním prostoru je povoleno 

stanování. Asi 100 metrů od útulny je upravený vydatný 

pramen, k němuž vede značená odbočka. Poláci zde mají 

na svojí straně hranice další obligátní bieszczadský přístřešek neboli wiatu, kde je přespávání 

zakázáno.  

Ze sedla nezbývá než vystoupat po státní hranici 

na vrchol Čierťaž (1071 m n.m.), kde se připojuje 

z pravé strany zelená značka od Nové Sedlice. Zaujal 

jeden z polských ukazatelů zavěšený na slabé větvičce 

stromu. Opouštíme rezervaci Borskuv vrch, dále až na 

Kremenec se budeme procházet nejen po státní 

hranici, ale i po hranici přírodní rezervace Stužica. 

Cestu lze charakterizovat rčením „nahoru a zase dolů“. 

Procházíme přes několik vrcholů. Nejdříve je tu 

pomník padlého vojáka Rudé armády Petra 

Andrejeviče Gladyševa z druhé světové války. 

Pokračujeme přes Hrúbky (1186 m n.m.) na 

Kamennou lúku (1201 m n.m.). Pokud si 

chcete užít rozhledů z trojmezí do Polska i na 

Ukrajinu, pak na zdejším balvanovitém 

vrcholku chvíli poseďte a pokochejte se, je to 

poslední takový výhled na trase. Na polské 

straně dominují Dział, Smerek, Połonina 

Wetlińska i obě Rawky, množství 

ukrajinských vrcholů jen stěží umím 

pojmenovat a nechybí ani pohled na sousední 

zalesněný Kremenec. 

 

Prales na slovensko-polské státní hranici. [PE] 

„Levitující“ polský rozcestník na Čierťaži. [PC] 

Pomník Petra Andrejeviče Gladyševa na 

hraničním hřebeni. [PE] 

Kamenná lúka – nejvýchodnější rozhledový bod na 

slovensko-polské hranici. [PK] 
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Połonina Wetlińska z Kamennej lúky. [PČ] 

 

Wielka Rawka z Kamennej lúky. [PK] 
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    Ukrajinské hory z Kamennej lúky. [PČ]  

 
   Hledíme na zalesněný vrchol Kremence. V pozadí ukrajinské Karpaty. Pohled z Kamennej lúky. [PC] 
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Kremenec 

 

Pod vrcholem Kremence zaujme na 

slovenské straně za hustým kapradím na 

okraji lesa umístěný – nikoli pařezový 

domeček Křemílka a Vochomůrky, nýbrž 

tajemný kontejner. Kde se tady asi vzal? 

Poslední stovky metrů a je tady vrchol 

Kremence (1221 m n.m.). Jsme na 

trojmezí. Zprava přichází hranice slovensko-ukrajinská, 

zleva polsko-ukrajinská. Obě lemují typické hraniční 

pylony, mezi nimiž se nachází nenápadný hraniční 

mezník určující polohu státní hranice. Na styku všech tří 

hranic je kamenný obelisk, vděčný objekt pro 

fotografování jednotlivců i skupin. Pozorný turista si 

všimne, že trojmezí neleží v nejvyšším bodě. Je tomu 

skutečně tak, styk všech tří hranic se nachází 

v nadmořské výšce pouhých 1208 m n.m. O třináct 

metrů vyšší vrchol Kremence, resp. spíše přesněji 

Krzemience (popř. Kremenarose) či Кременецье leží o 

kousek dál, na polsko-ukrajinské státní hranici. Za první republiky to byla hranice československo-

polská. Vrchol Kremence tedy dnes Slovákům nenáleží, nicméně bod na trojmezí je nejvýchodnějším 

místem Slovenska. Kromě pomníku 

a několika informačních tabulí tady 

toho mnoho není. Chybí lavičky, 

přístřešek či posezení. Davy turistů 

sem přicházejí především z polské 

strany, po hranici s Ukrajinou, kudy 

sem vede modrá značka z Wielké 

Rawky a Ustrzyk Górnych. Většina 

Poláků sem míří o něco pohodlnější 

a kratší cestou od parkoviště na 

Wyżniańském Wierchu, kolem 

Bacówky PTTK (horské chaty) Pod 

Małą  Rawką a přes vrcholy Małé a 

Wielké Rawky. 

 

Cesta na Kremenec. [PE]  

Polský turistický rozcestník na trojmezí poblíž 

Kremence. [PC] 

Trojmezí u Kremence. Kamenný obelisk na styku hranic tří států je 

vděčným objektem pro fotografování. [JR]  
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Prales Stužica a údolí Stužickej rieky 

Kremenec opouštíme jižním 

směrem po červené značce, která si to 

namíří přímo po státní hranici Slovenska 

s Ukrajinou. Ovšem již záhy odbočujeme 

z hraničního průseku prudce vpravo a 

míříme do nitra Stužického pralesa. Cesta 

chvílemi prudčeji či mírněji klesá, chvíli 

se snaží držet vrstevnice a směřuje kolem 

rozcestí Kamenistý potok do údolí 

Stužické řeky. Prales je zde vskutku 

překrásný, lidská ruka se na něm nijak 

nepodepsala. Při pohledu na mapu si vždy kladu otázku, 

proč vlastně tento malý kousek země, část údolí říčky 

Stužice byl ponechán Československu a nebyl také 

začleněn do území Sovětského svazu. Vznikla zde 

enkláva, která není ze slovenské strany (ostatně ani 

z žádné jiné) přístupná žádnou komunikací. Kdyby 

hranice Slovenska a Ukrajiny vedla po rozvodí od 

Packovy Kýčery přes Príkry, nebylo by se čemu divit. 

Jen trojmezí by potom bylo na Čierťaži a přírodní 

rezervace Stužica by náležela k území Sovětského svazu, 

nyní Ukrajiny. Československo a Slovensko by tím však 

přišly o jeden z nejkouzelnějších koutů obou států, jaký 

jsem měl tu čest poznat.  

Vývoj hranice mezi Slovenskem a Podkarpatskou 

Rusí po skončení první světové války a především 

okolnosti vzniku hranice mezi Československem a 

Sovětským svazem po druhém světovém válečném konfliktu ostatně jsou na delší povídání a bylo by 

zbytečné marnit právě v tomto místě čas 

takovými úvahami.  Zde se omezíme na 

konstatování, že po připojení 

Podkarpatské Rusi v roce 1919 byla část 

původního území Slovenska západně od 

řeky Uh mezi Užhorodem a Užockým 

průsmykem, kde převažovalo rusínské 

obyvatelstvo, přičleněna k Podkarpatské 

Rusi. Administrativní hranice stanovená 

československou vládou tehdy neměla 

zásadní význam, neboť nebyla státní 

hranicí. Jiná situace nastala po druhé 

světové válce, kdy toto původně 

Prales Stužica. [PE] 

Dávný obr ze Stužice. [PČ]  

Opěra bývalého mostu lesní železnice přes Stužickou rieku. [JR]   
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slovenské území převzal spolu s celou 

Podkarpatskou Rusí Sovětský svaz, který 

pak v zájmu získání některých 

strategických železnic a železničních uzlů 

nesmlouvavě zabral i další části 

československého území, především 

města Čop a Velký Berezný. 

Dejme raději ještě jednou slovo 

Miloslavovi Nevrlému: Na hraniční 

trojmezí pod horou Kremencem jsme došli 

k večeru. Cítil jsem tíseň: byl jsem teď 

nejdál na východ od domova, dál již to 

nešlo, oblohou běžely těžké mraky a 

nadcházela pralesní noc. Pod námi se na 

temném svahu ztrácel ve tmě pověstný 

Stužický prales s medvědy, vlky, divočáky 

a rysy. Stáli jsme v jeho horní části, 

neznámá chýška ležela u jeho úpatí sta 

metrů hluboko. Bylo mi bídně. Hadrář 

neztrácel ani minutu. Hnal nás z kopce 

polozarostlou rusko-slovenskou hranicí. 

Kuba začal prosit, abychom raději 

přenocovali na vlhkém svahu, dokud není 

úplná tma, a k chýšce šli až ráno, ale 

Hadrář se mu vysmál: umínil si, že k chýši 

na břehu Stužice dojde a nebylo v našich 

silách mu to rozmluvit. Byl by určitě šel 

dál třeba i sám. Mlel jsem z posledního. 

K řece Stužici jsme došli za tmy. 

Hučela, nevelká a kamenitá, přímo pod 

námi. Začalo pršet. Napřed málo, potom 

víc. Drali jsme se blátem, houštinami a vývraty za Hadrářem proti proudu řeky, do pasu mokří. Pocit 

strachu, samoty, únavy byl téměř 

dokonalý, tiše jsem plakal a nenáviděl 

Hadráře, který si jako tank razil cestu 

temnými houštinami před námi. Byla 

černá tma. 

A pak se to stalo, bratříčku. Stojí za 

to trmácet se kvůli takové chvíli světem a 

plakat únavou, osamělostí a beznadějí 

v deštivé tmě. Náhle bylo ticho: lámání 

větví vpředu ustalo, Hadrář se asi 

zastavil. Vyšli jsme s Kubou na malou 

světlinu. Bylo to neuvěřitelné, ale stála 

tam. Malá dřevěná chata. Hadrář se jí 

Cvičené oko „železničního archeologa“ i v hloubi pralesa 

Stužica identifikuje na cestě zbytky dřevěných pražců dávné 

lesní železnice. [PČ]   

Můstek na cestě vedoucí po tělese bývalé lesní dráhy. [PE] 

Červená značka v údolí Stužické rieky vede krátce přímo po 

tělese bývalé lesní železnice. [JR] 
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dotýkal a stále opakoval: „Chyžka u Stužice rieky, chyžka u Stužice rieky.“ Ta, kterou jsme si vysnili 

na popelnici tisíc kilometrů odtud, stála před námi. Čirá beznaděj se rázem změnila ve vítězství. Chata 

měla krytou verandu a trvalo jen několik vteřin, než jsme pod ní leželi ve spacích pytlích. Spánek ale 

dlouho nepřicházel: byl jsem nesmírně unaven i vzrušen. Déšť šuměl a Kuba sebou trhal, křičel 

z polospánku. Z hloubi pralesa mu odpovídal divoký soví hlas: volání karpatského puštíka 

připomínalo křik vražděného dítěte. Pod verandou světélkovali ve vlhké tmě červi – jakési karpatské 

žížaly – a tvořili stále se měnící bledé obrazy, čáry, kříže. Podivný večer na konci světa! 

Ráno jsem se probudil pozdě. Bylo 

zářivé karpatské jitro, plné vody v travách 

a syrově zemitých hořkých vůní. 

Nejkrásnější probuzení je po splněném 

úkolu! Na břehu hořel oheň a Kuba sbíral 

maliny do ovesné kaše. Nejkrásnější věc je 

také nikam nepospíchat: protahoval jsem 

se ve spacím pytli, oblit teplem a štěstím. 

Nad hlavou zpíval na buku nejnádhernější 

pták světa. Lejsek bělokrký. Jeho dvě 

jediné barvy, hluboká čerň a sněžná 

bělost, svítily pralesem. Jak to, že téměř 

žádný člověk neví, jak nádherní tvorové u 

nás žijí?Bylo medové jitro, úplné jitro, jitro všech jiter. Vstal jsem, sešel ke Stužici. V její průzračné 

vodě pobíhal skorec, o kus dál lovil Hadrář pstruhy. Už jsem zase miloval Hadráře, včerejší nenávist 

zmizela. Obřadně jsem se třikrát napil ze Stužice: teď už 

mi nikdo do nejdelší smrti nemohl tu řeku ani východní 

Slovensko vzít. 

Ačkoli jsme do údolí Stužické rieky přišli za 

světla i za mnohem příznivějšího počasí, lépe bych to 

nenapsal. Proto jsem tolik prostoru věnoval povídce 

z Větrného toulání. Údolí Stužice uchvátilo i mne. 

Šumící řeka, nad ní mohutné stromy. A jedna zajímavost 

poutající zájem příznivců železnice. Ačkoli se to zdá 

neuvěřitelné, i do tohoto zapomenutého koutu kdysi 

vedla železnice! Červená značka tu u potoka vede 

několik desítek metrů přímo po tělese bývalé trati. Lesní 

úzkokolejka s rozchodem 760 mm začínala na 

Podkarpatské Rusi u stanice Žornava. Její stavba začala 

krátce před první světovou válkou, která ji přerušila. 

Znovu práce pokračovaly od roku 1923 a v roce 1926 

byla dokončena hlavní trať v údolí Stužické rieky, která 

dosáhla délky 13,5 km. O dva roky později byly 

vybudovány tři odbočky. Nejkratší údolím Poportního 

potoka, další údolím Bystrého potoka pod Rawku a nejdelší zpřístupnila údolí Tichého potoka, jímž se 

nejvíce přiblížila ke slovenskému území. Ve své druhé polovině vedla k severu podél slovensko-

podkarpatoruské zemské hranice, kterou zde tvořil Tichý potok. Část její trasy by bylo možné 

Lávka přes Stužickou rieku. [PK]  

Lesy mezi Stužicou a Novou Sedlicou. [PE] 
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zahlédnout i ze slovenského území, kdyby se ovšem československo-sovětská hranice této historické 

hranice držela a nebyla vedena přes nejbližší západní vrch, tzn. v neprospěch Československa. 

Hlavní trať lesní železnice 

v Stužickém údolí byla později 

prodloužena o 3 km, čímž se dostala až na 

Slovensko. Po druhé světové válce trať 

přeťala státní hranice. Rozhodující část 

lesní železnice zůstala v Sovětském svazu 

a byla nadále provozována. Přibližně dva 

kilometry na slovenském území zanikly. 

Těleso drážky je od turistické značky ke 

konci trati dobře zachovalé i se zbytky 

několika mostků, zakončení je nezřetelné. 

Procházka po kratším, ani ne 

kilometrovém úseku směrem k hranici je 

ještě zajímavější. Vzhledem k nedostatku 

času jsme neměli čas přebrodit Stužicu, a tak jsme s kolegou „železničním archeologem“ absolvovali 

jen krátkou procházku po levobřežní části trati. Dáme proto slovo Jardovi Přibylovi, který zbytky trati 

popsal v časopise Tulák po drahách v roce 1999: Na tělese se brzy objeví notně zestárlé pražce a 

drobné kolejivo. Posléze trasa přechází na pravý břeh „rieky“, po dřevěných mostních trámech se 

však přejít nedá, neboť dávno spadly z kamenných opěr a omývá je voda. Stužické údolí je úzké a 

tmavé, těleso téměř není zarostlé. V nejužším místě si lesní železnice našla cestu mezi strmými svahy 

na dlouhé opěrné zdi nad potokem. Letité pražce začínají tvořit souvislé řady, zde snad chybí jen 

kolejnice. Na rozšířeném místě dvě řady pražců vedle sebe označují polohu bývalé výhybny. Po jedné 

z výhybek zůstala na zhlaví srdcovka. Těleso pokračuje stále bez přerušení, pro opravdové zájemce je 

to skutečný zážitek. Náhle se však přímo na náspu objeví hraniční sloupek. Dál už je území Ukrajiny. 

Putování musíme ukončit.       

Podobně jako Miroslav 

Nevrlý jsem sešel ke Stužické 

riece a alespoň se opláchnul 

jejími vodami. Pak už nezbylo, 

než překonat lávku přes potok a 

vydat se k jihu. Serpentinami 

při stoupání po červené značce 

k Nové Sedlici jsem se úmyslně 

loudal pomalým krokem. 

Ačkoli jsem byl po celodenní 

túře celkem unaven, zde jakoby 

se mi vrátily síly, avšak neměl 

jsem důvod zrychlovat. 

Opakovaně jsem se dlouze 

ohlížel zpět do údolí, jehož dno 

se mi stále vzdalovalo a 

vzdalovalo....  A vidíte, co ta chyžka u Stužice rieky? Na tu jsem vlastně do čista zapomněl! A tak 

nyní nemohu sloužit informací, zda schovaná ve ztraceném údolí pod Kremencem stojí dodnes. 

Turistický rozcestník Temný vršok. [PC] 

Z pralesa Stužica. [PČ] 
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Cestou do Nové Sedlice je 

zapotřebí překonat sedlo pod 

Packovou Kyčerou, kde se 

nachází turistické rozcestí 

Temný vršok. U něj jsou 

umístěny informační panely. 

Opouštíme tady přírodní 

rezervaci Stužica. Omšelý 

turistický rozcestník vrostlý do 

mohutného stromu tvrdil, že 

nadmořská výška zde dosahuje 

838 m n.m., ve skutečnosti je to 

o necelých 20 metrů níže, a tak 

turista překoná od Stužice 

150 výškových metrů na cestě 

z Kremence do Nové Sedlice 

„zbytečně“. Odtud budeme již pouze 

klesat, většinou po cestách, jen chvilku po 

zkratce v podobě strměji klesající stezky 

do údolí Packova potoka. Po cestě ještě 

mineme rozcestník „Skladka pod 

Kýčerou“. Podle Packova potoka 

dojdeme k  domům Nové Sedlice. První 

při cestě po pravé straně je budova 

informačního střediska Národního parku 

Poloniny, která sloužila pro rekreační 

účely pracovníků resortu ochrany přírody 

a v případě volné kapacity 

poskytovala ubytování i dalším 

zájemcům. Od května 2015 však 

ubytování turistům již není 

poskytováno. Červená značka 

nás dovede až ke konečné stanici 

autobusu, jen o kousek níže po 

levé straně leží hostinec Beskyd 

a o pár stovek metrů dál na 

stejné straně potoka (již mimo 

červenou značku) i penzion 

Kremenec, dvě zařízení, v nichž 

je možné celou asi 32 km 

dlouhou túru s převýšením téměř 

1600 metrů náležitě zhodnotit.   

Dedo (Ďido) Beskyd – vládce Bukovských vrchů. [PČ] 

Nová Sedlica – konečná! [JR] 

Nová Sedlica. [PK] 



66 

 

Z Runiny na Ruské sedlo a zase zpátky 

 

Po snídani v penzionu Kremenec naše výprava míří ve třech automobilech přes Ulič, u odbočky 

do Ruského Potoka nás zběžně překontrolují hlídkující pohraniční policisté. Za Kolbasovem odbočíme 

na vedlejší silnici, po níž přes Topoľu dojedeme do Runiny. Parkujeme na úplném konci obce na 

upravené ploše u informační tabule a netradičního kruhového přístřešku sloužícího jako terénní 

informační bod, kde si mohou návštěvníci na panoramatických mapách zjistit názvy okolních kopců, 

které mnohdy ani na běžných mapách nenajdou – Dlouha luka, Roztoky, Hrun či Saganovec. Naším 

cílem dnes bude střední část hřebene Bukovských vrchů mezi vrcholem Ďurkovec a Ruským sedlem, 

odskočíme si přitom i na polský vrchol Jasło a z Ruského sedla zpět se vrátíme přes zaniklou obec 

Ruské a sedlo Zálomy. 

 

Do kopce z Runiny přes Tri Studničky na Ďurkovec 

Runina je srdcem Parku tmavé 

oblohy Poloniny, který byl v národním 

parku Poloniny vyhlášen v roce 2010. Byl 

založen s cílem informovat veřejnost o 

výjimečně zachovaném nočním prostředí 

v tomto území s minimální hustotou 

osídlení, což snižuje světelné znečištění. 

Proto jsou zde dobré podmínky pro 

kvalitní noční astronomická pozorování. 

V oblasti je výborně viditelná Mléčná 

dráha a bez dalekohledu lze spatřit 

několik tisíc hvězd. Hory znemožňují 

přímou viditelnost světel z okolních měst 

a obcí. Obec Runina Park tmavé oblohy Poloniny podporuje, proto se zde veřejné osvětlení vypíná již 

ve 21 hodin a v letních měsících jej vůbec nezapínají. Runina leží více než 30 km od všech větších 

měst, proto si zde mohou pozorovatelé večer lehnout na trávu a sledovat i pouhým okem vzdálené 

hvězdné galaxie. 

Naše cíle budou mnohem bližší, 

proto opouštíme naše vozidla a stoupáme 

po zelené značce loukami vstříc k vrcholu 

Ďurkovce, u nějž se chceme napojit na 

hraniční hřebenovku. Na okraji lesa 

dosahujeme rozcestí Pod Vysokou 

Kýčerou (též Pšeničiště), kde odbočuje 

žlutě značená trasa k poutnímu místu Tri 

studničky. Leží na místě, kde se v roce 

1927 tehdy devítiletému Jurajovi 

Regulovi při pasení krav údajně zjevila 

Panna Marie. Zpočátku mu nikdo nevěřil, 

než jeho slovům dodal váhu místní 

řeckokatolický učitel Popovič, který začal spolu se svými žáky cestu z obce k místu zjevení udržovat a 

olemoval ji svatými obrázky. 

Ráno na horním konci Runiny. [PK] 

Louky nad Runinou. [PK] 
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Do druhé světové války sem chodili lidé z okolních 

vesnic pro vodu z pramenů, která měla údajně léčivé účinky. 

Potom ovšem lokalita upadla na dlouhou dobu do zapomnění. 

Teprve v roce 1991 navrátil Třem studničkám význam 

pravoslavný kněz Mikuláš Rusič, s jehož pomocí byly u 

pramenů vybudovány dřevěné konstrukce. 

Zhruba v roce 2013 dostaly „studničky“ 

současnou zděnou podobu. Voda z každé 

z nich je údajně chuťově jiná, což však 

pozná pouze častý návštěvník s dobře 

vyvinutými chuťovými smysly. V roce 

2012 nad prameny postavili pravoslavnou 

kapličku Panny Marie, později vznikla i 

zvonice. Její zvon je slyšet až dole v obci, 

a tak když zazvoníte, budou její obyvatelé 

vědět, že u Třech studniček je nějaký 

turista. Každoročně se zde setkávají věřící 

z obce a okolí, aby uctili památku Panny 

Marie. 

