
Vojenské cintoríny
(počet hrobov/počet vojakov)

Dara (22/41), Hostovice (47/112),
Kolbasov (33/33), Kolonica (30/33),
Ladomirov (4/19), Osadné (2/1473),
Ostrožnica - Pod Jalovím (7/84),
Parihuzovce (157/480), Pčoliné (28/35),
Príslop (3/81), Runina – Čišovatyj (67/90),
Ruské – pri cerkvi (24/215), Ruské
(14/14), Ruský Potok – Pod Príslopcom
(30/37), Smolník (17/335), Snina –
Giglovo (10/189), Snina – Brehy
/epidemický/ (11/okolo 300), Stakčín I.
(590/960), Stakčín II. (14/117), Topoľa
(153/240), Ubľa (8/41), Ulič (65/71),
Veľká Poľana (310/340), Veľká Poľana -
Hodošík (86/668), Zboj (142/203), Zvala
(48/633).

Paragliding má prevádzkové plochy: Malý Bukovec – sever (880 m n. m.), Malý Bukovec – juh (900 m n. m.) a vysielač
Príslop (630 m n. m.) – sedlo Karcaba.
Tandemový motorový paragliding: Miroslav Bober, Stakčín, mob. 0905 550 669

Severovýchod Slovenska je neprávom opomínaným kútom našej republiky. Je to totiž územie mimoriadne zaujímavé nielen z prírodného, ale aj
kultúrneho hľadiska. Stretnete sa s prívetivými ľuďmi, prelínajú sa tu dve veľké svetové kultúry: západná (rímska) a východná (byzantská). Obe
charakterizuje množstvo objektov, ktoré sú pamiatkami na našich predkov. Medzi skvosty ľudovej kultúry svetového významu patria najmä
drevené cerkvi. Nachádza sa tu aj Park tmavej oblohy Poloniny, jediné územie svojho druhu u nás.

Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený 3. decembra 2010 v Snine pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity.
Memorandum podpísali zástupcovia Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, Správy Národného parku Poloniny,
Slovenského zväzu astronómov amatérov, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskej
astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Vyhlásenie podporilo
Mesto Snina, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Park tmavej oblohy Poloniny
bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto
území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať

tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Svetelné znečistenie je problémom
modernej doby, negatívne ovplyvňuje prírodné prostredie a zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Park je najtmavším miestom na
Slovensku, nočná obloha je tu zachovaná vo svojej prírodnej podobe.
Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny, jeho ochranným pásmom a katastrálnym územím obcí
Kolonica, Ladomirov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová. Celková plocha je 485,19 km2. Na území Parku sa nachádza Astronomické
observatórium na Kolonickom sedle s najväčším ďalekohľadom na Slovensku, planetáriom a dobrými podmienkami pre rozvoj astroturistiky.

http://poloniny.svetelneznecistenie.sk, http://www.svetelneznecistenie.sk

Národný park Poloniny bol vyhlásený 1. 10. 1997, jeho rozloha je 298,05 km2 a výmera ochranného pásma 109,73 km2. Je
v najvýchodnejšej časti Slovenska na poľsko-ukrajinskom pohraničí, susedí s Bieszczadzkim Parkom Narodowym a
Užanskim nacionaľnim prirodnim parkom. Oblasť Poloniny tvorí jeden geomorfologický celok Bukovských vrchov
s podcelkami Bukovec a Nastaz. Za svoje pomenovanie vďačí horským lúkam – poloninám. Najvyšším vrchom je
Kremenec (1 208 m n. m.), najvýchodnejší bod Slovenska s mohutným kamenným hraničným stĺpom označujúcim miesto,
kde sa stretávajú hranice Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Dominujúcou prírodnou zložkou sú bukové a jedľovobukové lesy,
ktoré zaberajú viac ako 80% NP. Je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (2 132,21 km2),

jedinej slovenskej biosférickej rezervácie UNESCO, prvej na území troch štátov (1998). V zozname svetového dedičstva UNESCO sú aj
unikátne pralesy Havešová, Stužica a Rožok. Prvý „chránený dubový lesík“, v ktorom bolo zakázané rúbať drevo, sa spomína v urbári obce
Stakčín už v roku 1660. Od roku 2004 sa tu nachádzajú lokality európskeho významu NATURA 2000. Na území NP je mimoriadna
koncentrácia chránených rastlín a živočíchov, mnohé druhy organizmov patria medzi endemity. Je tu najväčší výskyt veľkých lesných zvierat
(medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, zubor lesný). Nachádza sa tu Vodárenská nádrž Starina, ktorá je najväčšou na pitnú vodu v strednej
Európe (59,8 mil. m3). V rámci národných parkov je tu najviac národných kultúrnych pamiatok a unikátne drevené cerkvi.