Při výstupu na Ďurkovec si 

nezapomeňte odbočku k poutnímu místu 

udělat. Občerstvíte se léčivou vodou, 

zazvoníte na zvon v místní zvonici a 

posedíte ve stínu stromů u kapličky. Cesta 

sem vede od asfaltové lesní silnice. My 

jsme hned v sousedství poutního areálu 

(za nezbytnou „kadibudkou“, kterou zde 

návštěvníci mají také k dispozici) našli 

zbrusu nově upravenou cestu pro těžkou 

lesní techniku, neklamný znak, že se 

Tri studničky ukryté v lese nad Runinou. [JR]  

Jedna ze studniček. Pohárek je připraven, 

můžete se napít. [JR]   

Oddech u zvoničky na Trech studničkách. [JR]   

Pohled na Runinu při výstupu na Ďurkovec. [PE]   
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v okolí poutního místa v brzké době 

plánuje lesní těžba. Po ní jsme došli zpět 

na zelenou značku, která vzápětí odbočí 

ze zpevněné cesty a namíří si to lesem 

strmě přímo na hřeben. Z Runiny do sedla 

pod Ďurkovcem (1120 m n.m.) je to 

570 výškových metrů na vzdálenosti 

necelé 4 kilometry (počítáno bez odbočky 

ke Třem studničkám). Z lesa se 

vynořujeme až těsně před hřebenovou 

poloninou. I když naše kroky povedou po 

většinu cesty po hřebeni západním 

směrem, nejdříve se vydáme na opačnou 

stranu, abychom zdolali Ďurkovec 

(1188 m n.m.). Výstup pěšinou po polonině je ze sedla snadný. Z vrcholu je vynikající výhled. Jižním 

směrem se otevírá letecký pohled na Runinu a další hřebínky směrem k hřebeni Nastaz. Obdivujeme 

Kučalatu a vzpomínáme, jak jsme se jejími svahy před několika dny prodírali. V pozadí se rýsuje 

Vihorlat. Opačným směrem jsou vidět horské hřebeny v Polsku. Při pohledu severozápadním směrem 

se dohadujeme, kudy povedou naše další kroky, vždyť na hlavním hřebeni Bukovských vrchů i dnes 

strávíme mnoho hodin. Jen stěží tipujeme, kudy hlavní hřeben vlastně vede. Nebude trvat dlouho a 

zakusíme to doslova na vlastní nohy. 

Výstup ze sedla pod Ďurkovcem na Ďurkovec. [PE]   

Pohled ze sedla pod Ďurkovcem do Polska. [PE]   
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Na vrcholu Ďurkovce. [PK]   

Pohled z Ďurkovce na hraniční hřeben pokračující směrem k Ruskému sedlu. [PK]   



70 

 

Po hřebeni z Ďurkovce  

přes Jasło do Ruského sedla 

Z Ďurkovce je to na polské rozcestí 

Rabia skała jen něco málo přes kilometr, a 

tak kdo absolvoval předešlý výlet z Nové 

Sedlice přes Riabu skalu a Kremenec po 

stejné trase jako my, má příležitost si zde 

snadno doplnit chybějící úsek hraničního 

hřebene. Celý však vede lesem a 

neposkytuje žádné výhledy, a tak i v naší 

dvanáctičlenné skupině se našel pouze 

jeden nadšenec, který tuto zacházku 

absolvoval. My ostatní jsme se vydali zpět 

do sedla pod Ďurkovcem a odtud vstříc k 

Ruskému sedlu. Většina trasy vedla 

lesem, jen občas jsme se vynořili na 

vysokohorských loukách. Všude byla 

doslova modrá moře borůvek, které ve 

strmějších úsecích rostly mnohdy téměř 

v úrovni úst. Místní medvědi se nemají 

špatně! 

Za sedlem Ďurkovec byla prvním 

významným vrcholem Pľaša 

(1162 m n.m.), která je další lokalitou 

vystupující nad hranici lesa. V blízkosti 

jejího vrcholu přestáváme na slovenské 

straně sledovat přírodní rezervaci Jarabá 

skala a začíná přírodní rezervace Pľaša, která zasahuje až k vrcholu se zvláštním názvem Kurników 

Beskid. Pľaša poskytuje ještě lepší rozhledy než Ďurkovec, především na východní část Bieszczad. 

Název vrcholu odkazuje na jeho lysý (plešatý) povrch.  

Za Pľašou se naše červená a sesterská 

polská modrá značka noří do lesů, z nichž se 

na louky s částečnými výhledy západním 

směrem vynoří až na vedlejším vrcholu 

Szczawniku, kde se hranice lomí ostře téměř 

v pravém úhlu. Přecházíme přes nevýrazný 

a již zmíněný Kurników Beskid, nedaleko 

za nímž následuje další strmé stoupání 

lesem. Jsme na typickém karpatském 

hřebeni, chvíli vede hraniční pěšina nahoru, 

chvíli zase dolů. Charakter okolí je zde však 

úplně jiný, než v oblasti mezi Riabou skalou 

a Kremencem. Les je zde daleko více 

zarostlý nižší vegetací.  

Ďurkovec nad poloninou v okolí sedla pod Ďurkovcem. [PK]   

Chvíle odpočinku na vrcholu Pľaše. [PC]   

Pohled z vrcholu Pľaša na slovenskou stranu. [PC]   
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Nejvyšší bieszczadské poloniny z vrcholu Pľaše. [PK]    

Pohled na západní část Bukovských vrchů z vrcholu Pľaše, který poskytuje vynikající výhledy. [PK]    



72 

 

Ze stínu stromů vystupujeme na 

chvíli až před rozcestím Kruhliak 

(Okrąglik) na stejnojmenném vrchu 

(1100 m n.m.). Zprava se k hřebenovce 

připojuje červená značka z polské obce 

Smerek, která sem směřuje přes vrchol 

Fereczata. Po chvilce docházíme na 

zmíněné rozcestí, z něhož je jen velmi 

omezený rozhled a kde jsme se rozhodli ze 

státní hranice odbočit a navštívit polský 

rozhledový vrchol Jasło (1153 m n.m.). 

Trasa je zde podstatně navštěvovanější. 

Chodí sem polští turisté z Roztok Górnych 

a Cisny. Červeně značená cesta podle toho 

vypadá, terén je podmáčený, a tak je všude 

množství bahna, které musíme často 

obcházet lesem. Teprve před vlastním 

vrcholem se vynořujeme z lesa na 

poloninu, která poskytuje z okolí vrcholu 

(nejvyšší vrchol Jasło je porostlý řídkou 

vegetací, kterou lze označit spíše za 

křoviny než les) výborné rozhledy. Název 

Jasło je velmi starý, označuje průzračnou 

vodu a původně se týkal určitě jednoho ze 

sousedních potoků.  

Červená značka odtud pokračuje po 

hřebeni severním směrem a přes vrcholy 

Szczawnik (1098 m n.m.), Małe Jasło (též 

Rys – 1103 m n.m.), Worwosoka 

Turistický chodník na hřebeni Bukovských vrchů v okolí kóty 

Kurników Beskid. [PC]    

Charakter porostu na hřebeni je mezi Pľašou a Kruhliakem 

úplně jiný, než v úseku mezi Riabou skalou a Kremencem. [PK]    

Lesy pod Kruhliakem. [PE]    

Rozcestí  Okrąglik (Kruhliak) [VJ]  
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(1024  n.m.) klesá do Cisny. Z Jasła z této 

značky odbočuje severovýchodním 

směrem žlutá značka mířící ke konečné 

stanici provozovaného úseku 

Bieszczadské lesní železnice v Przysłupu. 

Na starší mapě máme ještě modrou 

značku, která odbočuje z červené značky 

Kruhliak – Jasło a směřuje přes Duży 

Skaleniec do Roztok Górnych, kde se 

nachází schronisko (horská chata) Cicha 

dolina, kde je možné se občerstvit, ale i 

ubytovat (50 míst v pokojích po dvou až 

pěti lůžkách). Protože je však modrá 

značka již zrušená a ani se nám nedaří identifikovat místo jejího původního odbočení, necháváme si 

chuť na polské pivo zajít a míříme zpět na Kruhliak. 

Zde se vracíme na hřebenovku, která odtud po většinu cesty strmě klesá do Ruského sedla 

(801 m n.m.). Poláci tomuto průsmyku mezi vrcholy Kruhliak a Rypy (1003 m n.m.) říkají Przełęcz 

nad Roztokami Górnymi. Ruské sedlo leží na rozvodí dvou moří – Baltského a Černého. Na slovenské 

straně pod sedlem leží v nadmořské výšce 765 m n.m. upravený pramen Cirochy. Základní kámen 

upravené studánky byl položen v roce 2006. V jeho blízkosti najdou turisté přecházející hřeben 

Bukovských vrchů další útulnu v podobě srubového dřevěného přístřešku. Je podobná té v sedle pod 

Čierťažou. Nachází se asi 200 metrů pod sedlem na slovenské straně a je dostupná od modré turistické 

značky. Kromě toho je vyhrazené místo ke stanování přímo v Ruském sedle (100 metrů jižně od 

hranice). 

Také cesta pod vrcholem Jasła je lemována borůvčím. [PK] 

Stoupání od Kruhliaku na Jasło. [JR] 
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Pohled z Jasła k jihu, na hřeben Bukovských vrchů. [PE] 

Pohled z Jasła k severu. [PČ] 
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Historickou plají z Ruského sedla do Ruského 

Ze severní polské strany na Ruské sedlo vede pěkná asfaltová silnice z Cisny a Roztok Górnych. 

Oproti tomu z jižní slovenské strany byl přístup k Ruskému sedlu značně zkomplikován výstavbou 

vodní nádrže Starina a vysídlením obcí nad přehradou. Z dávné významné spojnice Uherska a Haliče, 

Michalovců a Baligródu (odkud pravděpodobně pokračovala do Lvova) se stala pouhá kamenná lesní 

turistická cesta. Tato nejstarší slovenská silniční stavba pocházející z šedesátých let 19. století je od 

roku 2001 technickou kulturní památkou. V zachovaném čtyřkilometrovém úseku se 16 zatáčkami a 

převýšením 247 metrů můžeme pod 

Ruským sedlem obdivovat původní 

propustky, odvodňovací příkopy a staré 

kilometrovníky. Ještě za druhé světové 

války Ruské sedlo sloužilo jako hraniční 

přechod mezi Německem a Maďarskem. 

Dnes cesta patří především turistům a 

cyklistům. 

Rusíni označují cestu do nitra hor 

překonávající karpatské hřebeny slovem 

plaj. Po staletí po plajích kráčela celá 

pokolení obyvatel Bukovských vrchů, ale 

i cizí formani, loupežníci, obchodníci a 

vojáci. Staré plaje vycházející z městečka 

Ruščanská dolina vyfotografovaná při sestupu z Kruhliaku do Ruského sedla. [PC] 

Na sestupu do Ruského sedla. [PE] 
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Snina vznikly obvykle v souvislosti 

s přepravou zboží z Uherska do Polska a 

opačně. Nejzápadnější plají Bukovských 

vrchů byla obchodní cesta známá jako 

Polská cesta (Polská puť). Vedla přes 

Pichne, Hostovice a Osadné do polské 

Woli Michowej. Další cesta vedla 

údolím Cirochy přes Stakčín a dnes 

zaniklou Zvalu do polského městečka 

Cisna. Plaj vedoucí údolím Cirochy 

v 18. století změnila trasu. Nevedla již 

přes Zvalu, ale přes obec Ruské a hlavní 

hřeben překonávala přes Ruské sedlo, 

čímž se zkrátila a zrychlila cesta mezi 

Sninou a Cisnou. Podle Ruského sedla 

dostala jméno Porta Rusica. 

V polovině 19. století byla cesta rekonstruována a 

v letech 1864 – 1865 byl znovu přetrasován úsek 

z Ruského do Ruského sedla. U silnice byly osazeny nové 

kilometrovníky a hektometrovníky označující vzdálenost 

z Michalovců do Ruského sedla. Dodnes se jich zachovalo 

pouze několik pod Ruským sedlem a ve Stakčíně. Mýto se 

vybíralo v Ruském u kamenného mostu přes Negricův 

potok u dnes již zaniklého zděného pravoslavného kostela. 

V 18. a 19. století vzniklo ještě několik plají přes horské 

hřebeny, které sloužily pro místní obyvatele. Spojovaly 

Smolník a Solinku, Ruské a Smerek, Novou Sedlicu 

s Wetlinou a Novou Sedlicu s Kňahiňou. 

V letech 1945 – 1957 byly v úsecích zničených po 

přechodu fronty opraveny dva propustky, byla prováděna 

občasná údržba silnice a napojena zpevněná lesní cesta. Od 

roku 1988 nebyly kromě základní 

údržby prováděny žádné podstatné 

zásahy. V letech 1999 a 2000 byla po 

silnici zřízena turistická a 

cykloturistická trasa a hraniční přechod 

do Polska. Na polské straně byl poslední 

původní úsek cesty (v délce 200 m) 

zničen a pokryt asfaltem v roce 2005. 

Ačkoli se jedná od roku 2001 o kulturní 

památku, budoucnost nejstarší silniční 

stavby na Slovensku není růžová. Byla 

projektována jako cesta pro chodce a 

Ruské sedlo. [PE] 

Pramen Cirochy. [PC]  

Památník osvoboditelům pod Ruským sedlem. [PK] 
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lehká vozidla tehdejší doby – koně a povozy. Dnes je kromě turistického využití používána i 

automobily policie a dokonce těžkými vozidly lesního hospodářství. Přibývají nelegální průjezdy 

motorovými vozidly a památka dále chátrá. 

   Louky nad bývalou obcí Ruské. [PK] 

Na hranici lesa při sestupu z Ruského sedla do bývalé obce Ruské. [PK] 
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Z Ruského sedla se vydáváme dolů 

na slovenskou stranu po modré značce a 

po historické silnici. Na okraji lesa, než 

vyjdeme na louky nad bývalou obcí 

Ruské, se nachází monumentální 

Památník osvoboditelům, který připomíná 

hrdinské činy Rudé armády za druhé 

světové války, při osvobozování 

slovenského území. Pomník je tvořen 

obdélníkovým pylonem z andezitu, který 

má v dolní části mramorovou tabuli 

s dvojjazyčným textem. V horní části 

pomníku je do mědi vytepaná volně vlající 

zástava s nadpisem v ruštině „за родину“ 

– „Za svoji vlast“. Od pomníku lze podstatně zkrátit serpentiny historické silnice po vyšlapaných 

pěšinkách po loukách, z nichž se otevírají 

překrásné výhledy do Ruščanské kotliny a 

na okolní hřebeny. Po loukách dojdeme až 

k bývalé obci Ruské, kterou jsme již 

navštívili při jednom z předchozích výletů. 

Cestu začínají lemovat různé 

chatky, přívěsy, maringotky ... domy zde 

stavět nelze a někde majitelé pozemků 

přespávat a skrýt se před nepřízní počasí 

musí. Kus za mostem přes Cirochu lze 

navštívit oba zdejší válečné hřbitovy – po 

pravé straně u bývalého kostela, o něco 

dále po levé straně v horní části 

rozsáhlého obecního hřbitova. Přicházíme 

ke křižovatce v bývalém centru obce. Je zde turistický rozcestník Ruské (Pod Hrabom), informační 

tabule a turistický přístřešek. 

 

Nepohodlnou cestou z Ruského přes sedlo Zálomy do Runiny 

Vydáváme se po silničce doleva a 

opouštíme ji až na úplném konci obce. Při 

cestě zde je tábořiště Megov potok a u 

silnice Terénní stanice Národního parku 

Poloniny, dům původně sloužící jako 

hájovna nazývaná Boriska. V dalším 

úseku si zkracujeme cestu lesem a údolím 

Michalcova potoka. Průchod kolem něj je 

však velmi blátivý, a tak můžeme skoro 

litovat, že jsme nezvolili delší trasu po 

souběžné silničce. Konečně se vracíme na 

zpevněný povrch v sedle Zálomy 

Nejstarší slovenská silnice. [PK] 

Sbírka historických kilometrovníků u silnice Porta Rusica. [JR] 

V bývalém Ruském. [JR] 
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(640 m n.m.). Po rozbité asfaltce průběžně 

devastované lesní technikou klesáme 

k bývalé obci Smrekovica, která se 

nacházela v údolí Šoputského potoka. 

Dnes je zde rozcestí zpevněných lesních 

cest a turistický rozcestník. Cesta přímým 

směrem by nás dovedla na silnici Topoľa 

– Runina, na cyklistické rozcestí 

Křižovatka pod Runinou. My však 

způsobně odbočujeme po modré značce 

vlevo na cestu, která by nás dovedla nad 

Runinu, k rozcestí Pšeničiště, kde jsme 

před mnoha hodinami odbočovali z cesty 

na Ďurkovec ke Třem studničkám.  

Vzápětí z této cesty odbočujeme vpravo do lesa. A 

kdybychom věděli, co nás čeká, raději bychom si vybrali 

jednu ze zpevněných, i když o dost delších cest. 

Předehrou byl úzký dřevěný a chatrný můstek přes potok, 

následoval krátký průchod lesem a napojujeme se na 

cestu, pro kterou je snad přiléhavější označení 

tankodrom. Dvě snad metr hluboké široké bahnité koleje 

se táhly lesem. Občas se dalo jít pruhem uprostřed, jindy 

bylo nutné se prodírat lesem či přeskočit 

přes potok, pokud turista nechtěl skončit 

jako blátivý mužík. Co se to děje na hranici 

národního parku a jeho ochranného pásma? 

To si jen místní lesní dělník se svým lesním 

kolovým traktorem LKT, důvěrně 

přezdívaným „Lakatoš“, po značené cestě 

zkracuje dojezd na místo lesních prací. 

Proklínáme výrobek z Trstené, který 

nalézáme zaparkovaný na okraji Runiny!  

Kaplička na místě bývalého kostela v Ruském. [JR] 

Vratká lávka přes potok. [VJ] 

Modrá značka „upravená“ průjezdy lesního traktoru 

„Lakatoš“. [PE] 
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Ten pouhý kilometr nám trval snad 

více než půl hodiny, než jsme z lesa 

vystoupili na louky nad Runinou, kde již 

cesta začala být výrazně přívětivější, nadto 

poskytující výhledy na okolní hory i vesnici 

ztracenou uprostřed nich. Máváme (nebo 

hrozíme?) zaparkovanému Lakatošovi a 

rychle vyhledáváme místní krčmu. Je to 

snadné, zatáčka doprava, doleva a na prvním 

rozcestí vpravo a hned druhý dům je ten 

správný. Hostinec u Mirka v Runině je 

vhodným místem pro hodnocení dnešní túry, 

kde se nám rychle vrací dobrá nálada 

poškozená stopami těžké lesní techniky. Sedíme na 

dvoře pod přístřeškem, hostinský uvnitř roztáčí jeden 

půllitr za druhým a my třídíme dnešní zážitky. Túra 

měřila asi 32 kilometrů, převýšení mírně přesáhlo 

1300 metrů. Naši řidiči ovšem nejsou abstinenti, a 

tak se po chvíli zvedají, solidárně odcházejí pro 

zaparkované automobily a přistavují je až přímo před 

pohostinské zařízení. Loučíme se s malebnou obcí 

Runina uprostřed Parku tmavé oblohy. Po chvilce již 

trojice vozidel uhání zpáteční cestou do Nové 

Sedlice na základnu expedice pro slovenskou část 

pobytu v penzionu Kremenec.  

Kostel v Runině. [JR] 

Autobusová zastávka v Runině. [PC] 

Příchod od sedla Zálomy do Runiny. [JR] 
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Z Osadného přes státní hranici do Cisny 

 

Vstupní branou do nejzápadnější části Bukovských vrchů je obec Osadné. Odtud míří na hřeben 

žlutá turistická značka, která státní hranici dosahuje v Balnici. Bukovské vrchy zde končí, dále na 

západ hřeben náleží k pohoří Nízké Beskydy. Samota Balnica má svoje nádraží. Nejezdí sem 

samozřejmě „normální“ železnice, nastoupit zde lze pouze do vláčku Bieszczadské lesní železnice, 

která nás odveze do stanice Majdan. Odtud je to coby kamenem dohodil do Cisny, kde již lze při 

trošce štěstí stihnout autobus či busik, který nás dopraví do některého z bieszczadských středisek (tj. 

do Wetliny nebo Ustrzyk Górnych). 

O Osadném jsem poprvé slyšel, když jsem v televizi sledoval stejnojmenný dokumentární film, 

který natočil v roce 2009 Marko Škop. V upoutávce k filmu se říká: Starosta vesničky Osadné pan 

Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanem, ve 

funkci je úctyhodných 36 let. Jeho duchovní protějšek, 

pravoslavný kněz Peter Soroka za posledních pět let 

pochoval 50 lidí a pokřtil 2 děti. Osadné pomalu vymírá. 

Boj za záchranu vesnice začnou vést starosta a kněz 

spolu se svými manželkami, důležitými stínovými 

poradci... Starosta i kněz ví, že budoucnost obce může 

spočívat v rozvoji cestovního ruchu. O pomoc 

s propagací poprosí PR manažera politického hnutí 

Rusínská obroda Fedora Vica.  

Tento politik s humorem Dona Quijota přitáhne 

do Osadného návštěvu na nejvyšší úrovni z Bruselu. 

Europoslanec Milan Gaľa je situací v obci dojatý a 

pozve lokální politiky do Bruselu. V rámci 

organizovaných exkurzí takto Evropský parlament 

v Bruselu navštíví 80 000 lidí ročně. Během cesty 

z koutu Evropy do centra Evropského Babylonu si 

hrdinové z Osadného prohlédnou a okomentují obrovské 

prostory parlamentu, navštíví sál pro 785 poslanců a 

hlavně – střetnou se s elitními europolitiky (mimo jiné i 

s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem), kterým představí své nové projekty...  

Film Osadné je výsledkem snahy vypovědět příběh o jednom malém velkém světě na hranici 

Slovenska a tedy i na hranici EU, kde končí asfaltové cesty a začíná prales. Je to subtilní příběh o 

místních lídrech a představitelích obce, kteří se dotknou světa evropské politiky na jejím vrcholu, říká 

režisér filmu Marko Škop a dodává: „Mikrosvět člověka v makrosvětě lidí. To je geocentrický bod, 

kolem kterého se točí filmy, které mě zajímají.“ Snímek Osadné byl oceněn na MFF Karlovy Vary jako 

nejlepší dokument. 

Po zhlédnutí filmu jsem pojal plán, že právě sem se musím někdy podívat. Navštívit místní 

krčmu, kochat se okolní přírodou, poznat zdejší život a lidi. Program naší cesty bohužel neumožnil 

strávit v Osadném alespoň jednu noc. Krčmu jsme navštívili, okolní přírodu spatřili a s místními 

poklábosili. Do programu se nám nepodařilo vtěsnat ani přechod zbývající části hřebene Bukovských 

vrchů od Ruského sedla přes vrcholy Rypy (1002 m n.m.), Strop (1011 m n.m.) a Černiny 

(929 m n.m.) po Balnicu (712 m n.m.), ani navazující úsek v Nízkých Beskydech přes Rydošovou 

(877 m n.m.), Vysoký Grúň (904 m n.m.), Hlboký vrch (890 m n.m.) a Szczolb (763 m n.m.) do 

Medvěd – symbol Rusínů, zde v podobě 

informační tabule vítající příchozí do 

Osadného. [PE] 
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Łupkowského průsmyku (642 m n.m.) nebo ještě o kousek dál do Laboreckého průsmyku 

(684 m n.m.), proto zde nebudeme tento úsek hřebenovky podrobněji popisovat, snad někdy příště.... 

 

Osadné 

Do Osadného jezdí autobusy ze 

Sniny nebo Humenného. Do roku 1948 se 

obec nazývala Telepovce. Konečná 

zastávka autobusu nese tajemné jméno 

Osadné, USS. Nebojte se, tady v údolí 

říčky Udavy se skutečně nenachází žádný 

pobočný závod košických železáren U.S. 

Steel. Zde zkratka znamená Ústav 

sociálních služeb, přesněji zařízení 

nazývající se Domov sociálních služeb 

v Osadném, jehož areál se nachází hned 

v sousedství zastávky. My z autobusu 

vystoupíme „jednu před konečnou“, na 

zastávce nazvané Osadné, garáž. Na návsi 

nás vítá dřevěná socha medvěda držícího znak obce Osadné. Není to náhoda, hnědý či červený 

medvěd je symbolem Rusínů a je i součástí jejich znaku. Socha medvěda slouží zároveň jako 

informační tabule.  

Za mostem přes Udavu je budova, v níž se skrývá nejen krčma u Borise, ale i místní obchod. 

Obci dominuje na návrší pravoslavný chrám Voznesenia Hospodinovho z roku 1930, k němuž vede 

přístupový chodník. Jeho vznik jsme popsali v kapitole týkající se válečných hřbitovů v Bukovských 

vrších. Za socialismu se na kryptu pod kostelem začalo zapomínat. Hrob byl zabetonovaný, 

z místnosti se stal sklad. Teprve koncem 

20. století začali mít o kryptu zájem turisti 

a tak se ji ve spolupráci se Spolkem přátel 

Východních Karpat podařilo zpřístupnit a 

otevřít část hrobu. Hrozilo, že se v kryptě 

zničené vlhkostí zřítí strop. V roce 2002 

byl do Osadného ustanoven duchovní 

Peter Soroka, který se začal snažit o 

záchranu krypty. Z mnoha oslovených 

organizací spolupráci přislíbilo ruské 

velvyslanectví v Bratislavě. V roce 2003 

rekonstrukce krypty začala a v červenci 

2005 mohlo být dokončené dílo 

slavnostně vysvěceno za účasti mnoha 

vzácných hostů.  

Od té doby začalo kryptu navštěvovat mnoho turistů a byla propagovaná v médiích. Díky ní se o 

obci dozvěděl režisér dokumentárních filmů Marko Škop, který pak natočil již vzpomínaný film. 

Dokument měl velký úspěch a Osadné i krypta se dostaly do povědomí široké veřejnosti v celém 

světě.  U přístupové cesty ke kryptě byla vybudována malá budova, spíše zahradní domeček sloužící 

jako infocentrum a samoobslužná prodejna suvenýrů. Infocentrum i krypta jsou otevřeny nepřetržitě, 

Krčma u Borise a prodejna smíšeného zboží v Osadném. [PE] 

Dům v Osadném. [PK]  
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pro zajištění průvodcovské služby mohou zájemci kontaktovat pravoslavnou církevní obec 

v Osadném. 

Tabule u krypty česky a rusky zvěstuje: Zde v pánu odpočívá 1025 vojínů padlých ve světové 

válce 1914 – 1915. Známých podle jmen 23. Neznámých 1002. Čest budiž jejich památce! Dalších 

1473 padlých vojáků z první světové 

války je pohřbeno na válečném hřbitově 

v prostorách obecního hřbitova, nepříliš 

vzdáleného od krypty. Pomník padlým 

v druhé světové válce je v prostorách 

obecního parku. 

Občerstvit se je možné v krčmě u 

Borise. Stěny jsou vyzdobeny různými 

artefakty a podpisy mnoha vzácných 

návštěvníků, kteří do Osadného zavítali. 

Hostinský se s nimi určitě rád pochlubí. 

Pokud vyrazíme po hlavní silnici směrem 

k hřebeni, zakrátko půjdeme kolem 

turistické ubytovny Borovka, která poskytne přístřeší deseti turistům, na zahradě mohou další zájemci 

stanovat.  Na konci obce u konečné autobusové zastávky začíná žlutá značka směřující na hraniční 

hřeben. O kousek dál lze vpravo od cesty stanovat na louce. Ještě o něco výše vyvěrá hned u cesty 

minerální pramen. 

 

Balnica – nádraží na hřebeni Bukovských 

vrchů 

Z Osadného na Balnicu je to asi 7 kilometrů 

a 350 výškových metrů. Na přesun by nám měly 

postačovat dvě hodiny – to uvádíme pro případ, že 

budete spěchat nejen na hlavní hřeben, ale i na 

vlak lesní železnice. Téměř 5,5 kilometru půjdeme 

po zpevněné lesní cestě a budeme přitom stoupat 

pouze mírně. Teprve v posledním úseku 

vstoupíme do přírodní rezervace Udava a začneme 

lesní pěšinkou, mnohdy podmáčenou a blátivou, 

stoupat prudčeji. Při výstupu nás bude doprovázet 

mezinárodní lesnická naučná stezka Udava – 

Solinka, přesněji její informační tabule, kterých je 

celkem deset (první z nich je v centru Osadného). 

Naučná stezka začíná v místě nazývaném Uhliská, 

pokračuje starou obchodní stezkou až na hřeben 

Bukovských vrchů, ke státní hranici s Polskem. 

Zpřístupňuje část přírodní rezervace Udava, která 

představuje mimořádně hodnotný lesní areál 

s přirozeným výskytem jedle. Poslední informační 

panel naučné stezky se nachází přímo u státní 

hranice. 

Cesta z Osadného na Balnicu. [PK] 

Na konci údolí Udavy. [PK] 

Stezka prameništěm Udavy míří ke státní hranici. [PE]  
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Vystoupíme z lesa a před námi je kolejiště 

úzkorozchodné železnice. Stojí zde jediný dům, který 

původně obýval strážník trati lesní dráhy. Dnes zde 

hospodaří Dorota a Wojciech Judovi. V podkroví domu 

„Stanica Balnica“ jsou k dispozici pokoje pro 25 osob, 

v okolí budovy lze stanovat. Po předchozí domluvě je 

možné zajistit i stravování. Funguje zde malá prodejna 

základního občerstvení, kde se dají doplnit zásoby piva, 

sušenek apod. K dispozici je tekoucí voda, sprcha, 

kuchyňka i elektřina, posedět lze u ohniště a v noci se 

kochat hvězdami, protože i sem zasahuje Park tmavé 

oblohy Poloniny. Ideální místo pro přespání při 

přechodu hlavního hřebene mezi Łupkowským a 

Ruským sedlem. Vyplatí se zde zdržet a vychutnat 

plnými doušky nabídku tohoto osobitého místa. 

Také na polské straně mají naučnou 

stezku, která je zaměřená na historii 

zaniklé obce Balnica. Stezka se táhne 

údolím potoka Balniczka, kde rusínská 

obec do roku 1945 stála. Zachovala se 

kaplička se „zázračným“ pramenem, starý 

hřbitov a početné boudy u cesty. Nejbližší 

zastávka naučné stezky u Balnice odhaluje 

bobří hráz. Zajímavostí jsou také změny 

státní hranice, ke kterým došlo poblíž 

Balnice. Po vzniku Československa a 

Polska v roce 1918 vedla státní hranice mezi 

oběma zeměmi po evropském rozvodí, tzn. 

karpatským hřebenem přes kótu 747 m n.m. Z toho 

důvodu 1137 metrů polské úzkorozchodné lesní 

železnice procházelo přes československé území. 

Ke změně hranice došlo 30. listopadu 1938, když 

na základě Mnichovské smlouvy přišlo 

Československo o část území i ve prospěch Polska. 

V tomto případě šlo o odevzdání liduprázdného 

území o výměře 0,8 km
2
, aby trať procházela 

výhradně polským územím. Po válce se hranice 

vrátila zpět do předválečného stavu, avšak po 

dalších jednáních v šedesátých letech 20. století 

byla posunutá tak, aby těsně kopírovala průběh lesní železnice. Začátkem sedmdesátých let došlo 

v rámci všeobecných pohraničních úprav k obnovení průběhu státní hranice ve stavu na konci roku 

1938 a tento stav trvá dodnes. 

Hlídač obchodu ve „Stanici Balnica“. [PČ] 

Vlak ve stanici Balnica. [PČ] 

Výhybky na odjezdu ze stanice Balnica. [PČ] 
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Bieszczadská ciuchcia 

Na tomto místě nastává ten správný 

okamžik, abychom se na chvíli věnovali 

Bieszczadské lesní železnici. Tak jako 

Češi mají v jižních Čechách 

Jindřichohradecké místní dráhy či 

nedaleko od Prahy Kolínskou řepařskou 

drážku, ve Slezsku najdeme 

úzkorozchodnou dráhu z Třemešné do 

Osoblahy, Slováci se pyšní dětskou 

železnicí u Košic, či Čiernohronskou lesní 

železnicí na středním Slovensku nebo 

muzejními drážkami, původně také 

lesními železnicemi na rozhraní Kysúc a 

Oravy, Poláci mají dráhu nazývanou 

Bieszczadzska kolejka leśna, které přezdívají ciuchcia, což lze do češtiny přeložit jako „mašinka“. Zde 

nechť čtenář promine pošetilost turisty 

kříženého s železničním příznivcem, což 

může vlivem nadšení z návštěvy lesní 

dráhy vyústit v pro někoho příliš 

podrobný popis této zajímavé trati. Prosím 

proto o shovívavost a chronické nepřátele 

železnice prosím o přeskočení 

následujících odstavců.  

Centrem lesní železnice je stanice 

Majdan, ležící u silnice spojující Cisnu a 

Komańczu, asi 2 km západně od Cisny. 

Toto nádraží určitě neminete, pokud pro 

cestu do Bieszczad zvolíte silniční 

přechod u Paloty. Do areálu stanice se 

vjíždí po mostě přes řeku Solinku a 

v provozních dnech železnice hned při vstupu zaplatíte vstupenku na nástupiště a řidiči také parkovné. 

Ciuchcia je v pravidelném provozu v letní 

sezóně od května do října o víkendech, o 

letních prázdninách se jezdí denně. V roce 

2018 pojedou v červenci a srpnu tři vlaky 

z Majdanu do Balnicy (odjezdy 10:00, 

13:00 a 15:30, doba jízdy tam a zpět 

2 hodiny, pobyt v Balnici 30 minut) a dva 

vlaky z Majdanu opačným směrem do 

stanice Przysłup (odjezdy 9:30 a 13:30, 

doba jízdy tam a zpět 2:50, pobyt 

v Przysłupu 30 minut). V pondělí, středu a 

pátek by měl být dopolední spoj do 

Balnicy a zpět veden parní lokomotivou, 

Původně provoz na lesní železnici zajišťovaly parní lokomotivy 

vytápěné dřevem. [PC]   

Potom provoz převzaly motorové lokomotivy. [PČ]   

Fronta před stylovou pokladnou ve stanici Majdan. [JR]   
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ostatní vlaky vozí motorové lokomotivy. 

Jízdenky si zakupte co nejdříve po 

příchodu do areálu, neboť jejich počet pro 

každý vlak je omezen (v případě většího 

zájmu cestujících bývají vypravovány i 

mimořádné posilové vlaky), což má tu 

výhodu, že vozy nejsou přeplněné a každý 

má ze svého místa dobrý výhled. Jízdenku 

lze zakoupit i předem přes internet. Cena 

zpáteční jízdenky je jen nepatrně vyšší, 

než cena jízdenky jedním směrem. Za 

parní vlak se platí o několik złotých vyšší 

jízdné. 

Jak se lesní železnice v těchto 

končinách objevila? Bieszczadské lesy, 

přestože poskytovaly velmi kvalitní dřevo, byly koncem 19. století jen obtížně dostupné. Cestní síť 

byla slabě rozvinutá, řeky nebyly příliš 

vhodné pro plavení dřeva. Teprve 

počátkem sedmdesátých let 19. století 

byla po okraji oblasti Łupkowským 

průsmykem vedena železnice propojující 

Lvov a Budapešť. Na opačné straně 

pohoří vznikla trať propojující Lvov a 

Sianki, která přes Užocký průsmyk 

pokračovala do Maďarska. Koncem 

19. století začaly vznikat v Karpatech 

první lesní železnice, které nabízely 

dřevařům jednoduchý, kapacitní a levný 

dopravní prostředek pro jejich dřevo. 

Odpadní dřevo sloužilo k vytápění 

lokomotiv, a tak provoz těchto drážek byl 

velmi rentabilní. Pro snazší průchodnost terénem byly voleny železnice úzkorozchodné. 

V této době vznikl i záměr na 

stavbu železnice ze stanice Nowy Łupków 

(na zmíněné trati Lvov – Budapešť) do 

Cisny. Trasa byla vedena přes obce Wola 

Michowa, Maniów, Balnica, Solinka a 

Żubracze do koncové stanice v Majdanu-

Cisně. Stavba úzkorozchodné trati o 

rozchodu 760 mm a délce 24 km byla 

zahájena v roce 1895 a dokončena 

22. ledna 1898, kdy do Majdanu přijel 

první vlak. U stanice bylo umístěno 

největší složiště dřeva na celé trati. Kromě 

dřeva vozila železnice i další zboží, čímž 

Turistický vlak z Majdanu do Przysłupu. [PE]   

Pohoda ve voze lesní železnice. [PČ]   

Vlak ve stanici Przysłup. [PK]   
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vytvořila podmínky pro ekonomický 

rozvoj tohoto zaostalého regionu.  

V letech 1900 - 1904 byla trať 

prodloužena o 12 km z Majdanu do osady 

Szpickiery a odtud do Kalnice (4 km). 

V letech 1908 - 1909 ze Szpickiery 

odbočila druhá trať do Beskidu dlouhá 

5 km. Jednalo se o velmi složitý úsek 

s četnými oblouky o malých poloměrech. 

Byla to jiná trasa, než kterou vede dnešní 

lesní železnice. Po původní trati je vedena 

lesní cesta, po níž je značena cyklotrasa. 

Napojit se na ni lze poblíž křižovatky 

silnice Cisna – Komańcza se silnicí do Roztok Górnych a k Ruskému sedlu. Trať se vinula nad obcemi 

Krywe a Przysłup, pod hřebeny 

směřujícími od Cisny k Jasłu. Křížila 

přitom množství bočních údolí 

s vodotečemi stékajícími z hor. Nad obcí 

Strzebowiska bylo u myslivny Szpicikiery 

větvení. Dnes se tu rozdělují lesní cesty a 

cyklotrasy. První odbočka směřovala 

podél potoka Bystry do Kalnice. Druhá 

větev pokračovala po úpatí Fereczaty do 

údolí potoka Smerek. Zde byla v místě, 

kde se dnes cyklotrasa ostře lomí k obci 

Smerek, pila Beskid. Koleje pokračovaly 

ještě do bočního údolí potoka Chomów, 

pod vrchol Ďurkovce. Kromě toho 

existovala další odbočná trať z Majdanu 

údolím Roztoczky do Roztok Górnych, kde tato cca 5 km dlouhá větev končila v údolí mezi pod 

vrcholem Duży Skaleniec a hraničním hřebenem. V roce 1911 převzaly správu nad tratí Rakouské 

státní dráhy. 

Do provozu železnice se negativně 

otiskla nejdříve první světová válka, kdy 

byla trať poničena. Po skončení války 

převzaly provoz Polské státní dráhy, které 

neprodleně zahájily opravné práce. Část 

hlavní trati v okolí Balnici se dostala na 

slovenské území, což bylo vyřešeno 

teprve změnou státní hranice v roce 1938. 

Do té doby projíždějící vlaky doprovázela 

československá pohraniční stráž. Ještě 

více se projevily následky hospodářské 

krize ve třicátých letech 20. století. Ceny 

dřeva silně poklesly, těžba se téměř 

Vlak ve stanici Balnica. [PK]   

Vlak Bieszczadské lesní železnice sjíždí z Balnice do stanice 

Majdan. [PČ]   

Na trati se nachází i velké betonové mosty přes řeky. [JR]   



88 

 

zastavila. Pravděpodobně v roce 1929 byla 

zrušena odbočka do Roztok Górnych. 

Úsek lesní železnice Majdan – 

Kalnica/Beskid byl snesen v letech 1932 – 

1934. Za druhé světové války jej ale 

Němci opět obnovili. Přitom byla v letech 

1941 – 1942 celá lesní železnice 

přestavěna z rakouského rozchodu na 

obdobný německý 750 mm. Po příchodu 

fronty byl obnovený úsek znovu rozebrán. 

Po druhé světové válce byla 

zachráněna pouze jedna parní lokomotiva 

a několik desítek vozů. Kolejiště i mosty 

byly značně poničeny. Úsek Balnica – Cisna byl zcela rozebrán, svršek byl použit pro stavbu krytů a 

bunkrů, po tělese jezdily za války tanky, 

pancéřová děla i automobily. Opravné 

práce byly zahájeny v listopadu 1944, 

avšak byly narušovány diverzními akcemi 

Ukrajinské povstalecké armády 

(Banderovci). Klid v oblasti zavládl až po 

ukončení operace Wisła v letech 1947 – 

1948. Zbytky lesní železnice převzaly 

polské státní lesy. 

Následně byly vypracovány studie, které řešily 

otázku dalšího zajištění přepravy dřeva z bieszczadských 

lesů. Již tehdy bylo uvažováno o automobilové dopravě, 

avšak přednost nakonec dostala výstavba lesních železnic 

a vleček. Původní úsek Nowy Łupków – Majdan-Cisna 

byl obnoven. V roce 1959 se na něj ve Smolniku napojila 

nová trasa „R – M“, tj. Rzepedź – Mików dlouhá 15 km. 

Následně bylo rozhodnuto o stavbě další trati z Majdanu 

do Wetliny a Moczarného v délce více než 29 km. Do 

provozu byla uvedena v roce 1964. Železnice byla 

vedena v nové trase údolím Solinky a Dołżyczky přes 

Cisnu, Dołżycu, pod obcí Krywe do Przysłupu, kde dráha 

překonala rozvodí (tento úsek je v současnosti 

provozován jako turistická železnice). Odtud trať klesala 

v četných obloucích do údolí potoka Kalnica přes 

Strzebowiska do stanice Kalnica, kde se trasa přimyká 

k říčce Wetlina, kterou sleduje přes Smerek do Wetliny. 

Ve stanici Majdan slouží staré vyřazené  vagóny jako prodejny 

občerstvení a suvenýrů. [JR]   

Prodejní stánky jsou připraveny na příjezd vlaku a jeho 

cestujících do stanice Balnica. [JR]    

Expozici muzea Bieszczadské lesní železnice 

lze navštívit v nádražní budově na 

stanici Majdan. [JR]    
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Tento úsek je dosud zachován, avšak 

neprovozován. 

V části Zabrodzie železnice Wetlinu 

(obec i říčku) opustila a pokračovala podél 

Górne Solinky do údolí Moczarne, kde 

ležely stanice Wielki Lutowy, Beskidnik, 

Szypowaty a koncová stanice Moczarne, 

ležící pod vrcholem Hrúbky na hraničním 

hřebeni. V roce 1963 byla zahájena 

pravidelná osobní doprava využívaná 

především turisty. V roce 1975 byla 

zrušena, avšak turisté mohli vlaky 

využívat i nadále „na vlastní nebezpečí“. 