Správa NP Poloniny, Ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín, /fax 057 768 56 15
poloniny@sopsr.sk, http://www.sopsr.sk/nppoloniny

Snina – okresné mesto (21 114 obyvateľov – 31. 12. 2009) ležiace na sútoku Cirochy a Pčolinky v nadmorskej výške
216 m n. m. (stred mesta). Z juhu je ohraničená Vihorlatskými vrchmi, z východu Bukovskými vrchmi a zo severu Nízkymi
Beskydami, nad mestom sa vypína Sninský kameň (1 005 m n. m.), zvyšok andezitového lávového prúdu. Predpokladá sa,

že obec existovala už v 11. storočí, najstarší písomný doklad je z roku 1317. V polovici 14. storočia jej rozvoj ovplyvnili Ruthéni –
Rusíni v tzv. valašskej kolonizácii. Od roku 1321 boli pánmi Sniny Drugetovci, významný rod pochádzajúci zo Salerna pri
Neapole, ktorý vymrel po meči v roku 1684. O hospodársky rozvoj mesta sa pričinil Jozef Rholl, podnikateľ z Gemera,
ktorý v roku 1809 postavil v Jozefovej doline železiarne (dnes Zemplínske Hámre). V nich bola odliata (1841) aj socha

Herkula v životnej veľkosti postavená pred kaštieľom, ktorá je nepísaným symbol Sniny. Z troch exemplárov Herkula je jedna v Užhorode,
osud tretej je nejasný, pravdepodobne je v okolí Nyíregyházy. Socha pápeža Jána Pavla II. v nadživotnej veľkosti (2,2 m) od O. Košeckého je
z roku 2006. Medzi pamätihodnosti mesta (národné kultúrne pamiatky) patrí kaštieľ Rhollovcov (1781 – 1800) so zvyškami historického parku,
rímskokatolícka kaplnka P. M. Sedembolestnej postavená v klasicistickom slohu (1847), židovský cintorín a pomník padlým z 1. sv. vojny.
Pozornosť upúta aj klasicistický, pôvodne barokový, rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1746 postavený na starších základoch
s maľbami M. Jordana, J. Kocha a I. Roškovicsa. V interiéri je zaujímavý moderný kríž s výškou 9,5 m. Na území mesta sú dva vojenské
cintoríny z 1. sv. vojny (Giglovo, Brehy – epidemický). Od roku 1993 je v Snine Galéria Andrej Smolák ako filiálka Galérie MIRO Berlín.
Rekreačná oblasť Sninské rybníky (3 km od Sniny) s komplexným vybavením (prírodné aj bazénové kúpanie, táborenie, rybolov, ubytovanie
rôznych kategórií, cykloturistika, ihriská, exteriérové fitness) je východiskom pešej turistiky. Novinkou od roku 2010 je biokúpalisko. Sninské
rybníky sú vstupnou bránou do CHKO Vihorlat, končí tu náučný chodník (1992) Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky.

Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01  Snina, 057 762 23 05, fax 057 762 37 43
http://www.snina.sk, http://www.regionsnina.sk, mesto.snina@snina.sk

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je vysunutým pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom so
špecializáciou na výskum premenných hviezd. Na observatóriu je v súčasnosti najväčší ďalekohľad na Slovensku –
Vihorlatský národný teleskop s priemerom hlavného zrkadla 1 m a množstvo menších prístrojov. Súčasťou areálu je
novovybudované planetárium, slnečné hodiny a vytvorené vhodné podmienky pre vzdelávanie, popularizáciu aj
astroturistiku.