Území mezi Wetlinou a Moczarnym dnes leží na území národního parku, nevedou sem žádné značené 

turistické cesty, proto je celá oblast 

běžnému turistovi nepřístupná. 

V sedmdesátých letech začaly být 

vyřazovány parní lokomotivy a 

nahrazovány motorovými rumunské 

výroby. Ty byly sice značně výkonnější, 

avšak náklady na pohonné hmoty se 

začaly podstatně promítat do rentability 

dráhy. Nenávratně skončila éra parní 

železnice, kdy byly lokomotivy vytápěny 

levným, často odpadním bukovým 

dřevem. S rozvojem rovnoběžně vedených 

silničních komunikací (bieszczadské 

obwodnice a Karpatské silnice) začal 

význam lesní železnice prudce klesat. 

Technický stav trati se rychle zhoršoval. Na počátku osmdesátých let byl zrušen úsek Wetlina – 

Moczarne, v roce 1991 byl zastaven 

provoz mezi Dołżycou a Wetlinou. 

Přepravu dřeva převzaly nákladní 

automobily využívající síť silnic a nově 

zřízených lesních cest. 

V roce 1992 byla ciuchcia zapsána 

do seznamu kulturních památek. 

V Majdanu začal vznikat skanzen lesní 

železnice, další vozidla byla převedena do 

různých polských železničních muzeí. 

V roce 1994 lesní správa zahájila přepravu 

cestujících v úseku Majdan – Wetlina, 

stále ještě bylo přepravováno i dřevo. Dne 

1. prosince 1994 byl provoz zastaven. 

V roce 1996 byla založena Nadace 

Vlak Bieszczadské lesní železnice na trati. [VJ]    

Souprava z Balnicy přijíždí do stanice Majdan. [PE] 

Přístřešek pro muzejní vozidla ve stanici Majdan. [PC] 
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Bieszczadské lesní železnice, jíž státní lesy předaly 

dráhu do užívání. Dne 4. července 1997 ve 12 hodin 

byl zahájen v úseku Majdan – Przysłup provoz 

turistických vlaků. V úseku Majdan – Balnica – Wola 

Michowa začaly vlaky znovu jezdit v roce 1998 (úsek 

Balnica – Wola Michowa dnes není pravidelně 

využíván). 

Na nádraží v Majdanu nejsou pouze pokladny, 

parkoviště a nástup do vlaků. Nachází se tady staniční 

budova, odkud je řízen provoz železnice. Sídlí zde i 

malé muzeum. Dřevěná staniční budova skrývá 

informační kancelář a úschovnu zavazadel. Na rampě jsou stánky s občerstvením a prodejem 

suvenýrů. Důležitým místem je výtopna s dílnou, kde jsou uschovány především lokomotivy a na 

opačné straně stanice přístřešek pro další vozidla lesní železnice. Opodál stojí nová budova sociálních 

zařízení. Ciuchcia má k dispozici dvě parní 

lokomotivy, několik motorových lokomotiv a drezín. 

Turisté jsou přepravováni v osobních vozech, a to 

buď letních (vyhlídkových) nebo běžných (v 

obvyklém provedení s okny). Kromě toho čítá vozový 

park dráhy i několik nákladních vozů či sněžný pluh 

pro zajišťování občasného provozu v zimní sezóně 

(především v období jarních prázdnin). Můžeme jen 

doufat, že se v blízké budoucnosti podaří 

provozované úseky dále rozšířit, především směrem 

k rekreačnímu středisku Wetlina, popř. opačným 

směrem do Woli Michowej, Smolnika či snad dokonce 

k normálněrozchodné trati do Nowého Łupkówa.  

I v současné podobě je lesní železnice významným 

turistickým cílem Bieszczad. Jízda vlakem patří 

k nevšedním zážitkům. Zatímco úsek do Przysłupu vede z 

větší části v nevelké vzdálenosti od hlavní silnice, vlak 

jedoucí na Balnicu za zastávkou Żubracze vjíždí do pravé 

bieszczadské divočiny. Tomu odpovídá i vybavení 

konečných stanic. Zatímco v Przysłupu jsme si ve stylové 

restauraci mohli vychutnat čepované polské pivo a 

kdybychom měli času více, tak se nám sbíhaly sliny 

vlivem všudypřítomné vůně smažených pstruhů, v Balnici 

je v okolí stanice pouze zmíněný obchůdek s občerstvením v bývalém strážním domku a přímo 

v sousedství kolejiště fungovalo několik sezónních prodejních stánků. Zejména otevřené letní vozy 

bez oken s podélnými lavicemi uprostřed zajišťují vynikající výhled. Díky tomu jsme mohli pohodlně 

projet celou trasu železnice i se svými velkými batohy na palubě vlaku. Ciuchciu jsme totiž 

s úspěchem využili pro návrat z Bieszczad zpět na Slovensko. Nejdříve jsme dopoledne projeli trať 

z Majdanu do Przysłupu „tam i z powrotem“, po občerstvení na staničce Majdan jsme po poledni na 

Balnicu již jeli „tylko tam“ a dále jsme pokračovali pěšky po turistické značce k autobusu do 

Osadného.  

Do Nowého Łupkówa dnes již vlaky lesní 

železnice bohužel nejezdí. [JR]  

Objíždění soupravy v Przysłupu. [PK] 

Bieszczadská ciuchcia – nashledanou! [PČ] 
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Poloniny mezi Wetlinou a Ustrzykami Górnymi 

 

Po vydatné snídani v horském hotelu v Ustrzykách Górnych, naší základně pro polskou část 

pobytu ve Vlčích horách, míříme v parném ránu ke stanovišti busiků, kde si musíme dohodnout ne 

úplně obvyklou trasu. Vedoucí expedice sice vedl k účastníkům osvětovou promluvu na téma 

hrozících odpoledních bouřek v tomto počasí, což by v kombinaci s dlouhým a náročným programem 

túry mohlo způsobit pozdější komplikace, většina členů kolektivu však v tomto okamžiku brala taková 

varování na lehkou váhu. Důležitější pro ně byla kvalitní hotelová snídaně podávaná až od osmi hodin. 

Teprve později se ukázalo, že v takových dnech je skutečně vhodné i v Bieszczadech (stejně jako 

v jiných horách) vyrážet na hřebeny dříve. Ale nepředbíhejme.... 

Požadovaným cílovým místem naší přepravy je obec Smerek, odkud vede od Ustrzyk Górnych 

nejvzdálenější výstupová cesta na Połoninu Wetlińskou. Pro dispečera zdejších busiků náš požadavek 

není problémem, pro dvanáctičlennou výpravu je určen největší aktuálně přítomný mikrobus, chvíli 

ještě vyčkáme na několik dalších zájemců chtivých cesty podobným směrem a vyrážíme. Cílem dne je 

projít nejen Połoninu Wetlińskou, ale i sousední Połoninu Caryńskou, což znamená, že nás strmý 

výstup dnes čeká nejen dopoledne, ale znovu i v předpokládaném odpoledním vedru.  

 

Výstup na Smerek 

Po cestě projíždíme přes sedlo 

Przełęcz Wyżniańska, odkud vycházejí 

značené cesty jižním směrem na Małou i 

Wielkou Rawku a severním směrem na 

Połoninu Caryńskou. Následuje parkoviště 

v Berehách Górnych, odkud lze vyrazit na 

obě poloniny, proto tudy ještě projdeme 

po poledni i při našem přechodu. O kousek 

dál následuje další parkoviště v sedle 

Przełęcz Wyżnia, kde leží nejvyšší sedlo, 

odkud lze nejkratší cestou dojít na 

Połoninu Wetlińskou, a to přímo ke schronisku Chatka Puchatka. Proto právě odtud míří na vrchol 

poloniny největší davy turistů.  

Náš busik, poté co vyložil několik 

našich spolucestujících na výše 

uvedených sedlech a parkovištích, 

pokračuje obsazený již pouze naší 

skupinou dolů do Wetliny. Z místní části 

Osada (nejvyšší část Wetliny) lze vyrazit 

po zelené značce na Dział a Małou 

Rawku, z místní části Zabrodzie po zelené 

a následně žluté značce na Riabu skału, 

v dolní části Wetliny (Stare Sioło) 

prochází žlutá značka mířící na jih na 

Riabu skału a na sever do Przełęczy 

M. Orłowicza na Połonině Wetlińské. Za chvilku jsme v obci Smerek, kde na jihozápad míří červená 

značka na Okrąglik neboli Kruhliak. Dvakrát během naší cesty jsme překřížili koleje lesní železnice 

Řeka Wetlina. [VJ] 

Většina stoupání na vrchol Smereku vede lesem. [VJ] 
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v úseku, který nyní není pro provoz 

turistických vlaků využíván. Busik stále 

nezastavuje a teprve pod obcí, na půl cesty 

do další osady Kalnica končíme 

pohodlnější část dnešního programu na 

křižovatce s lesní cestou do údolí potoka 

Kindrat. 

O pár stovek metrů dále čeká 

průchod kolem punktu informacyjno-

kasowego Bieszczadského národního 

parku, kde dostáváme razítko do našeho 

čtyřdenního karnetu a těm, kteří jej 

nemají, je prodána jednotlivá vstupenka 

do národního parku. Přecházíme poměrně 

monumentální most přes Wetlinku, za ním 

je po pravé straně parkoviště pro automobilové návštěvníky. Kdysi zde tento most nebýval a řeka se 

překonávala za pomoci brodu. Cesta 

z obce Smerek byla kratší, avšak po 

větších deštích neprůchodná. 

V počínajícím dopoledním vedru 

začínáme od Wetlinky stoupat, nejdříve 

po lesní cestě, vzápětí již lesními 

pěšinkami po červené turistické značce. 

Pozor, v úseku těsně za parkovištěm je 

značka v terénu vedena v mírně 

pozměněné trase oproti mapovým 

podkladům. Většinu trasy stoupáme 

v hustém lese, díky čemuž následky 

působení vedra nejsou takové.  

Prvním cílem je vrchol Smerek 

(1222 m n.m.). Cesta lesními stezkami 

zabere kolem dvou hodin a překonáme 

přitom výškový rozdíl více než 600 metrů. 

Zhruba v polovině výstupu jdeme kolem 

turistického přístřešku, kde se lze schovat 

v případě náhlé změny počasí. Teprve 

v posledním úseku vyjdeme z lesa na 

travnatou louku – poloninu. Poslední 

strmější výstup již vede po louce. Naštěstí 

jsme již dost vysoko, a tak zde není ani 

zdaleka takové vedro a dusno, jako na 

začátku našeho výstupu. Na vrcholu 

Smereku, který má charakter dvou skalnatých hřebenů, vane svěží větřík. Stojíme na nižším z obou 

hřebínků tohoto dvojvrcholu. Je zde kříž na paměť turisty zabitého bleskem. Sousední vyšší skalnatý 

Teprve závěr výstupu prochází po otevřených loukách. [PC] 

Opačným směrem by to šlo mnohem snáz. [PC] 

Na vrcholu Smereku. [PE] 
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vrchol byl jedním z nejlepších 

výhledových míst v Bieszczadech, avšak 

byl natolik zdevastován turisty, že musel 

být správou národního parku uzavřen. 

 

Połonina Wetlińska 

Na Smereku jsme vstoupili na 

Połoninu Wetlińskou, rozlohou druhou 

největší bieszczadskou poloninu, která se 

táhne v délce asi 12 km od severozápadu 

na jihovýchod mezi údolími říček 

Wetlinky a Prowczy. Jižní svahy této 

poloniny jsou krátké a strmé, naopak na 

sever se táhnou dlouhé hřbety postupně 

klesající k údolí řeky San. Ze Smereku 

sestupujeme asi 20 minut na rozcestí v sedle Przełęcz Orłowicza (1099 m n.m.), které je uzlem 

turistických tras. Lze sem vystoupit z jižní 

strany po žluté značce z Wetliny, ze 

severu sem míří (v posledním úseku 

společně) žlutá značka ze Zatwarnice a 

Suchých Rzek a černá značka od horské 

chaty Jaworzec. Mieczysław Orłowicz byl 

zakladatelem prvního turistického klubu 

ve Lvově a autorem mnoha turistických 

průvodců včetně prvního poválečného 

průvodce po Bieszczadech. 

Další úsek červené značky nás 

povede nižšími partiemi poloniny, podél 

skalního hřebene nazývaného Szare 

Berdo. Původně obyvatelé této části říkali Połonina Niżna. Na pravé straně se tyčí boční hřbet 

zakončený vrcholem Hnatowe Berdo (1187 m n.m.). Z Wetliny velmi monumentálně se jevící 

Hnatowe Berdo nutilo původní obyvatele Bieszczad vytvářet o něm legendy. Podle jedné z nich žil 

kdysi ve Wetlině rytíř Hnat. Zamiloval se 

do spanilé dívky a vzal si ji za ženu, 

ačkoli byla předurčena do kláštera. 

Porušení přání rodičů nepřineslo mladým 

štěstí. Jednoho dne, když Hnat lovil na 

polonině, vesnici napadli uherští zbojníci. 

Hnatova milovaná také zemřela. Hnat 

shora viděl hořící dům a v zoufalosti 

skončil na koni ze skály a zabil se. Vznik 

názvu je ve skutečnosti nejspíš daleko 

prozaičtější: Zdejší pastviny byly 

pravděpodobně ve vlastnictví jakéhosi 

Hnata. 

Połonina Wetlińska ze Smereku. [PE] 

Sedlo Przełęcz M. Orłowicza. [JR] 

Nižší střední pasáže Połoniny Wetlińské jsou lesnaté. [JR] 
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Pod Hnatowým Berdem, které je 

pro turisty nepřístupné, začínáme opět 

prudce stoupat do nejvyšší části poloniny. 

Její hlavní vrchol je podobně jako Smerek 

dvojvrcholem. Nejdříve musíme zdolat 

1253 m n.m. vysokou kótu Osadzki, 

odkud sestoupíme do sedle Srebrzysta 

Przełęcz, abychom potom prošli kolem 

nejvyššího bodu Roh (1255 m n.m.). 

Zatímco na Szarem Berdu jsme šli 

chvílemi lesem, zde se můžeme 

z poloninského hřebene kochat dalekými 

výhledy. Z Przełęczy Orłowicza to sem 

trvá asi hodinu pohodlné chůze. A zbývá 

další necelá hodina k již zdálky 

viditelnému schronisku. Cesta k němu se může zdát až nekonečná. Tento úsek hřebene byl kdysi 

nazýván Staw, protože tady bývala umělá nádrž pro napájení dobytka. Vzhledem k blízkosti horské 

chaty a vlastně i parkoviště zde turistický ruch začíná povážlivě houstnout. Kromě jednotlivců či 

malých skupin potkáváme i velkou organizovanou skupinu, které se musí po Bieszczadech pohybovat 

výhradně s průvodcem. 

 

 

Střední část Połoniny Wetlińské. [PC] 

Pohled na Smerek od začátku stoupání do nejvyšších partií Połoniny Wetlińské. [PC] 
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Odpočinek na Połonině Wetlińské. V pozadí Chatka Puchatka a Połonina Caryńska. [PE]  

Połonina Wetlińska z cesty k Chatce Puchatka. [PC] 
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Chatka Puchatka  

a sestup do Berehů Górnych 

Konečně procházíme kolem 

Hasiakowy Skały a přicházíme k nejvýše 

položené bieszczadské horské chatě, 

schronisku BdPN na Połonině Wetlińské 

(1239 m n.m.), nazývané Chatka Puchatka 

nebo Tawerna. Chata vznikla 

v padesátých letech jako vojenská 

pozorovatelna. V roce 1956 ji převzal 

Polský klub turistů (PTTK), ale teprve od 

roku 1967 fungovala jako celoročně 

provozovaná chata s obsluhou. Přespat 

bylo možné ve vlastních spacácích na 

20 postelích ve dvou noclehárnách. Na 

chatě není k dispozici elektřina (svítí se petrolejovými lampami) ani voda (je nutno ji donášet či 

dovážet od asi 0,5 km vzdáleného 

pramene). V okolí chaty bylo vskutku 

přelidněno. Na noc zde však zůstávali 

pouze praví turisté. Fungoval zde bufet se 

základním občerstvením. V lednu 2017 

byla chata uzavřena a v letní sezóně tam 

správa národního parku zajišťovala pouze 

základní občerstvení (káva, čaj, teplá 

voda) a umožňovala zde turistům 

konzumovat vlastní jídla a nápoje, do 

odvolání bez možnosti noclehů. Proto 

jsme neměli šanci zakoupit alespoň pivo. 

Možnost přenocování byla ponechána 

pouze nouzově, pokud turista nebude mít možnost sestoupit do údolí. Podle dostupných informací 

správa parku předpokládá přestavbu chaty na informačně-vzdělávací středisko, schronisko zde již 

nebude provozováno z důvodu absence vodovodu a kanalizace. V roce 2018 by měla být provedena 

rekonstrukce objektu. 

Od Puchatky, kde Połonina 

Wetlińska končí, je možné do údolí sejít 

třemi různými způsoby. První možností je 

strmá žlutá značka jižním směrem na 

Przełęcz Wyżnia. Zde je kromě velkého 

parkoviště a pokladny národního parku 

také pomník básníka Jerzyho 

Harasymowiče. Další obelisk připomíná 

oběti hor a jejich zachránce. Při sestupu ze 

žluté značky asi v polovině trasy odbočuje 

černá značka ke kempu BdPN Górna 

Wetlinka. Nejpříjemnější cestou, kterou 

Nejvyšší partie Połoniny Wetlińské jsou skalnaté. [PE] 

Schronisko Chatka Puchatka. [JR] 

Turistický ruch před schroniskem Chatka Puchatka. [JR]  
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jsme využili i my, je červená značka mířící do Berehów Górnych (745 m n.m.) – označovaných také 

Brzegi Górne. Seběhli jsme 500 výškových metrů za několik málo desítek minut. Sluníčko pražilo, 

teplota a dusno s klesající nadmořskou 

výškou stoupaly a nás lákala představa 

vychlazeného moku v některém 

z toužebně očekávaných bufetů u 

parkoviště. Ovšem to jsme se přepočítali. 

Žádné takové zařízení se zde ani omylem 

nenacházelo, pouze punkt informacyjno-

kasowy BdPN. Určitou možnost 

občerstvení slibovala šipka ukazující 

směrem na vedlejší silnici do Nasiczného 

a Dwerniku. Po pár minutách narážíme na 

přívěs, v němž paní prodávala zmrzliny, 

sušenky, nealkoholické nápoje ... ale pivo 

žádné. Bylo nám vysvětleno, že Poláci prý 

pivo tolik nepijí ... jako Češi.... 

Slovo bereh může označovat 

nejen břeh, ale také strmý sráz, což 

dobře pasuje k úzkému hrdlu údolí 

sevřeného dvěma poloninami. Berehy 

v roce 1921 čítaly 527 obyvatel a 

100 hospodářství kolem tehdejší cesty 

od jednoho sedla k druhému. Nyní je 

zde pouze pastýřská salaš.  Správa 

národního parku zde z důvodu 

zachování kulturní tradice povolila 

pastvu ovcí, které současně udržují 

louky, jež by jinak rychle zarostly keři 

a stromy. Zachoval se zde jeden 

z nejpůvabnějších starých 

hřbitovů v Bieszczadech. Při 

stavbě hlavní silnice byla 

většina náhrobků využita jako 

štěrk. Pouze jedenáct jich díky 

intervenci rodin zemřelých 

zůstalo zachováno. Nedávno 

pracovníci národního parku 

vyznačili v Berehách naučnou 

stezku představující historii 

bývalé obce i okolní přírodu. 

 

 

Na sestupu od chatky Puchatka. V pozadí Połonina Caryńska, 

náš další cíl. [PC] 

Ještě jeden pohled na Połoninu Caryńskou. [PK] 

Starý hřbitov v Berehách Górnych. [JR] 
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Połonina Caryńska 

Někteří členové expedice se 

opozdili, chvíli proto poblíž pokladny 

národního parku přemýšlíme, zda se nám 

v tom vedru chce opět stoupat na druhou 

z naplánovaných polonin. Nakonec 

zvědavost zvítězila a tak pokračujeme 

nikoli přistaveným busikem, nýbrž dále 

po červené značce. Míříme na nejmenší 

ze tří hlavních bieszczadských polonin – 

Połoninu Caryńskou. Táhne se v délce 

7 km mezi údolími Prowczy a 

Wołosatého. Nejdříve mineme starý 

hřbitov na okraji lesa a začínáme stoupat 

lesními pěšinami. Po cestě si v polovině výstupu lze odpočinout v další bieszczadské wiatě – 

přístřešku. Kousek nad ním přichází první 

loučka poskytující výhledy, průchod 

dalším lesem a konečně jsme na okraji 

vrcholové poloniny. Poslední stoupání se 

odehrává bezlesým prostorem, slunce již 

ale nesvítí a pohled za záda nevěstí nic 

dobrého. Za sedlem Przełęcz Wyżnia, ve 

Wetlině a kolem vrcholu Smereku zuřila 

bouřka, která se však naštěstí příliš 

neblížila. Pohled na radarové snímky 

v mobilním telefonu působí částečně 

uklidňujícím dojmem, bouřka postupuje 

ve směru jih – sever. Na druhou stranu se 

sem (prozatím po displeji přístroje) 

neúprosně přibližuje velmi výrazný 

červený flek (značící na radarových 

snímcích zvláště intenzivní srážky) mířící 

sem ze slovenské strany hor. 

Co teď? Nejkratší do bezpečí to 

odsud bude přes nejvyšší vrchol Połoniny 

Caryńské a rychle sestoupit po zelené 

značce na sedlo Przełęcz Wyżniańska. 

Stoupáme proto s kolegou na nejvyšší 

vrchol poloniny (1297 m n.m.), z Berehů 

Górnych jsme překonali během půl druhé 

hodiny asi 550 výškových metrů. Na 

vrcholu nezbývá mnoho času na výhledy 

do okolí. Místo okolních vrcholů a 

polonin stejně věnujeme pozornost spíše 

pohybu tmavých mraků na obloze. Přitom 

Také úvod stoupání na Połoninu Caryńskou vede lesem. [JR] 

Na hranici lesa pod Połoninou Caryńskou. [PE] 

Na hřebeni Połoniny Caryńské. Bouřka se přibližuje. [PE] 



99 

 

Połonina Caryńska s ohledem na svoje 

centrální umístění dává nejlepší přehled 

o nejvyšší části polských Bieszczad. 

Připravit pláštěnku do pohotovostní 

polohy, zabezpečit batoh proti dešti a 

už klesáme k rozcestí červené a zelené 

značky. Rychle chvátáme k parkovišti 

u hlavní silnice, kde po chvíli 

zastavujeme busik jedoucí z Berehů 

Górnych, který nás ještě před 

příchodem bouřky odváží do hospůdky 

U Eskulapa v Ustrzykách Górnych. 

Uvnitř již sedí náš nejpomalejší kolega, 

který bouřkovou situaci správně 

vyhodnotil a vrátil se do Berehů. Sedlo 

Przełęcz Wyżniańska je dalším 

výchozím bodem do Bieszczad, a tak ani zde nechybí parkoviště a pokladna. Pamětní tabule 

upozorňuje, že právě zde se v roce 1962 setkaly skupiny budovatelů velké bieszczadské obwodnice.  

V duchu (a trochu i nahlas) spíláme svým rychlejším kolegům, kteří se navzdory blížící se 

bouřce rozhodli dojít celou trasu po červené značce do Ustrzyk Górnych. Překonali tak obě sedla 

poloniny ve výškách 1206 a 1107 m n.m. i oba lokální vrcholy s nadmořskými výškami 1239 m n.m. a 

1148 m n.m. Mezi nimi odbočuje zelená značka na sedlo Przełęcz Przysłup Caryński (785 m n.m.), 

kde je možné si odpočinout 

v horské chatě a potom 

sestoupit po žluté značce 

k silnici v Bereżkách 

(615 m n.m.) nebo po silnici 

přes zaniklou ves Caryńskie 

do Dwerniku. A komu by to 

bylo málo, může se s pomocí 

zelené značky napojit na 

modrou značku a dojít do 

Dwerniku přes Maguru 

Stuposiańskou (1016 m n.m.), 

dříve výhledový vrch, nyní 

porostlý mladým lesem. 

Přímý sestup z Połoniny 

Caryńské do Ustrzyk Górnych 

(650 m n.m.) je strmý a vede po většinu cesty lesem. Opět zhruba v polovině trasy je turistický 

přístřešek. Od odbočení zelené značky na Przełęcz Wyżniańska je to do Ustrzyk asi hodina a půl, 

věřte, že při útěku před bouřkou to zvládnete ještě o dost rychleji. Nebudu napínat, většina naší 

výpravy stihla dojít (spíše doběhnout) do cíle ještě před příchodem bouřky. Proudy vody tekoucí 

z nebe jsme sledovali od vytouženého piva pod střechou ustrzycké hospůdky. Pouze dva naši kolegové 

to štěstí neměli a dorazili do cíle řádně promoklí. 

 

Jindy vynikající výhledy z Połoniny Caryńské zcela zhatila rychle 

se zhoršující povětrnostní situace. [PČ]   

Spěšný útěk z Połoniny Caryńské do Ustrzyk Górnych. [VJ]   
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Wetlina 

Existuje ještě druhá cesta po horských hřebenech, kterou lze přejít mezi oběma největšími 

turistickými centry Bieszczad:  z Wetliny do Ustryk Górnych. Půjdeme tentokrát jižně od hlavní 

silnice, kde nás čeká hřbet Dział a vrcholy Mała Rawka a Wielka Rawka. Nejdříve se zastavíme krátce 

ve Wetlině, která leží těsně u hranic Bieszczadského národního parku a snoubí se zde několik druhů 

okolní krajiny. Na jedné straně jsou smělé štíty Połoniny Wetlińské, na druhé lesnaté úpatí hraničního 

hřebene, kde nikdo nebrání procházkám a sběru borůvek či hub, na třetí vyhlídkové louky pokrývající 

hřeben Działu. Četné turistické značené cesty dávají možnost mnoha výletů. 

Oproti Ustrzykám Górnym ležícím v srdci národního parku, nabízí Wetlina větší počet 

různorodých ubytovacích a stravovacích možností: od elegantních penzionů s vytříbenou kuchyní po 

levnější hospody, ubytovací priváty a kempy. Je to přitom skutečná obec nikoli pouhé rekreační 

středisko jako Ustrzyki. Znakem Wetliny je její délka - plné 4 kilometry. Nejníže položená a 

nejzápadnější část nese název Stare Sioło. Na samém počátku obce vlevo (při jízdě od Cisny) 

odbočuje příjezdová cesta ke kempu Piotrowa Polana, k horské chatě Pod Wysoką Połoniną a k 

penzionu Leśny Dwór. U cesty je ukrytý třímetrový vodopád na potoce. Ubytovací zařízení provozuje 

rodina Ostrowských. Staří obyvatelé Wetliny vzpomínají na Piotra Ostrowského, správce rekreačního 

střediska PTTK, který každého hosta vítal žoviálním „Hej, medvěde!“.  

Pokud pokračujeme 

vzhůru vsí, míjíme po levé 

straně krčmu Gościniec Stare 

Sioło a po pravé Chatu 

Wędrowca (proslulou 

velkými palačinkami), dále 

je vedle velkého obchodu 

dobře vybavené informační 

středisko, Výletní dům a 

kemp PTTK a naproti 

mládežnická chata a penzion 

Wetlinka. O něco dále je 

pivní bar s neobvyklým 

názvem Baza Ludzi z Mgły a 

pošta. To jsme již v centru 

Wetliny, kde je několik 

obchodů, barů, restaurací, 

nezbytný kostel a hlavní autobusová zastávka. Tato část Wetliny ležící za mostem na Wetlince se 

jmenuje Zabrodzie.  

Po levé straně míjíme úřadovnu pohraniční policie a bar Czartoryja, napravo je neprovozovaná 

stanice lesní železnice. Za dalším mostem odbočuje vpravo cesta do bočního údolí Moczarne, kam je 

z důvodu ochrany přírody (zejména divoké zvěře) vstup zakázán. Přicházíme do nejmladší části 

Wetliny nazvané Osada, kde stojí několik domů lesníků a horský hotel PTTK. Před válkou zástavba 

Wetliny pokračovala daleko do údolí, až k Przełęczy Wyżné. V sedmdesátých letech minulého století 

na opuštěném místě, přes protesty ochránců přírody, byla zahájena stavba velké zemědělské farmy. 

Dnes se na jejím místě nachází kemp. Ve velké hale bývalého ovčína je zařízen kulturní sál s barem. 

Z centra Wetliny je to sem 3,5 kilometru. 

 

Połonina Wetlińska je častým cílem výletů turistů ubytovaných ve středisku 

Wetlina, kteří se neopomenou zastavit ke krátkému odpočinku u schroniska 

Chatka Puchatka. [JR]    
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Přes Dział na Wielkou Rawku 

Poblíž horského hotelu odbočuje ze 

silnice vpravo zelená značka, která 

nejdříve strmě stoupá lesem na vrchol 

hřebene Dział. Potom již následuje 

poměrně příjemná cesta pozvolna 

stoupajícím hřbetem, na němž se každou 

chvíli otevírají malebné louky poskytující 

výhledy. Na trase opět nechybí přístřešek 

pro případ náhlé nepohody. Po třech 

hodinách docházíme na vrchol Mała 

Rawka (1272 m n.m.). Máme za sebou 

10 kilometrů a bezmála 700 výškových 

metrů. Zelená značka zde míří prudce 

vlevo a klesá k horské chatě Bacówka Pod Małą Rawką (930 m n.m.), kam lze sejít za půl hodiny. Po 

strmé cestě to směrem dolů dobře utíká. Odtud je to již pouze 20 minut na parkoviště v sedle Przełęcz 

Wyżniańska. 

Stylová chata Bacówka Pod Małą 

Rawką od roku 1979 poskytuje přiměřené 

pohodlí, dobrou kuchyni a standardní 

ubytování. V případě plné obsazenosti 

chaty (30 míst) je možné v sousedství 

postavit stany. Při přechodu ze Slovenska 

do Polska přes Kremenec je zde možné 

vychutnat první (a zasloužené) polské 

pivo ze zdejšího bufetu.    

Ze sedla Przełęcz Wyżniańska 

přichází na Małou Rawku také žlutá 

značka, po níž pokračujeme na sousední 

Wielkou Rawku (1307 m n.m.), kam 

dojdeme za 20 minut. Hřeben mezi oběma 

Rawkami nabízí bohaté výhledy do okolí. 

Wielka Rawka je sedmým nejvyšším 

vrcholem Bieszczad a jediným mimo 

skupinu Tarnice, který překračuje 

nadmořskou výšku 1300 metrů. Díky své 

osamělé poloze je vynikajícím 

výhledovým místem. Mezi bieszczadskými 

poloninami malá polonina na Rawce 

zůstala zachována v nejvíce přirozeném 

stavu. Nebyla zde prováděna pastva uměle 

snižující hranici lesa, pouze zde byla 

kosena tráva na seno. Betonový sloup na 

vrcholu připomíná doby, kdy Wielka 

Rawka byla významným geodetickým 

Bacówka PTTK Pod Małą Rawką. [JR]    

Na cestě z Kremence na Wielkou Rawku. [PČ]    

Torzo bývalé triangulační věže na Wielké Rawce. [JR]    
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bodem, hlavním triangulačním bodem v polských Bieszczadech. Kdysi se nad sloupem tyčila, 

podobně jako na jiných bieszczadských štítech, triangulační věž z dřevěných tyčí. Dnes se vyměřování 

provádí za pomoci leteckých snímků a věže ztratily svoji potřebnost. 

Z Wielké Rawky lze dojít po modré 

značce asi za 45 minut na sousední 

trojmezní vrchol Kremenec. Nejdříve 

budeme téměř 200 výškových metrů 

klesat, potom necelou stovku metrů 

stoupat, to vše na vzdálenosti neúplných 

dvou kilometrů. Trošku litujeme, že 

z Wielké Rawky nelze pokračovat po 

státní hranici východní směrem k sedlu 

Przełęcz Beskid nad Wołosatym. Tato 

procházka je vyhrazena pouze polským a 

ukrajinským pohraničníkům. Nezbývá 

tedy než vzít za vděk modrou značkou, po 

níž lze za půl druhé hodiny dojít do 

Ustrzyk Górnych. Nejdříve prudce, potom 

pozvolněji lesem, na posledních dvou z celkových šesti kilometrů po hlavní silnici údolím potoka 

Rzeczyce. I zde zhruba v polovině cesty nechybí obligátní wiata Bieszczadského národního parku. U 

silnice najdeme parkoviště pro motorizované návštěvníky hor a nechybí tady samozřejmě ani pokladna 

národního parku. 

Odpočinek na Wielké Rawce. [PC] 

Pokračování po hraničním hřebeni z Wielké Rawky na východ je dovoleno pouze pohraničníkům. [PČ] 
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Sestup z Wielké Rawky na Małou Rawku. V pozadí hřeben Dział a za ním Połonina Wetlińska. [PC] 

Nejvyšší partie Bieszczad včetně nejvyššího vrcholu Tarnice od Małé Rawky. [PC] 
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Pohled od Małé Rawky na Wielkou Rawku. [PC] 

Połonina Caryńska z Wielké Rawky. Tento vrchol je díky své odlehlé poloze vynikajícím rozhledovým bodem 

na všechny ostatní hlavní bieszczadské poloniny. [PK] 
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Srdce Bieszczad 

 

Skutečným srdcem Bieszczadského národního parku jsou poloniny Tarnice a Halicze, které 

vytvářejí nejvyšší a také nejefektnější pasáže celého pohoří. Nebudeme skrývat, že také nejvíce 

navštěvované. Lidi zde nepotkáte snad pouze v listopadu. 

 

Ustrzyki Górne 

Výchozím bodem k nejvyšším 

vrcholům Bieszczad je rekreační středisko 

Ustrzyki Górne. Je to místo, které je na 

velké obwodnici nejvíce vysunuto na 

jihovýchod, do samého centra 

Bieszczadského národního parku. Je to 

nejlepší výchozí bod na turistické trasy, 

v okruhu dvou až tří hodin chůze leží tři ze 

čtyř hlavních bieszczadských polonin, 

v dosahu jednodenního výletu je všech 

sedm nejvyšších bieszczadských vrcholů 

s nadmořskou výškou přesahující 

1300 metrů. Přes léto je v Ustrzykách 

husto a někdy i hlučno. Většina návštěvníků (zejména těch přijíždějících automobilem) se tady pouze 

nakrátko zastaví, vlastně jen aby vystoupali na vrchol Halicze a ještě častěji na Tarnicu. Večer bývá 

v Ustrzykách klidněji, zejména když se 

nekonají koncerty živé hudby v některé ze 

zdejších restaurací. Toto ovšem platí 

především pro letní prázdniny, v ostatních 

obdobích zde bývá pustěji a z Ustrzyk se 

stává malá osada lesníků a zaměstnanců 

národního parku, který zde má sídlo. 

Osada vznikla již někdy před rokem 1580. 

Většina obyvatel byla v červnu 1946 

vysídlena na Ukrajinu. Opuštěné stavby 

vypálili Banderovci a v padesátých letech 

byla jedinou stavbou v Ustrzykách stanice 

pohraničníků. 

Turistům nabízí v Ustrzykách 

služby Hotel Górski PTTK s restaurací, 

saunou, posilovnou a malým bazénem. 

Pro pravé turisty zbytečně drahý a luxusní, na druhou stranu pro neznalého zahraničního hosta 

v neznámém prostředí poskytující jistotu. Byť na základě vlastní zkušenosti můžeme konstatovat, že 

zařízení lze označit jako poněkud „retro“. Hotel vznikl počátkem devadesátých let na místě původní 

horské chaty, která byla renovována z původní stanice pohraniční policie. Podobné podmínky nabízí 

turistům v posledních letech Zajazd pod Caryńska. Levnější jsou dvě jednoduché turistické chaty: 

Hotelik Biały provozovaný národním parkem v bývalé zaměstnanecké ubytovně a zařízení PTTK 

Kremenaros. V něm najdeme i druhou celoroční ustryzyckou restauraci, zvelebeného nástupce 

Hotel Górski PTTK v Ustrzykách Górnych. [PE] 

Výstupová trasa z Ustrzyk Górnych, od údolí Terebowce na 

Szeroki Wierch. [PČ] 
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slavného pivního baru Pulpit, v němž bylo 

možno před dávnými časy zažít atmosféru 

saloonu z Divokého západu. V letní 

sezóně má otevřeno několik dalších 

restauračních zařízení. Noclehy poskytuje 

také horská služba na své základně, 

několik privátních ubytovatelů a stan je 

možné postavit v rozsáhlém kempu. 

Navštívit lze malé muzeum horské 

turistiky, v případě nepřítomnosti 

personálu je třeba se ptát na recepci 

horského hotelu. 

Neobvyklý název starého baru 

upomíná na ve své době věhlasného zubra 

Pulpita, který se v roce 1965 vydal na 

několikasetkilometrový výlet po Polsku. 

Nalezli jej až pod Tarnowem. Prvních pět 

zubrů bylo do Bieszczad přivezeno v roce 

1963 z Białowiežského pralesa. Po roční 

aklimatizaci v údolí potoka Zwór byli 

vypuštěni na svobodu. Jedním z nich byl i 

Pulpit. Později bylo stádo doplněno 

dalšími exempláři. Dnes Bieszczady 

křižuje asi 300 jedinců polského 

největšího savce. Část z nich přešla za 

hranice. 

 

Tři výstupy na Tarnicu 

Naším cílem jsou vrcholy Tarnice a 

Halicze. Vydat se na ně můžeme přímo 

z Ustrzyk Górnych. Červená značka opouští Ustrzyki údolím Terebowca po zpevněné cestě 

vybudované pro potřeby kamenolomu fungujícího kdysi v hloubi doliny. Na jejím začátku je 

parkoviště a nezbytná pokladna národního 

parku, v níž nám přibude další razítko do 

karnetu. Cestu záhy opustíme a stoupáme 

po stezce lesem a opět nemůže chybět 

zhruba v polovině výstupu přístřešek. Asi 

po dvou hodinách vycházíme na okraj 

poloniny Szeroki Wierch, na jejímž konci 

čeká Tarnica. Szeroki Wierch má několik 

vrcholů, jejichž nadmořské výšky 

postupně dosahují 1240, 1268 a 

1293 metrů. Předposledním je Tarniczka 

s nadmořskou výškou 1315 m n.m., která 

již leží nad sedlem Przełęcz pod Tarnicą 

Výstup na Szeroki Wierch. V pozadí Wielka Rawka a Połonina 

Caryńska. [PE] 

Tarnica ze Szerokého Wierchu. [PČ] 

Turistický provoz na polonině Szeroki Wierch. [JR] 
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(1276 m n.m.). Z „Širokého vrchu“ jsou vynikající rozhledy. Protože trasa od údolí Terebowca není 

tou úplně nejfrekventovanější, doporučujeme se zde chvíli zdržet. Za zády nám defilují poloniny 

Caryńska i Wetlińska. Z Tarniczky lze sledovat silný turistický provoz na „magistrále“ z Wołosatého 

do sedla pod Tarnicou a dále na její vrchol. 

Druhou možnost k výstupu na Tarnicu nabízí modrá značka přes Bukowe Berdo neboli 

Połoninu Dźwiniackou. Je to výstup poměrně zdlouhavý, ale nejméně turisticky navštěvovaný. 

Začínáme ve Widełkách, kam nás z Ustrzyk ochotně doveze některý z řidičů busiků. Ani zde nechybí 

malé parkoviště a u něj bouda pokladny národního parku s nabídkou vstupenky nebo razítka do 

předem zakoupeného karnetu. Po 

překonání říčky Wołosaty jdeme po lesní 

cestě, z níž záhy odbočujeme do lesa na 

výrazně užší, blátivější a strmější stezky. 

Na počátku výstupu si můžeme 

povšimnout zbytků zářezů a mostu 

úzkorozchodné lesní železnice, o níž se 

ještě zmíníme podrobněji později. Výstup 

od parkoviště Widełki přes stejnojmenný 

vrchol (1016 m n.m.) na Bukowe Berdo 

je poměrně dlouhý a monotónní. Nechybí 

zde ani obvyklá wiata Bieszczadského 

národního parku. Po více než dvou 

hodinách vycházíme na travnatou 

Pohled ze Szerokého Wierchu do údolí Wołosatky a na hřebeny Vlčích hor. [PE] 

Sedlo pod Tarnicou – důležitá křižovatka značených cest. [PE] 
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poloninu a míříme na první vrchol 

Bukowého Berda s nadmořskou výškou 

1073 m n.m. Když přijdeme po několika 

dalších desítkách minut na rozcestí se 

žlutou značkou, která sem vyšplhala po 

severním úbočí z rekreačního střediska 

Muczne, máme za sebou téměř 

700 výškových metrů. Výstup po žluté 

značce z komunikačně hůře dostupného 

Muczného (byť i tam lze z Ustrzyk dojet 

busikem) zabere hodinu a půl, převýšení 

činí 450 metrů. 

Bukowe Berdo nabízí na svých 

jednotlivých nevýrazných vrcholech 

vynikající rozhledy. Postupně stoupáme stále výše, než dojdeme na východní okraj poloniny, který je i 

jejím nejvyšším místem (1312 m n.m.). Od 

rozcestí se žlutou značkou je to sem necelá 

hodina a 200 výškových metrů. Kocháme 

se výhledy severovýchodním směrem, kde 

před námi defiluje údolí hraniční řeky San 

a sousední Ukrajina.  

Z Bukowého Berda krátce klesáme a 

vzápětí následuje výstup na Krzemień 

(1335 m n.m.). Tady již turistický provoz 

houstne, neboť někteří turisté po zdolání 

Tarnice ještě naleznou síly, aby se vydali 

právě sem nebo dokonce ještě na nejvyšší 

vrchol Bukowého Berda, odkud se pak 

vrací stejnou cestou ke svým automobilům 

do Wołosatého. Název Krzemień je na 

mapách zachycená skutečnost 

nekompetence císařsko-královského 

kartografa, který zkomolil od místních 

zaslechnutý název Hreben (hřeben), 

pocházející od „zubatých“ skalek. Kdysi 

turistická značka procházela po hřebeni 

Krzemieńe, avšak správa národního parku 

rozhodla, že turisté devastují tento cenný 

fragment hor a rozhodla o přeložení 

značky. 

Z Krzemieńe, po Tarnici druhého 

nejvyššího vrcholu Bieszczad, klesáme po 

nepříliš pohodlných schodech do sedla 

Przełęcz Goprowska (1160 m n.m.).  