Vihorlatská hvezdáreň, Mierová 4, 066 01 Humenné
057 775 47 53, 057 767 43 48 

http://www.astrokolonica.sk, vihorlatobs1@stonline.sk

Zaniknuté obce (v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina)

Dara (zal. 1598, 390 m n. m.) – z pôvodnej obce sa zachovala murovaná pravoslávna cerkov z roku 1956 postavená v staroruskom
historizujúcom štýle na mieste pôvodnej drevenej cerkvi z roku 1746, obecný a vojenský cintorín.
Ostrožnica (zal. 1585, 395 m n. m.) – z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín z 1. svetovej vojny medzi obcou Ostrožnica a
Zvala. Ruiny cerkvi z roku 1826, z ktorej pochádza vzácna rukopisná kniha tzv. „Ostrožnické evanjelium“ z roku 1492 s pergamenovými
zvitkami (pravdepodobne najstaršia písomná pamiatka Rusínov na Slovensku).
Ruské (zal. 1567, 486 m n. m.) – z obce sa zachovali tri domy, obecný a vojenský cintorín. V strede obce pod cintorínom je prícestný kríž
(1955) a na mieste zbúranej cerkvi z roku 1789 kaplnka. Z obce vedie kamenná cesta (NKP) Porta Rusica z roku 1861. Pod Ruským sedlom sa
nachádza pamätník Osloboditeľom z 2. svetovej vojny.
Smolník (zal. 1568, 425 m n. m.) – zachoval sa obecný a vojenský cintorín z 1. svetovej vojny, na mieste pôvodnej cerkvi z roku 1898 stojí
drevená kaplnka.
Starina (zal. 1557, 294 m n. m.) – pôvodná obec sa rozprestierala pod dnešnou vodnou hladinou. Pomník padlým v 1. svetovej vojne (v zátoke
pod Darnovom) a pomník padlým pyrotechnikom v 2. svetovej vojne pod hrádzou. Pod Mahurou je ťažšie prístupný minerálny prameň.
Vodárenská nádrž prevzala pomenovanie obce.
Veľká Poľana (zal. 1430, 395 m n. m.) – zachoval sa obecný cintorín, jeden pôvodný domček a pomník-rotunda vojakom padlým v 1. svetovej
vojne na vojenskom cintoríne. Rodisko Oresta Dubaya (1919 – 2005), jedného z najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia. Cerkov
z roku 1784 bola v roku 1915 zničená a odvtedy chátra. Drobná sakrálna stavba v strede obce pripomínajúca miesto, kde stála cerkov. Pri
Lukovom potoku prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín na Hodošíku (851 m n. m.) vojakov padlých v 1. svetovej vojne je najvyššie
položeným vojenským cintorínom na Slovensku.
Zvala (zal. 1588, 457 m n. m.) – zachoval sa len obecný cintorín, jeden rodinný dom a kaplnka na mieste pôvodnej cerkvi z roku 1795.

Národné prírodné rezervácie

1. Havešová (UNESCO) – vyhlásená na ochranu vzácne zachovalých porastov pralesovitého charakteru s výskytom unikátnych exemplárov
listnatých stromov (javor, jaseň, brest) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
2. Jarabá skala – prirodzený skalný odkryv, ktorý je izolovanou lokalitou nelesnej vegetácie, ojedinelou v lesných komplexoch Bukovských
vrchov. Značná pestrosť biocenóz i druhov flóry a fauny prevažne dáckeho elementu. Sústredený výskyt flyšových skalných útvarov.
3. Pľaša – vyhlásená na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a prímesou
javora, bresta a jaseňa na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Územie je pod vplyvom vlhkejšej klímy od severu.
4. Pod Ruským – vyhlásená na ochranu vzácnych a ohrozených lúčnych spoločenstiev Bukovských vrchov. Leží na riečnej terase Cirochy,
pozemky na flyšovom nepriepustnom podloží sú lokálne celoročne zamokrené. Rastlinné druhy mokradí, vzácne vstavačovité, bohatstvo fauny.
5. Rožok (UNESCO) – chránené územie predstavuje lesné spoločenstvo (Fagetum pauper – Nahá bučina) pralesovitého charakteru. Chránené
územie je využité ako výskumný objekt pre potreby lesníckej praxe. Možnosti pre štúdium buka v rozmedzí nadmorskej výšky 380 – 760 m.
Hniezdisko sovy dlhochvostej.
6. Stinská – vyhlásená na ochranu biocenóz v prechodnej zóne Východných a Západných Karpát s výskytom zriedkavých východokarpatských
druhov rastlín, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.
7. Stužica (UNESCO) – predstavuje komplex prirodzených bukových a jedľovobukových pralesovitých porastov Východných Karpát.
Rozmanitosť ekologických podmienok podľa výškovej zonality od 620 do 1208 m n. m., veľký význam majú horské lúky - poloniny, výskyt
vzácnych taxónov fauny a flóry.
Morské oko – vyhlásená na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného jazera Morské oko vo Vihorlate, rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinárskych hodnôt územia. Pestré zloženie lesných porastov, bohatstvo avifauny.