Mraky nad Bukovskými vrchy z Bukowého Berda. [PE] 

Hřeben poloniny Bukowe Berdo od severozápadu na 

jihovýchod stále stoupá k nejvyšším polohám Bieszczad. [PC] 

Také výstupová cesta z Widełek na Bukowe Berdo vede 

nejdříve lesem. [PE] 
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Nižší část poloniny Bukowe Berdo. [PČ] 

Na Bukowém Berdu. [PČ] 
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V tomto rozlehlém sedle mezi Szerokým 

Wierchem a Krzemieńem kdysi bývala sezónní 

stanice horské služby, podle níž dostalo sedlo 

svůj název. Na mapách najdeme ještě další 

název, a to Przełęcz Krygowskiego. Ze sedla se 

k nám připojuje červená značka od Halicze a 

společně začínají obě stezky stoupat – opět po 

nepříliš pohodlných schodech vytvořených 

správou národního parku – k sedlu pod 

Tarnicou. Na počátku stoupání je po pravé 

straně pramen a u něj přístřešek. Z nejvyššího 

vrcholu Bukowého Berda do sedla pod Tarnicou 

to je necelá hodina cesty, přičemž je nutno 

překonat takřka 200 výškových metrů nahoru i dolů (což po „bieszczadských schodech“ není tak úplně 

nenamáhavá činnost).  

Třetí možnost výstupu na Tarnicu je i tou nejsnazší. Dvě hodiny a 550 výškových metrů 

znamená výstup z horního okraje obce Wołosate po modré značce. Výstup začíná v místě, kam zajíždí 

z Ustrzyk busiky, automobilem vybavení turisté musí zaparkovat na parkovišti v dolní části 

Wołosatého a projít po silnici celou obcí. Kromě modré značky lze z Wołosatého využít i naučnou 

stezku, která začíná u starého hřbitova (ještě o něco výše, na úplném konci obce). Obě dvě cesty se 

sejdou na okraji lesa a dále již pokračují společně kolem Hudówa Wierszku až do sedla pod Tarnicou. 

Poslední pasáž cesty již vede nad hranicí lesa a i při tomto výstupu si turista užije nemála schodů 

vybudovaných dle norem pracovníků národního parku. 

Sedlo Przełęcz Goprowska. [PE] 

Sestup od Tarnice do sedla Przełęcz Goprowska ležícího pod skalnatými vrcholky Krzemieńe. [PE] 



111 

 

 

Tarnica od Wołosatého. [PK] 

Schody dle norem Bieszczadského národního parku nejsou příliš pohodlné. Zde jsou zachycenny nekonečné 

stupně na výstupu z Wołosatého do sedla pod Tarnicou. [PC] 
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Tarnica a Halicz 

Sedlo Przełęcz pod Tarnicą je jakýmsi uzlem značených cest. Červená a modrá značka se zde 

křižují a od nich zde odbočuje žlutá značka směřující (jak jinak než částečně po schodech) na vrchol 

Tarnice (1346 m n.m.). 

Výstup ze sedla zabere 10 - 

15 minut a pokud sem o 

letních prázdninách nepřijdete 

brzo ráno nebo pozdě večer, 

obrňte se trpělivostí, protože 

se Vám bude zdát, že je tady 

snad nejméně polovina 

obyvatel Polska. Průchod po 

žluté značce na vrchol Tarnice 

mi chvílemi téměř připomínal 

každodenní odpolední cestu 

z práce úzkou, avšak velmi 

frekventovanou pražskou ulicí 

Na můstku, kudy neustále 

proudí davy turistů mezi 

Václavským a Staroměstským 

náměstím. 

Odpočívadlo před posledním úsekem výstupu z Wołosatého do sedla pod Tarnicou. V pozadí cíl cesty – 

nejvyšší vrchol Bieszczad Tarnica. [PC] 

Upravené schodiště vede i ve většině trasy turistického chodníku ze sedla na 

vrchol Tarnice. [PC] 
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Na vrcholu je rozlehlá plocha ohraničená zábradlím, za něž by se nemělo chodit. Pro turisty je 

připraveno množství laviček, aby se mohli kochat vynikajícími výhledy. Nejpůvabnější je výhled na 

jihovýchod, na ukrajinské Karpaty. V prodloužení polských polonin je zřetelné jejich další 

pokračování za sedlem Przełęcz Użocka (Užocký průsmyk). Vyjímá se tam Pikuj (1409 m n.m.), 

nejvyšší vrchol celých Bieszczad. Název Tarnica znamená rumunsky sedlo. Při pohledu z Wołosatého 

tak ostatně hřbet Szerokého Wierchu a Tarnice vypadá, jakoby rozdělený sedlem pravidelného 

půlkruhového tvaru. Na vrcholu je velký kovový kříž, který připomíná návštěvu papeže Karola 

Wojtyly, tehdy v roce 1953 ještě obyčejného kněze. 

Teprve poslední úsek pod vrcholem je veden přírodním 

terénem, trasa je však neúprosně vymezena zábradlím. [PC] 

Vlevo: Kříž na vrcholu Tarnice. Kolega se kvůli fotografii 

dostal do křížku s jiným přítomným turistou. V Polsku není 

radno se fotografovat u kříže s pivem v ruce! [PE] 

Odpočinek na vrcholu Tarnice. Zdali poznáte, kteří turisté na snímku jsou Češi? [PK] 



114 

 

 

Polonina Szeroki Wierch z Tarnice. V pozadí Połonina Caryńska a za ní Połonina Wetlińska. [PC] 

Rozeklaný hřeben vrcholu Krzemień z Tarnice. Pod ním sedlo Prezełęcz Goprowska. [PE] 
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Kopa Bukowska a Halicz při pohledu z vrcholu Tarnice. V údolí mezi těmito vrcholy pramení potok 

Wołosatka. [PK] 

Vrchol Tarnice. V pozadí ukrajinské Karpaty. [PČ] 



116 

 

Sestup z Tarnice do sedla je 

otázkou okamžiku, avšak pouze pokud 

Vám nebudou překážet davy turistů 

proudících oběma směry. To se může 

pětiminutový „seběh“ prodloužit i na 

dvojnásobek. Dost bylo masových turistů, 

zastávka v sedle, kde mnozí z nich 

odpočívají a sbírají síly jako v posledním 

výškovém táboře na finální výstup, se jeví 

zbytečná, a tak rychle pokračujeme po 

souběhu červené a modré značky do sedla 

Przełęcz Goprowska. Protože červená 

značka směřující na Halicz již dávno 

nevede hřebenem Krzemieńe, odbočujeme 

zde vpravo na podstatně klidnější stezku traverzující úbočí Krzemieńe a Kopy Bukowské 

(1320 m n.m.). Jako na dlani máme výhledy na nejvyšší bieszczadské štíty, které se tyčí všemi směry 

od nás. Cesta možná trošku překvapivě docela odsýpá, a tak po zhruba hodince a 200 výškových 

metrech (od „sedla horské služby“) staneme na vrcholu Halicz (1333 m n.m.). Oproti Tarnicy je na 

této třetí nejvyšší hoře polských Bieszczad o poznání klidněji. Však vzdálenost od nejbližšího 

parkoviště je také o dost větší. 

 

 

Vrcholové skalky na Krzemieńi. [PK] 

Na cestě ze sedla Przełęcz Goprowska na vrchol Halicze. [PČ] 
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Výhled na „ukrajinský“ 

jihovýchod odtud není o nic 

horší než z Tarnice. Výrazně 

lepší je však výhled na sever, 

kde je možné pozorovat v celé 

kráse údolí horního Sanu a 

nízká pohoří na ukrajinské 

straně hranice. Například naše 

výprava plná železničářů a 

železničních fandů za pomoci 

teleobjektivu nadšeně sledovala 

provoz na vzdálené železniční 

stanici na ukrajinské trati přes 

Užocký průsmyk, kterou až 

později identifikujeme jako 

Sianky. Starou bieszczadskou 

tradicí bývalo chodit na Halicz 

za účelem pozorování východu slunce. Zážitek to byl jedinečný, ačkoli při čekání na úsvit byla někdy 

zima. V jasné noci je možné odtud spatřit světla Lvova. Ovšem je potřeba upozornit, že návštěvní řád 

národního parku nedovoluje pobyt na turistických stezkách v noční době! 

 

Cesta ze sedla Przełęcz Goprowska směrem k Haliczi stále plynule stoupá na hřeben navazující na Krzemień. 

Původně byla značka vedena po hřebeni Krzemieńe, kvůli ochraně přírody byla později přeložena do 

stávající polohy. [PC] 

Pohled na Halicz. [PC]  
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Kopa Bukowska a v pozadí vlevo Krzemień při pohledu ze stoupání na Halicz. [PK]   

Pohled z Halicze do údolí horního Sanu a na Ukrajinu. V popředí rozložitá rozsocha hlavního vrcholu 

Halicze – Wołowy (nazývaný též Kijowiec). Mezi nimi sedlo Przełęcz Siodło. [PE]   
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Z Halicze do Wołosatého 

Z Halicze budeme pokračovat jižním směrem nadále po červené značce. S výjimkou zdolání 

nevýrazného skalnatého vrcholu Rozsypaniec (1280 m n.m.) nás čeká neustálé klesání do Wołosatého. 

Protože máme ještě trochu času, poblíž Rozsypance se ještě na chvíli zastavujeme a „mlsně“ 

obhlížíme pokračování hraničního 

hřebene za sedlem Przełęcz Bukowska 

(1107 m n.m.), do něhož směřujeme. Od 

Halicze jdeme po Połonině Bukowské, 

která se stáčí ke státní hranici a pokračuje 

až k sousednímu vrcholu Kińczyk 

Bukowski (1251 m n.m.), na nějž se nám 

snad někdy poštěstí vystoupit 

z ukrajinské strany. Z polské je to 

zakázáno, stejně jako další pokračování 

po hřebeni přes vrcholy Stinska, 

Rozsypaniec (ano, druhý vrchol stejného 

jména), Opołonek a Piniaszkowy až 

k prameni Sanu, kam se podíváme 

(samozřejmě jinou trasou) v příštím výletu. Vedle už je známý Užocký průsmyk, kde hlavní hřeben 

Karpat přechází výhradně na území Ukrajiny.  

 

Kopa Bukowska, Krzemień, za ním Bukowe Berdo, úplně vlevo Szeroki Wierch a v pozadí Połonina Caryńska 

při pohledu z vrcholu Halicze. [PČ]   

Na vrcholu Halicze je podstatně klidněji, než na exponované 

Tarnici. [PK]   
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Tarnica, Krzemień, Bukowe Berdo a Kopa Bukowska při pohledu z Rozsypance. [PE]   

Kopa Bukowska a Halicz z cesty na Rozsypaniec. [PE]   
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Pohled z Rozsypance k údolí horního Sanu a na Ukrajinu. [PC]   

Pohled k vrcholu Kińczyk Bukowski a dále k Užockému průsmyku pořízený z Rozsypance. [PC]    
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Stejně tak je z Halicze či 

Przełęczy Bukowska zakázáno 

pokračovat východním směrem do 

bočních dolin údolí horního Sanu. 

Když sestoupíme do sedla, kde je 

umístěn i turistický přístřešek, 

nezbývá než se ohlédnout ještě 

jednou na pruhované pylony státní 

hranice a zamířit způsobně po 

zpevněné silničce západním směrem 

do Wołosatého. Klesáme nejdříve 

znatelněji, později již téměř po 

rovině údolím potoka Wołosatky. 

Státní hranice prochází vlevo od nás 

po hřebeni přes vrchol Menczyl 

(1008 m n.m.) a naše nohy trpí na 

nekonečné „asfaltce“. Dalo by se tu 

jít i poslepu (nebo za tmy bez světla). 

Aby bylo možné tuto silničku 

vybudovat, musela být v roce 1970 

provedena nevelká úprava státní 

hranice se Sovětským svazem. Čemu 

měla tato komunikace sloužit, není 

známo. Každopádně dnes končí 

v pustém místě na hřebeni poloniny. 

Ještě doplníme, že z Halicze do 

Przełęczy Bukowské cesta zabere asi 

40 minut, ze sedla do Wołosatého 

další dvě hodiny.  

Těsně přes Wołosatým 

odbočuje doleva celkem zachovalá 

silnice na sedlo Przełęcz Beskid 

(785 m n.m.), do jednoho 

z nejnižších bodů bieszczadského 

hraničního hřebene. V poválečném 

období se několikrát objevil záměr 

otevřít v tomto místě hraniční 

přechod, který by byl jediným 

spojením Polska se Zakarpatskou 

Ukrajinou. Protože se údolí 

Wołosatého stalo součástí národního 

parku, nelze již hovořit o řádném 

silničním přechodu. Před cestou tímto směrem ke státní hranici odrazují turisty dvě velmi výrazné 

silniční značky zakazující vstup pěších. 

Poslední desítky metrů zbývají na vrchol Halicze. [PC]    

Na vrcholu Rozsypance. [PC]    

Kříž v sedle Przełęcz Bukowska. [PK]    
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Cestou z Halicze do sedla Przełęcz Bukowska. Na vlevo navazující hraniční hřeben Połoniny Bukowské a 

dále k Užockému průsmyku je vstup turistům z důvodu ochrany přírody zapovězen. [PC]     

A sem je bohužel vstup ze sedla Przełęcz Bukowska rovněž zakázán. Dole v údolí je ukrajinská obec 

Verkhovyna-Bystra a nejbližší hraniční přechod se nachází mnoho desítek kilometrů odtud. [PE]      
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V 19. století bylo Wołosate jednou z nejlidnatějších obcí regionu, počet obyvatel dosahoval 

tisíce. Až do těchto míst kdysi sahala zástavba, proto zde i dnes není terén porostlý lesem. V roce 1946 

obyvatelé Wołosatého nečekali na vysídlení. Sami přešli se svým dobytkem na ukrajinskou stranu 

sedla Beskid. Dlouho tam potom kočovali, 

zatímco úřady řešily, co s nimi udělat. 

Stopy po původní obci byly většinou 

zničeny při barbarské rekultivaci půdy 

prováděné v osmdesátých letech firmou 

Igloopol, která zkoušela v údolí uvést do 

provozu velkou průmyslovou farmu 

dobytka. Zbylo pouze několik starých 

náhrobků na hřbitově a rekonstruovaná 

bojkovská studna 400 metrů od centra 

dnešní obce. Odpočinout si je možné 

v nově vybudovaném přístřešku, pro 

hladové je k dispozici ohniště. Dnes je 

Wołosate skupinou několika domů 

zaměstnanců národního parku. Je zde 

turistická ubytovna, kemp, bar Pod Tarnicą 

a pokladna národního parku u vstupu na značené stezky. V dolní části obce je areál střeženého 

parkoviště, u nějž nabízí své služby i restaurace. 

Největším a nejzajímavějším objektem Wołosatého je záchranná chovatelská stanice 

huculských koní, kterou národní park zřídil v objektech původní farmy Igloopolu. Lze zde získávat 

první jezdecké ostruhy v kryté 

jízdárně, absolvovat koňské 

vyjížďky po okolí Wołosatého 

nebo jízdy bryčkou. Správa 

národního parku podporuje 

rozvoj koňské turistiky. 

V poslední době bylo vyznačeno 

mnoho jezdeckých stezek 

označených oranžovými kolíky 

umístěnými v úrovni hlavy 

jezdce, např. z Ustrzyk Górnych 

do Wetliny a další s využitím 

lesních cest, které po skončení 

těžby na území parku ztratily 

původní význam. 

Z Wołosatého můžeme do Ustrzyk Górnych dojet automobilem, občas možná i autobusem, 

nejčastěji busikem, jejichž řidiči svoje služby nabízejí na horním konci obce, u vstupu na značenou 

stezku na Tarnicu. Je zde ovšem možnost zdolat zbývajících 6 kilometrů pěšky údolím Wołosatky. 

Jednou možností je modrá značka, která vede po silnici. Nabízí se také naučná stezka „Salamandra“, 

která míří především přes často podmáčené louky v blízkosti silnice. Cestou navštívíme jedno 

z nejzajímavějších bieszczadských vrchovišť, které je současně mezi zdejšími horskými rašeliništi tím 

nejlépe přístupným.  

Také vstup od Wołosatého na nikdy nedokončenou silnici 

k sedlu Przełęcz Beskid je přísně zapovězen. [PE] 

Tarnica od Wołosatého. [JR] 
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Do nejvzdálenějšího koutu Bieszczad 

 

V našem posledním výletu do polských Bieszczad se vydáme do jejich nejodlehlejší části. 

Budeme přitom nejdříve sledovat dávnou a zaniklou lesní železnici, která nás přivede do údolí horního 

toku řeky San, kde navštívíme několik zaniklých nebo téměř zaniklých obcí, tajemná rašeliniště a 

nakonec i pramen řeky San v blízkosti Užockého průsmyku. Bieszczadští turisté tento kraj od 

nepaměti nazývají worek, což lze přeložit jako pytel či žok. Je to území ve tvaru nepravidelného 

trojúhelníka, který má svoji podstavu opřenou o bieszczadskou obwodnici v úseku mezi Ustrzykami 

Górnymi a Stuposianami, s vrcholem dosahujícím Užocký průsmyk. Jeho zbývající strany určuje 

státní hranice. Větší část tohoto území dnes zaujímá Bieszczadský národní park. 

 

Ještě jedna lesní železnice 

Nejdříve si ovšem něco povězme o 

lesní železnici, jejíž bývalou trasu budeme 

během naší cesty do worku sledovat. Kde 

se v Ustrzykách Górnych vzaly koleje, po 

nichž zůstaly v okolí různé památky včetně 

kamenných opěr bývalých mostů? Hlavní 

trať spojovala Ustrzyki Górne, Stuposiany, 

Muczne, Tarnawu Niżnou, Tarnawu 

Wyżnou a Sokoliki Górskie (nyní na 

území Ukrajiny), kde končila u překladiště 

na normálněrozchodné vozy. Dráha, která 

patřila několika podílníkům, vznikla 

pravděpodobně v letech 1900 – 1904. Na 

její trase leželo množství parních pil, které 

využívaly služby této 60 km dlouhé železnice. Z hlavní trati se odpojovalo množství odboček, které 

byly po ukončení jejich využití (po skončení těžby v příslušné oblasti) opět sneseny. V Ustrzykach 

Górnych se trať dělila na tři směry. V západním směru vedla asi 2 km dlouhá odbočka do údolí potoka 

Rzeczyca (ve směru dnešní silnice do 

Berehů Górnych). Na opačnou stranu 

mířila jedna trať do údolí potoka 

Terebowiec a druhá směrem do 

Wołosatého, délka obou dosahovala také 

asi dva kilometry.  

Dnes se musíme do worku vydat 

výhradně po silnici – autem, busikem či 

na kole. Hlavní bieszczadská obwodnice 

sleduje hlavní trať bývalé lesní železnice. 

Další odbočka (z níž odbočovala severním 

směrem ještě jedna krátká trať) mířila 

doprava do údolí potoka Zwór mezi 

Ustrzykami a obcí Bereżki, kterou vzápětí projedeme. Pod obcí se připojovala zleva k lesní železnici 

odbočka z oblasti pod sedlem Przełęcz Przysłup Caryński, kam dnes míří z Bereżek žlutá turistická 

značka. Kdysi tady byl vybudován žlab, jímž bylo k železnici dřevo dopravováno. Další krátká 

Kamenné opěry bývalého mostu lesní železnice u modré 

značky z Widełek na Bukowe Berdo. [VJ] 

Silnice do Tarnawy. [VJ] 
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odbočka vlevo byla v prostoru dnešní samoty Widełki, odkud lze 

nyní vyrazit po modré značce buď na Bukowe Berdo nebo 

opačným směrem na Maguru Stuposiańskou. Další obcí na trase 

jsou Pszczeliny, kde byly sestavovány soupravy vlaků. Nacházely 

se zde obytné budovy pracovníků železnice obsluhujících vlaky i 

spedici dřeva, koňské stádo složené z 18 koní zajišťovalo svážení 

dřeva na složiště. Byly zde domy pro vozky a dřevorubce i stáje 

pro koně. Za Pszczelinami byl na trati ostrý oblouk u Stuposian, 

kterým trať opustila údolí říčky Wołosaty a otočila se o 180°. 

Zatímco dosud mířila téměř výhradně na sever, nyní nabrala 

převažující jižní směr. 

Podobně učiníme i my. Na okraji obce Stuposiany 

odbočíme z obwodnice vpravo na vedlejší silnici do Muczneho a 

Tarnawy Niżné. Do Muczného vede přes opuštěné lesy asfaltová 

silnice délky 9 kilometrů. Rychlost raději snižte, a to nejen podle 

příkazových silničních značek. Zdejší lesy jsou rájem lesní zvěře 

a srážka s jelenem nebo dokonce zubrem ... rozhodně není o co 

stát. 

Zhruba v polovině úseku se zleva 

připojuje boční cesta z údolí Muczného 

potoka, jímž dříve odbočovala další 

z větví lesní železnice, která zajišťovala 

obsluhu statků Łokieć a Dydiowa ve dvou 

nyní již zaniklých vsích v údolí Sanu. Zde 

byla v lokalitě Młyniszcze (u ústí potoka 

Muczny do Sanu) založena jedna 

z prvních parních pil na území Bieszczad. 

Odbočka měřila asi 3 kilometry, zpočátku 

na ní provoz zajišťovali koně. 

O kousek dál udělejte zastávku. 

V lokalitě Krutówka byla v roce 2012 

v bočním údolí Czerwoného potoka 

otevřena ukázková obora zubrů. 

Monumentální savce je možné sledovat 

z vyhlídkových plošin, vstup je bezplatný. 

Až do Muczného pokračujeme podél 

stejnojmenného potoka, stejně jako kdysi 

činila lesní železnice. Těsně před osadou 

se zprava připojovala odbočka z údolí 

potoka Bystra. Další krátká větev vedla 

opačným směrem z Muczného na 

Brenzberg (bývalá myslivna 

severovýchodně od Muczneho). Muczne 

bylo další stanicí, kde byly sestavovány vlakové soupravy lesní železnice. 

Nejzachovalejší památka na lesní 

železnici – opěra mostu přes potok 

Roztoki u Tarnawy Niżné. [VJ]  

Ukázková obora zubrů Krutówka. [VJ] 

Není jistě nic příjemného setkat se s takovým kolosem ve volné 

přírodě ... nebo na silnici.... [PE] 
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Muczne 

Dnes nás v Muczném přivítá poněkud nečekaný pohled: honosná budova hotelu, parkoviště, 

chodník, řada elegantních lamp u cesty, pěkné dřevěné vily ... kde se to všechno vzalo v opuštěném 

údolí? Muczne nikdy nebylo obyčejnou vesnicí. Vzniklo v 19. století jako malá osada při výrobně 

potaše. Název dostalo od potoka a potok snad od kalné (mutne) vody. Po druhé světové válce zde však 

nikdo nebydlel, teprve na počátku sedmdesátých let zde vznikly domy lesních dělníků. 

V roce 1975 území nad horním 

Sanem převzal úřad vlády, který zde zřídil 

luxusní lovecké středisko pro členy vlády 

a další vysoce postavené osoby, za těžké 

peníze dostupné i devizovým turistům. 

Lov se odehrával u hranice krátce předtím 

vytvořeného národního parku (někteří 

tvrdí, že i za ní). Zvěř byla intenzivně 

přikrmována. Často byly přímo poblíž 

krmelců zřizovány posedy pro střelce. 

Aby se velevážení myslivci nemuseli 

přemísťovat pěšky, byla úbočí protkána 

zpevněnými cestami. 

V roce 1981 bylo vládní středisko zrušeno a Muczne přešlo pod lesní správu. Původní hotel 

dnes slouží všem zájemcům. Je tady jídelna, obchůdek, bar, v létě smažírna pstruhů vylovených 

z blízkého rybníka. V okolí vzniklo několik penzionů a rekreačních středisek. V roce 2015 byl 

posvěcen nový dřevěný kostelík sv. Huberta, který vybudovali goralé z Podhale. Muczne je výchozím 

bodem žluté turistické značky na Bukowe Berdo. 

Za Muczným se kvalita silnice zhoršuje. Je to ještě asfalt, avšak ve značně horším stavu. 

Přejíždíme rozvodí a vstupujeme do údolí potoka Roztoki. Po čtyřech kilometrech nekonečnými lesy 

přijíždíme k tomuto potoku a v ostré 

levotočivé zatáčce můžeme napravo 

spatřit dva mohutné kamenné pilíře 

mostu, po němž kdysi lesní železnice 

překonávala strž potoka. Jsou to 

nejzachovalejší stopy, které se zachovaly 

po této zajímavé dráze. Do údolí potoka 

směřovala další odbočka, po níž bylo 

sváženo dřevo získávané na severních 

úbočích Bukowého Berda a z oblasti 

Obnogi. V horním úseku potoka Roztoki 

se nacházely tři klauzy, vodní nádrže 

navyšující průtok v potoce pro umožnění 

plavení dřeva. 

 

Tarnawa Niżna 

Zbývá pouhý kilometr a přijíždíme do poslední obydlené obce, respektive spíše osady na území 

Polska. Jsme v Tarnawě Niżné. Než se o této osadě rozepíšeme podrobněji, doplníme historii dávné 

lesní železnice. Ta se zde přimkla k toku Sanu a pokračovala přes dnes již zaniklou obec Tarnawa 

Při pohledu z Bukoweho Berda je zřetelně vidět, že osadu 

Muczne obklopují ze všech stran hluboké lesy. [VJ]  

Památka na lesní železnici u silnice do Tarnawy Niżné. [VJ] 
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Wyżna do koncové stanice v Sokolikách 

Górskich.  Trasa byla velmi obloukovitá, 

sklony dosahovaly až 35‰, trať byla 

náchylná k vykolejování vozů. Průseky 

v lesích byly velmi úzké, větve stromů 

často odíraly vozy. Zachované zbytky 

kolejiště naznačují, že železnice byla při 

stavbě provedena kvalitně a důkladně. 

Lokomotivy byly vytápěny bukovými 

poleny. Pracovní směna personálu trvala 

17 hodin, což byl čas potřebný na zdolání 

dvou jízd z Pszczelin do Sokolik a zpět.  

Za první světové války byla trať 

lesní dráhy částečně zničena, ovšem následně znovu obnovena. Během kruté zimy na přelomu let 1928 

a 1929 zmrzlo mnoho tisíc hektarů 

jedlovo-bukového lesa v povodí horního 

Sanu, čímž vznikl na trhu nadbytek dřeva 

z důvodu neodkladné těžby. Souběžně 

panovala celosvětová hospodářská krize. 

Tyto dva faktory zapříčinily pokles cen 

dřeva pod rentabilní hranici. Mnoho 

lesních podniků zbankrotovalo a do 

velkých potíží upadl i hlavní podílník 

železnice H. Towarnicki, který nakonec 

spáchal sebevraždu. Druhý majitel 

W. Herman rozhodl o snesení trati na 

území Stuposian, což bylo i přes protesty 

dalších podílníků dokončeno v letech 1934 – 1936. Kolejiště v úseku Tarnawa Niżna – Sokoliki 

údajně existovalo ještě v roce 1939. Vozidla byla rozprodána. Opravy kolejiště, vybavení a vozidel 

byly prováděny podle potřeby. 

V posledních letech provozu byla 

železnice ve značném stupni opotřebení. 

Téměř každý týden docházelo 

k vykolejení lokomotivy či vozů, včetně 

nehod s těžkými nebo smrtelnými 

následky. V poslední fázi provozu 

železnice byla jízda vlaků přes některé 

mosty tak nebezpečná, že obsluha vlaku 

včetně strojvedoucího vysedala před 

mostem a přecházela na druhou stranu 

strže pěšky, zatímco opuštěná souprava 

vlaku sama přejížděla přes zchátralý most. 

Zbytky trati byly sneseny během druhé světové války, množství stop po železnici bylo zničeno 

v šedesátých letech 20. století při rekultivaci území. 

Lidmi opuštěné údolí horního Sanu. [VJ] 

Starý hřbitov v bývalé obci Dźwiniacz Górny. [VJ] 

Cesta v bieszczadském worku. [VJ] 
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Koncem padesátých let existovala koncepce rekonstrukce a stavby sítě lesních železnic, která 

měla obepínat Bieszczady. Jejím základem měl být velký dřevařský kombinát v Uhercích 

Mineralných. Byl zpracován projekt úzkorozchodné lesní železnice z Uherců do Dwernika podél řeky 

San. Odtud měla být trať vedena ve dvou větvích. Jednak 

přes Stuposiany do Ustrzyk Górnych, jednak přes Nasiczne 

do Berehů Górnych. V létě 1952 bylo zahájeno vytyčování 

trasy v terénu. Když bylo dosaženo čtyřicátého kilometru ze 

110 km plánované sítě, byly trasovací práce přerušeny. 

Resort vodního hospodářství a energetiky rozhodl o stavbě 

přehrady v Solinie a projekt lesní železnice byl zrušen. 

Dřevařský závod byl vybudován v Ustrzykách Dolnych–

Ustianové a byla zvolena koncepce dopravy dřeva 

automobily po nově vybudovaných silnicích a lesních 

cestách.     

Velkých změn se ve 20. století dočkala také Tarnawa 

Niżna. Původně to byly dvě Tarnawy: Niżna a Wyżna. 

V meziválečném období se jednalo o velké a lidnaté obce. 

Především Tarnawa Niżna čítala téměř 1000 obyvatel. 

Pracovala zde pila a továrna nábytkářských polotovarů 

z ohýbaného dřeva, které odtud byly vyváženy do západní 

Evropy. Zástavba obou obcí se táhla především podle břehů 

Sanu. Současná zástavba Tarnawy jsou především smutné 

pozůstatky velké chovatelské farmy, která vznikla jako armádní hospodářství. 

V sedmdesátých letech 20. století někdo vysoce postavený rozhodl, že Bieszczady nejsou 

dostatečně využívány. V souladu 

s duchem doby byly vybudovány tři 

gigantické „továrny na maso“: v Tarnawě, 

Wołosatém a Wetlině, každá pro několik 

tisíc kusů dobytka. Zesměšňována byla 

tvrzení odborníků, že zdejší louky 

nepostačí k zajištění obživy pro tolik 

zvířat a krmivo bude třeba dovážet. 

Takový záměr byl také nebezpečím pro 

životní prostředí, především pro nově 

vzniklý národní park. Náklady nebyly 

považovány za rozhodující, ostatně nikdo 

je důkladně ani nepropočítal. Jako 

pracovní síla bylo použito vojsko. Ladem 

ležící pole bývalých vsí v údolí Sanu byla 

podrobena barbarské rekultivaci za pomoci těžkých buldozerů a v případě potřeby i výbušnin. Farmy 

se skutečně ukázaly záměrem ekonomicky chybným a naštěstí nikdy nedosáhly uvažovaného plného 

rozsahu výroby. V osmdesátých letech je převzala firma Igloopol a po jejím krachu již nikdo 

nezkoušel pokračovat v této činnosti. 

Poklidná řeka San. [VJ] 

Naučná stezka na rašeliništi Tarnawa. Ponurou atmosféru 

dokresluje blížící se podvečerní bouřka. [PC]  
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Dnes se Tarnawa pozvolna 

přeměňuje v turistické středisko 

Bieszczadského národního parku. Na 

území bývalé farmy park udržuje stádo 

huculských koní. Zdejší Stanica konia 

huculskiego BdPN nabízí výuku jízdy na 

koni, projížďky po okolí či jízdy bryčkou, 

v zimě na saních (tzv. kulig, průvod 

několika saní tažených koněm, což je 

tradiční polská zábava). Ubytování zde 

„na konci světa“, respektive Evropy, 

přesněji na okraji Evropské unie nabízí 

Baza Nad Roztokami, soubor několika 

přízemních baráků skrývajících ubytování 

pro 40 osob, obchůdek, pivní bar a 

restauraci. Pro auta zde mají parkoviště, pro cyklisty uzamykatelný prostor pro jejich jízdní kola a 

pěším s ohledem na komunikační 

odlehlost (od Stuposian sem nezajíždí 

žádná veřejná doprava) nabízejí možnost 

dopravy na „základnu“ (jak lze nejlépe 

přeložit polské slovo baza) i k výchozím 

bodům výletů v Bieszczadech. 

V Tarnawě se nedávno natáčely 

exteriéry kriminálního seriálu „Wataha“ 

televize HBO, která jej uvedla i v České 

republice. První série se realizovala v roce 

2014, druhá o tři roky později. Seriál 

začíná bombovým útokem, který zabije 

příslušníky pohraniční stráže 

v Bukovských vrších. Přežije pouze jediný muž, kapitán Rebrow, který při tragédii ztratí přátele i 

milovanou Ewu. Na vlastní pěst se snaží 

odhalit motiv zločinu a zjistit jeho 

pachatele. Oficiální vyšetřování je ovšem 

v rukou úředníků státního zastupitelství. 

Bieszczady jsou zde prezentovány také 

jako hranice mezi pomyslným Západem a 

Východem. Přes polsko-ukrajinskou 

hranici se pašují drogy, zbraně a nelegálně 

tudy přecházejí imigranti. Wataha 

znamená smečka. V Polsku se příběh stal 

diváckým hitem a pro Čechy může být 

zajímavý tím, že se na jeho režii podílela i 

Kasia Adamiková, dcera absolventky 

pražské FAMU a režisérky Hořícího keře 

Agniezsky Holandové. 

Parkoviště Bieszczadského národního parku v Bukowci – konec 

silniční sítě Evropské unie. [PE] 

Bieszczadský worek. [VJ] 

Rybníček v Bukowci. [PC] 
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Bieszczadský worek 

Bieszczadský worek byl v období 

po druhé světové válce vždy tajemným a 

ztraceným územím. Není to tak dávno, 

kdy sem zavítali jen skuteční znalci 

Bieszczad. Běžný turista (slušně 

využívající pouze značené stezky) mohl 

pouze poslouchat pověsti o Beniowé, 

Hrobu hraběnky, opuštěné boudě 

v Siankách či tajemné Potazsne. Aby 

mohl někdo dojít do těchto míst, bylo 

třeba mít nejen mnoho soběstačnosti a 

síly v nohách, ale také odvahy. Worek byl 

třikrát zakázaný. Poprvé jako příhraniční 

oblast dostupná pouze na povolení ze 

stanice WOP (pohraniční policie) 

v Lutowiskách, na jehož získání neměl 

běžný turista šanci. Podruhé protože 

v jižní části patří jeho území do 

Bieszczadského národního parku a není 

určeno pro návštěvníky. Potřetí přístup 

blokovaly pozemky vládního loveckého 

střediska v Muczném, které bylo pilně 

střeženo Úřadem obrany vlády. Přidat 

můžeme ještě sovětské pohraničníky, kteří 

nebyli nadšeni z pohybu civilistů 

v blízkosti pásu zorané půdy a dokázali 

proto vyvolat i mezinárodní aféru. 

Legendy hovoří o turistech, kteří v mlze 

překročili o několik metrů hranici velkého 

bratra a vraceli se do Ustrzyk Górnych přes ... Lvov. 

Většina těchto překážek je dnes již 

minulostí. Vládní středisko je zrušeno, 

pohraničníci jsou více tolerantní než 

komunistická WOP a také jejich kolegové 

z východu nejsou dnes tak horliví. Ovšem 

hraniční hřbet na jihovýchod od sedla 

Przełęcz Bukowska k prameni Sanu je 

z důvodu ochrany přírody nadále pro 

turisty nepřístupný. 

Dnes je hlavním problémem 

odlehlost. Od autobusových zastávek u 

obwodnice je to do nejvíce vysunutého 

bodu Polska přímou čárou přes 

20 kilometrů. V Mucznem a Tarnawě je 

Louky v prostoru bývalé obce Bukowiec. [PČ] 

Kříž v Beniowé. [PE] 

Rybník v bývalé Beniowé. [PK] 
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možné se ještě ubytovat či najíst, za 

Tarnawou začíná úplné liduprázdno. 

K vrcholu trojúhelníku, který vyznačuje 

území worku, k prameni Sanu zbývá ještě 

zdolat více než 20 kilometrů. Kdo nemá 

vlastní dopravní prostředek, alespoň jízdní 

kolo, ten celou trasu zdravě pocítí 

v nohou. 

Když putujeme pustinou worku, 

musíme si uvědomit, jak moc se změnilo 

během posledních desetiletí. Do druhé 

světové války to byl určitě nejdostupnější 

a nejlépe obhospodařovaný kout 

Bieszczad. Ploché a rozlehlé údolí 

horního Sanu vytvářelo dobré podmínky 

pro zemědělství, blízkost na počátku 20. století vybudované transkarpatské železniční trati Sambor – 

Užhorod přála rozvoji lehkého průmyslu. V obcích kolem Sanu se množily pily a další dřevařské 

závody, do horských údolí se vtiskly náspy 

kolejišť úzkorozchodných drah, často 

snesené již po několika letech, když byla 

příslušná část lesa vytěžena. Souběžně se 

rozvíjela turistická infrastruktura. Poloniny 

Halicze a Tarnicy byly tehdy jedinými ve 

větším rozsahu turisty navštěvovanými 

částmi dnešních polských Bieszczad. 

V roce 1945 toto území rozdělila nová 

státní hranice. Prošla středem obcí, mezi 

sousedními hospodářstvími, narušila 

vynikající systém hospodářských i 

dopravních spojení. Dílo zkázy korunovaly 

války s Ukrajinskou povstaleckou armádou 

a vysídlení obyvatel. 

 

Na sever od Tarnawy 

Naše putování údolím Sanu zahájíme nejdříve krátkým putováním po kraji severně od Tarnawy 

a Muczného. Dříve se tu v četných zákrutech Sanu po obou stranách hranice rozprostíraly obce 

Dźwiniacz Górny, Łokieć a Dydiowa. Život všech tří vsí skončil po druhé světové válce, v rámci 

vyklizení hraničního pásu. Do Dźwiniacze vede krátká a příjemná naučná stezka. Zčásti míří starou 

cestou, kdysi hlavní spojnicí propojující obce podél Sanu. Na území bývalé obce se zachoval starý 

hřbitov. Dále po proudu řeky panuje bezcestí. Zástavba Łokce a Dydiowé ležela většinou na protějším 

břehu. Na loukách Dydiové v meandru Sanu stojí osamělá lovecká chata. Je to ideální kraj pro turisty 

hledající samotu. Část území byla v roce 1999 zařazena do Bieszczadského národního parku jako jeho 

oddělená enkláva nazývaná Tarnawa. Ochranu si zde zasluhují rašeliniště Dźwiniacz a Łokieć. Punkt 

informacyjno-kasowy Bieszczadského národního parku, kde je zapotřebí zakoupit vstupenku na tuto 

trasu, se nachází v centru Tarnawy, naproti Baze Nad Roztokami. 

Cesta do Beniowé. [PE] 

Halicz a Połonina Bukowská z luk na místě bývalé obce 

Beniowa. [PC] 
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Cesta do Bukowce 

My jsme se do bieszczadského 

worku vydali za asistence automobilů, 

kterými lze dojet až na parkoviště v bývalé 

obci Bukowiec, což při cestě z Tarnawy 

k prameni Sanu ušetří 10 kilometrů pěší 

chůze (tj. polovinu celé trasy). Za 

Tarnawou se kvalita asfaltu začíná 

povážlivě snižovat. Za osadou odbočujeme 

prudce doprava a pokračujeme pustinou 

rovnoběžně s tokem Sanu. Kdybychom po 

pravé ruce neviděli poloniny, jen těžko 

bychom domýšleli, že jsme jen několik 

kilometrů od hlavního karpatského 

hřebene. Údolí je rozlehlé, stoupání mírná 

a místy je téměř rovina. V panoramatu hor 

si o pozornost říká Halicz a především 

jeho na naši stranu vysunutý předvrchol 

Wołowy (1248 m n.m.), s ohledem na 

charakteristický tvar nazývaný turisty 

„rakev“. 

Po třech kilometrech projíždíme 

kolem rašeliniště Tarnawa, které 

navštívíme až odpoledne při zpáteční 

cestě. Nyní pokračujeme k jihu, silnice 

překračuje potok Litmirz, doleva odbočuje 

cesta do bývalé obce Sokoliki Górskie. 

Naše silnička stoupá zalesněnými svahy 

Kiczery Sokolické, vrcholu, který získal jméno od této vesnice ležící kdysi u jeho východního úpatí. 

Po otevření železniční trati Lvov – Užhorod v roce 1906 na pravém břehu Sanu vzniklo překladiště 

dřeva dováženého lesní železnicí. Sokoliki 

byly jednou z největších obcí v údolí 

horního Sanu. Po válce vesnici přeťala 

státní hranice a veškerá zástavba padla na 

vrub vyklizení hraničního pásu. 

Zachovány zůstaly pouze budovy 

železniční stanice a nový zděný kostel, 

který sovětští pohraničníci adaptovali na 

stáje. Dnes je objekt zdevastovaný a 

opuštěný, lze jej spatřit i z polského břehu 

Sanu. 

Kvalita silnice se v oblasti Kiczery 

Sokolické značně zhoršila. Automobily 

drkotají po hrubém štěrku a řidič využívá 

Atmosféra starého hřbitova v Beniowé. [PK] 

Kamenná deska s primitivním obrázkem ryby a dochované 

kříže z kopulí bývalého kostela na hřbitově v Beniowé. [PC] 

Hřbitov v bývalé obci Beniova. [PE]  
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plně pohon všech čtyř kol, čímž hravě 

ujíždí ostatním vozidlům naší skupiny i 

automobilům dalších náhodných turistů 

(jedněch z mála lidí, které jsme toho dne 

mezi Tarnawou a pramenem Sanu 

potkali). Přemýšlíme, zda by nás sem 

dovezl některý z řidičů busiků od centrální 

křižovatky u Ustrzykách (a především zda 

by pak pro nás byl ochoten odpoledne 

zase přijet...). Klesáme do údolí potoka 

Wołowiec a po pravé straně registrujeme 

objekt základny lesního závodu 

Stuposiany a v něm dětský tábor! Musí 

být zajímavý zážitek trávit prázdniny 

v tomto odlehlém koutu, ale rozmazlené 

městské děti s prsty přirostlými k tabletům či mobilním telefonům sem asi nejezdí. Další stoupání nás 

přivádí na otevřený hřebínek, z něhož 

můžeme přehlédnout prostor bývalé obce 

Bukowiec. Opět klesáme a doprava 

odbočuje boční cesta, které se neznámo 

proč říká Aleja Blękitna. Bylo by možné 

se tudy vrátit zpět do Muczného, avšak 

vjezd pro automobily je na tuto 

komunikaci zakázán (je zde možné projet 

na bicyklu).  

Původní zástavba Bukowce se táhla 

kolmo k dnešní silnici, podle potoka 

Halicz, který zde křižujeme. Z obce 

zůstaly zachovány jen základy kostela na 

pravém břehu potoka, několik náhrobků 

na obecním hřbitově a válečný hřbitov 

vojáků z první světové války s novým 

dřevěným křížem. Od parkoviště 

v Bukowci vede k oběma hřbitovům 

zeleně značené cesta, kterou zdoláme 

pohodlnou chůzí za necelých 20 minut. 

Tři kilometry od centra Bukowce, 

v hloubi údolí Halicze pracoval ještě na 

přelomu 19. a 20. století závod na výrobu 

uhličitanu draselného, hovorově 

nazývaného potaš. Tomuto místu se říkalo 

Potasznia. Výrobní proces spočíval ve 

spálení dřeva a loužení dřevěného popela 

vodou. Po odpaření vody zůstal potaš, 

který byl používán např. při výrobě mýdla 

Bývalé schronisko nad Negrylowym je dnes objektem ve správě 

Bieszczadského národního parku a mimo provoz. [PE] 

Bobří hráz na potoce Negrylów. [PE] 

 

Ani na naučné stezce k prameni Sanu nechybí zhruba 

v polovině trasy obvyklá bieszczadská wiata – přístřešek -  

úkryt turistů před případnou náhlou nepohodou. [PE]  
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nebo skla. Tato primitivní technologie vyžadovala ničení 

ohromných lesních ploch. Jedna z velkých litinových kádí, 

která byla kdysi vybavením podniku, stojí dnes u brány 

národního parku v Bukowci. Druhá zůstala na původním 

místě. Říká se, že ji jeden z oddílů Ukrajinské povstalecké 

armády používal k vaření polévky. 

Jiný průmyslový podnik pracoval od roku 1910 na 

druhém konci vsi, nad samotným Sanem, v místě zvaném 

Beczkarnia. Byla to továrna na sudy firmy 

Rubinstein & Frommer. Továrník Rubinstein si poblíž 

postavil vilu, jejíž základy lze dodnes najít nad pravým 

(ukrajinským) břehem Sanu na svahu vrcholu Byczek. Pro 

obsluhu obou podniků byla postavena začátkem 20. století 

lesní železnice. Svážela dřevo ze tří údolí pod Połoninou 

Bukowskou, všechny tři větve se 

spojovaly u Potaszni. Odtud vedla trať 

nejdříve údolím Halicze, u Bukowce se od 

potoka odpojila a přešla do údolí Sanu, 

jímž dorazila k Beczkarně. V údolí 

Halicze po ní zůstaly zbytky náspů a 

mostních opěr. 

Krátce pokračujeme po hlavní cestě a přijíždíme na parkoviště v Bukowci (754 m n.m.), kde je 

zřejmě nejopuštěnější pokladna Bieszczadského národního parku. Dále již pokračovat automobilem 

nelze. Cyklisté mohou dojet ještě okruhem do bývalé obce Beniowa, dále na jih je možné pokračovat 

pouze pěšky po naučné stezce „Horní San“. Na cestu tam a zpět (protože jinak nelze) je nutno si 

vyhradit nejméně 6 hodin. Oproti jiným výletům v Bieszczadech zde nebudeme potřebovat zdolat 

mnoho výškových metrů, díky četným ztraceným spádům překonáme v součtu za oba směry převýšení 

asi 500 metrů. Každý směr si vyžádá 

překonání 11 kilometrů. 

 

Beniowa 

Od brány do národního parku 

v Bukowci nejdříve jdeme po staré silnici. 

Doprava odbočuje silnička, která míří pod 

Kiczeru Beniowskou a vytváří druhou 

část okruhu pro cyklisty do Beniowé a 

zpět (časem se na tuto silničku ještě 

napojíme). Lesem překonáváme 

nevýrazné návrší a při sestupu se před 

námi otevřou rozlehlé louky a dávno 

V blízkosti přístřešku je po odbočení 

z dřevařské cesty do lesa část trasy 

vedena po povalových chodnících. [PK] 

Lesy a louky v okolí Kopoławce. [PK] 

Příchod k bývalému statku rodiny Stroińských v Siankách. [PK] 
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neobdělávaná pole bývalé obce Beniowa. 

Na protějším svahu vede železniční trať 

ze Lvova do Užhorodu a naše železničně 

orientovaná skupina zajásá, když se na ní 

vzápětí – aniž bychom předem studovali 

jízdní řád a přizpůsobovali mu plán svého 

výletu – objeví elektrická jednotka 

ukrajinských železnic mířící do stanice 

Sianky. Kdysi tady byla ještě jedna 

železnice, lesní úzkorozchodná. Vozila 

dřevo ze svahů vrchu Kopoławiec, podle 

potoka Negrylów na pilu v Beniowé. 

Parní pila ani zdejší úzkorozchodná dráha 

neměly spojení s normálněrozchodnou 

železnicí a dřevo bylo na stanici 

v Sokolikach Górskich dováženo koňskými povozy. Provoz lesní dráhy byl ukončen pravděpodobně 

v souvislosti s hospodářskou krizí na počátku třicátých let 20. století. 

Dnes v Beniowé najdeme pouze 

udržovaný a oplocený hřbitov 

s informační tabulí a několika 

zachovanými náhrobky. Některé z nich 

poutají svou jednoduchostí a naivní formou. Je vidět, že 

byly vytvořeny rukou prostého vesnického kameníka. 

V prostoru hřbitova stál kostel vybudovaný v roce 1909. 

V roce 1947 byl po vysídlení obyvatel i s celou vsí 

vypálen. Byla to stavba podobná dochovanému kostelu 

v Bystrém (obrázek je umístěn na informační tabuli). 

V Beniowé po církevním svatostánku zbyly pouze 

základy a dva kované litinové kříže z kopulí. Vedle stojí 

tajemná kamenná deska s primitivním obrázkem ryby, 

pravděpodobně podstavec křtitelnice pocházející 

z předchozího beniowského kostela, neboť předváleční 

obyvatelé obce si na něj již nepamatovali. O hřbitov dnes 

pečují zaměstnanci správy národního parku, neboť plán 

Pod bujnou vegetací se skrývají ruiny statku rodiny Stroińských 

na severním okraji bývalých Sianek. [PE] 

Polsko–ukrajinská hranice v prostoru bývalých Sianek. [PE] 

Hrob hraběnky na bývalém hřbitově 

v Siankách. Před kapličkou jsou náhrobní 

desky hraběnky Kláry a Františka 

Stroińských, bývalých majitelů zdejšího 

panství. [PK]   
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činnosti parku nepamatuje pouze na 

ochranu přírodního bohatství, ale i na 

zachování kulturní krajiny, především stop 

historických obcí a objektů. 

V meziválečném období žilo 

v Beniowé asi 600 obyvatel. Dnes zůstaly 

zachovány pouze dvě osady za hraničním 

Sanem patřící k obci Verkhnii Turiv. 

Odtamtud nebyli lidé vysídleni. Na polské 

straně nejsou žádné další stopy po 

zástavbě, neboť zde byla krajina 

v osmdesátých letech rekultivována za 

pomoci výbušnin. Zůstala pouze poněkud 

schovaná chatka v blízkosti potoka 

Syhłowaty, která dříve sloužila při pastvě a 

nyní je místem zastávky koňských 

vyjížděk. Na centrum dávné vesnice 

upomíná několik set let stará lípa. 

Za hřbitovem pokračujeme po 

louce, překonáváme po lávce potok a 

míříme lesem na úpatí Kiczery Beniowské 

a nad hraničním Sanem k zmiňované lesní 

cestě z Bukowce. K ní se připojujeme po 

absolvování asi 1,5 kilometru a jen o pár 

desítek metrů dále se v lese po levé straně 

skrývá u potoka Negrylów budova 

bývalého schroniska nad Negrylowym, 

dnes ve správě Bieszczadského národního 

parku. Turistům zde žádné služby 

neposkytují. Pokračujeme po 

lesní cestě sloužící odvozu 

dřeva těženého na svazích 

vrcholu Szczolb. Po levé straně 

vidíme průhledem na potoce 

pod námi stavbu bobří hráze. 

Po překonání 2,5 km po 

únavné zpevněné lesní cestě 

přicházíme k turistickému 

přístřešku, kde si můžeme dát 

krátkou přestávku. Za ním se 

definitivně rozloučíme 

s cestami průjezdnými 

motorovými vozidly. 

 

Před bývalým hřbitovem v (polských) Siankách. [PČ]   

Pohled z vyhlídky na ukrajinské Sianky. [PE]   

Ukrajinský osobní vlak sjíždí z Užockého průsmyku do stanice Sianky – foto z vyhlídky na Sianky. [PC]   
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Sianky 

Naučná stezka odbočuje prudce 

vlevo do smrkového porostu. Jdeme 

podmáčeným lesem, část trasy je 

provedena pomocí povalových chodníků, 

které zde pracovníci národního parku 

zřídili, aby nedocházelo k dalšímu 

poškozování půdy erozí. U Czystého 

Wierchu se opět stáčíme jižním směrem a 

stezka začíná klesat na louky, po nichž 

dojdeme do místa, kde před druhou 

světovou válkou stál nad Sanem statek 

rodiny Stroińských, z něhož se zachovaly 

pouze základy. 

Od bývalého statku pokračujeme 

v nevelké vzdálenosti od Sanu. Nejdříve 

překračujeme jeho boční přítok 

Niedzwiedzí potok. Střídají se lesy a 

louky a po asi 20 minutách přicházíme 

k ústí potoka Biessonica do Sanu a 

ocitáme se na hřbitově u bývalého kostela 

v Siankách. Kdysi to bylo zarostlé, 

zanedbané a znesvěcené místo hledači 

pokladů rozkopávajícími hroby. Nyní o 

něj pečují zaměstnanci správy národního 

parku. Částečně zrekonstruovány a 

přikryty stříškou byly zdi hřbitovní kaple 

z poloviny 19. století. Byla zde 

instalována informační tabule. Před 

kapličkou jsou náhrobní desky majitelů místního panství: Františka Stroińského a Kláry hraběnky 

Kalinowské Stroińské. Toto je ten slavný 

Hrob hraběnky! Dnes snadno dostupný a 

mnohem méně tajemný. Poblíž jsou ještě 

základy řeckokatolického kostela, který 

shořel společně se zástavbou obce v roce 

1947. 

Vyrážíme do poslední části naší 

objevitelské cesty. Stoupáme lesem přes 

vrch Chaszczowata a po zhruba dvaceti 

minutách přicházíme na kótu Wierszek, 

kde se mezi lesy otevírá rozhled na 

ukrajinské území a především na obec 

Sianky na levé straně rozhledu a do 

prostoru Užockého průsmyku na straně 

pravé. Opět jsme měli štěstí a podařilo se 

Okolí naučné stezky krátce před pramenem Sanu. [PK]   

Obelisk u pramene Sanu leží přímo na státní hranici. [PČ]   

Skutečný pramen Sanu? [PC]   
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nám zde shlédnout průjezd osobního 

vlaku na trati vedoucí těsně za státní 

hranicí, tentokrát jedoucího na trase 

Užhorod – Sianky. Kdysi tady stála 

bouda, v níž přespávali tehdejší nepočetní 

návštěvníci Sianek. Místo na nás dělá 

neobyčejný dojem. Na polské straně jsou 

zdivočelé louky a lesní stěna, daleko 

k živým duším a civilizaci. Na ukrajinské 

straně - ani ne kilometr odtud - rozlehlá 

osada, rušná železniční trať s velkou 

stanicí, transkarpatská silnice do 

Užhorodu, hluk, v noci světla. A uprostřed 

mělké údolí Sanu, přes nějž přeskočí 

dokonce i dítě, pás zorané země, plot 

z ostnatého drátu a ocelové strážní věže – smutné vzpomínky na polsko-sovětské přátelství. 

Do roku 1939 život kolotal na obou 

březích Sanu. Výhodná poloha u 

železniční trati v sousedství atraktivních 

hor určila, že Sianki začaly vyrůstat ve 

významnou rekreační obec. Těsně před 

válkou zde čekalo na turisty deset 

rekreačních domů, šest penzionů, luxusní 

horská chata a dvě další turistické chaty, 

celkem až dva tisíce postelí. Fungovalo 

zde několik restaurací, knihovna, amatérské divadlo, 

orchestr, různá sportovní hřiště a dokonce sáňkařská 

dráha. 

 

Pramen Sanu 

Odtud zbývá již pouze posledních 20 minut chůze 

k prameni Sanu, který leží na státní hranici. Pramen je 

označen obeliskem s ukrajinskými nápisy. Výška 

udávaná na pomníku – 950 m n.m. je nesprávná. Ve 

skutečnosti zde nadmořská výška dosahuje asi 

880 metrů. Je třeba dodat, že tento „úřední“ pramen 

(nazývaný Studnik) není ani nejsilnější ani nejvýše 

položený. V různých publikacích si lze přečíst nejméně o 

dvou dalších pramenech Sanu. Bezpečnost turistů zde 

Ještě jednou symbolický obelisk u pramene Sanu. [PC]   

Bouřka nad Ukrajinou daleko od civilizace přiměje i otrlého 

turistu k rychlému ústupu. [PC]    

Bouřkový mrak dorůstající do značných 

parametrů. [PE]    
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hlídají dva polští pohraničníci znuděně polehávající 

v hamakách, avšak současně ostražitě sledující naši 

výpravu. Když jeden z nás pojme plán zajít si 

přečíst blízkou ukrajinskou informační tabuli, 

policista okamžitě vyskočí ze své houpací sítě a 

kolegu nekompromisně vykazuje zpět na polské 

území. Je zřejmé, že nestojí o sebemenší záminku 

ke vzniku nebezpečí jakýchkoli úředních procedur 

spojených s jeho případným zatčením ostražitými, 

byť v tomto okamžiku neviditelnými ukrajinskými 

pohraničníky. 

Zde, ve snad nejzapadlejším koutu Polska, na 

hranici Evropské unie symbolicky končí naše putování po Bukovských vrších, Bieszczadech, Vlčích 

horách nebo chcete-li po Poloninách. Do Užockého průsmyku, který zakončuje Západní Beskydy, je 

to odsud sotva několik stovek metrů. Sedlo však leží na ukrajinském území, a tak nejkratší legální 

cesta měří téměř 190 kilometrů! 

 

Zpět do civilizace 

Od pramene Sanu se musíme vrátit stejnou cestou, jiná možnost neexistuje. Pouze úsek od 

potoka Negrylów k parkovišti v Bukowci  si můžeme zkrátit po lesní cestě, čímž nebudeme muset 

zacházet znovu k hřbitovu v Beniowé. My svůj návrat urychlujeme, protože během pár desítek minut 

se na ukrajinské straně dramaticky změnilo počasí. Jižně od nás visí tmavé mraky, z nichž sem tam 

vylétne viditelný blesk doprovázený burácivým hromem. Protože netušíme, kterým směrem má 

bouřka namířeno, chvátáme přes „polské“ Sianky 

alespoň k přístřešku u odbočení z lesní cesty pod 

Kopoławcem. Ostatně vše jsme si již prohlédli při 

cestě tam, nemáme důvod ztrácet čas. Proti nám 

kdesi na severu bouřkové mraky také viditelně 

mohutní. Nad námi však stále svítí slunce, vrcholy 

Tarnice a Halicze jakoby mračna trhaly a 

nepouštěly je k nám do údolí horního Sanu. 

Po cestě z Bukowce se ještě zastavujeme na 

rašeliništi Tarnawa, kde se projdeme po dvou 

dřevěných chodnících, které zpřístupňují 

návštěvníkům obě části tohoto vrchoviště. Jeho většinu pokrývá borový les. V roce 1927 rašeliniště 

v Tarnawě zapálily jiskry od lokomotivy lesní železnice. Podzemní požár nebylo možné uhasit, 

rašeliniště dýmalo nepřetržitě více než pět let a pokrývalo okolí černým dýmem. Bouřka na ukrajinské 

straně hranice opět zuří, slunce už dávno přestalo svými loučemi ozařovat ztracené údolí na hranici 

Evropy. Rychle přejíždíme do Tarnawy, kde si symbolicky připíjíme lahvovým pivem, které nám 

prodávají v operativně otevřeném obchodu v Baze Nad Roztokami. Před deštěm ještě stíháme krátkou 

návštěvu u zubrů v Krutówce. Krátce poté začíná silně pršet, a tak si necháváme ujít prohlídku starého 

hřbitova ve Stuposianech či dřevěného kostela v nedalekém Smolniku, jediné v polských 

Bieszczadech zachované stavby v tzv. bojkovském stylu. Dáváme přednost večeři v ustrzycké 

restauraci, a také musíme balit, náš pobyt na severovýchodě Slovenska a jihovýchodě Polska 

neodvratně končí a následující den nás čeká dlouhá cesta domů.   

Bouřka se chystá udeřit nad Bukowcem. [PE]    

Z bieszczadského worku zpátky domů! [VJ]    
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Závěr aneb Co jsme nestihli 

 

Hřbitov ve Stuposianech či dřevěný 

kostelík ve Smolniku ani zdaleka nebyly 

jedinými místy, které jsme během 

jedenáctidenní cesty po Bukovských 

vrších a Bieszczadech nestihli navštívit. 

Ve Vihorlatských vrších jsme museli 

z časových důvodů vynechat samotný 

vrchol Vihorlatu a oproti plánu se nám 

nepodařilo projít kolem Malého Morského 

oka. Stranou našeho zájmu zůstala 

Ubľianská dolina a její dřevěné kostely. 

V Uliči nás déšť připravil nejen o výstup 

k Mergencovu kameni, ale také o hledání 

pozůstatků opevnění Arpádovy linie. Také 

údajně složitě průchodná modrá turistická značka z Uličského Krivého přes Ruský Potok do Topoľe 

zůstala nepokořena, byť dřevěné kostelíky ve všech třech jmenovaných obcích jsme navštívit zvládli. 

Z časových důvodů jsme nenavštívili některé ze zaniklých obcí kolem vodní nádrže Starina: Daru, 

Ostrožnicu, Zvalu a Smolník (do Stariny jsme se ani nechystali, neboť nejsme vybaveni potápěčskou 

výzbrojí). Největší dluh spatřuji v nedokončeném přechodu hraniční hřebenovky, kde jsme vynechali 

úsek od Ruského sedla po Balnicu a navazující část v Nízkých Beskydech k Łupkowskému sedlu nebo 

Laboreckému průsmyku nad Palotou. 

Také na polské straně zůstalo 

nemálo dluhů. Můžeme začít třeba 

nerealizovanou návštěvou schroniska 

Cicha Dolina v Roztokach Górnych. 

Neprobádali jsme lesnaté území v okolí Cisny, a to jak 

v okolí Balnice a Solinky, tak hřebeny severně od Cisny 

s vrcholy Wołosań, Chryszczata či Łopiennik. V oblasti 

mezi Cisnou a Wetlinou jsme nevyužili výstupové cesty 

z Polska na hraniční hřeben. Nejvíce zamrzí absence 

přechodu hřebene Dział. Také díky bouřce nedokončený 

přechod Połoniny Caryńské autora těchto řádků rmoutí. 

Nepodařilo se navštívit rašeliniště a zaniklé obce severně 

od Tarnawy Niżné: Dzwiniacz a Łokieć. 

  

Údolí, v nichž se nacházejí některé zaniklé obce nad přehradou 

Starina, jsme mohli pozorovat z vrcholu nad sedlem Karcaba. 

[PK]     

Hřeben západně od Ruského sedla směrem k Balnici při 

pohledu z vrcholu Jasło. [PK] 

Námi nepokořenou západní část hřebenovky 

Vlčích hor dokumentuje polský rozcestník v 

Balnici. [JR]  



142 

 

Nejvíce lituji, že se do časově 

omezeného programu nevešla návštěva 

území severně od Polonin Wetlińské a 

Caryńské. Sedlo Przełęcz Przysłup 

Caryński, údolí potoka Caryński, bývalá 

obec Caryńskie, obec Nasiczne a blízké 

vrcholy Magura Stuposianska či Holica. 

Také okolí osady Suche Rzeki nad 

Zatwarnicou. A severně od Sanu okolí 

hřbetu Otrytu. Nepodařilo se ani uskutečnit návštěvu údolí 

Sanu v oblasti od Stuposian po začátek Solińské přehrady u 

letoviska Rajskie. 

Nejzachovalejší a nejpřírodnější je tok Sanu mezi 

Sękowcem a Rajským, kde řeka protéká kolem tří zaniklých 

obcí: Hulskie, Krywe a Tworylne. V této části údolí 

nesleduje řeku silnice. Je to tady ráj divoké zvěře. Z Krywého 

přes Tworylne do Rajského je třeba jít podél řeky mimo 

značené cesty (toto území není zatím 

součástí Bieszczadského národního parku). 

Trasa může být jen těžko průchodná díky 

rozlité vodě z důvodu bobřích hrází na 

přítocích Sanu. V okolí Krywého i 

Tworylného mají domov zubři či medvědi. 

Pokud se setkáme s tabulkou Zakaz wstępu – ostoja zwierzyny, nezbude nám – ve vlastním zájmu – 

než se vrátit. Krywe a především Tworylne jsou dalšími magickými místy Bieszczad, která si nic 

nezadají s Beniowou, Siankami nebo Tarnawou Niżnou. 

Chybí mi ve Vlčích horách projít ještě mnoho cest, navštívit mnoho míst. Snad se jednou do 

těchto úchvatných hor vrátím a slibuji, že tohoto neformálního průvodce potom obohatím o další 

poznatky z tohoto pozoruhodného kraje, jehož návštěvu lze každému milovníkovi hor, přírody, ale i 

magických zapomenutých míst jen doporučit.  

 

Do videnia v Bukovských vrchoch!  

Do widzenia w Bieszczadach! 

Nashledanou ve Vlčích horách! 

Nedílnou součástí Vlčích hor je i jejich ukrajinská část. Dívali 

jsme se na ni například ze sedla Przełęcz Bukowska. [PČ] 

Rozhledna Szczerbanówka v sedle Przełęcz 

Przysłup (Przysłopce) poskytuje výhledy na 

lesnaté vrcholy v okolí Cisny . [JR] 
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