Prírodné rezervácie

1. Bahno – ochrana prirodzených spoločenstiev vrchoviskových a prechodných rašelinísk Bukovských vrchov. Druhá známa lokalita páperníka
pošvatého.
2. Borsučiny – ochrana pôvodných pralesovitých lesných ekosystémov vnútornej časti Bukovských vrchov na členitom bralnom reliéfe
cisnianskych vrstiev flyšového pásma. Sú to spoločenstvá typických, lipových a jedľových bučín a bukových a lipových javorín.
3. Bzaná – súbor druhotných lúčnych a kroviskových ekosystémov, typických pre kultúrnu krajinu Bukovských vrchov. Majú prirodzenú
štruktúru a bohatú biodiverzitu. Vyžadujú si regulovaný vývoj, predovšetkým kosbou lúk.
4. Gazdoráň – ochrana xerotermných lúčnych spoločenstiev na flyšových cergowských vrstvách Bukovských vrchov so zriedkavými
fytocenózami. Výskyt kriticky ohrozeného druhu - čemerice purpurovej a veľmi ohrozeného vstavača počerného. Krajinná dominanta
Vodárenskej nádrže Starina.
5. Grúnik – ochrana zachovalých spoločenstiev bukových dúbrav s fytogeograficky významným výskytom zriedkavých druhov
východokarpatskej flóry, napr. čemerice purpurovej. Pôvodné zárasty kručinôčky krídlatej.
6. Hlboké – vzácne spoločenstvá kyslých bučín v inverznej polohe Bukovských vrchov. V NP Poloniny predstavujú veľmi zriedkavé lesné
spoločenstvá s malým hospodárskym významom.
7. Ruské – ochrana teplomilných vlhkých a slatinných spoločenstiev Bukovských vrchov s výskytom ohrozených druhov rastlín na členitom
reliéfe. Vzácny a ohrozený je poloker kručinôčka krídlatá, rozšírená v Nízkych Beskydách a Poloninách.
8. Stinská slatina – vzácny biotop slatinno-rašelinnej vegetácie Bukovských vrchov. Má vedeckovýskumný význam.
9. Stružická dolina – ochrana typických porastov lieskových jelšín (Corylo – Alnetum incanae) s fytogeograficky významnými populáciami
prvosienky bezbyľovej (Primula acaulis) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
10. Šípková – prirodzený odkryv v Bukovských vrchoch s výskytom viacerých teplomilných a východokarparských druhov rastlín. Je to pre
flyšové územie zriedkavý nelesný ekotop. Chránené sú aj priľahlé sutinové a lesné biocenózy. Hrebeňovým lúkam by bez aktívnej ochrany
hrozilo zarastenie.
11. Udava – zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a lesných porastov
bukového a jedľovobukového lesného vegetačného stupňa, nachádzajúcich sa na území Bukovských vrchov.
12. Uličská Ostrá – súbor prirodzených lesných spoločenstiev, ktoré sa vyvinuli na malom území vplyvom jeho inverznej polohy
v zaklesnutom meandri Uličky. Výskyt významných druhov rastlín – skopólia kranská, čemerica purpurová, telekia ozdobná, razivka
smradľavá a i.

Prírodná pamiatka

Ulička – prírodná pamiatka zriadená na ochranu typického riečneho reliéfu podhorského toku Uličky, vodných biocenóz a priľahlých
pobrežných a iniciálnych spoločenstiev na štrkopieskových náplavoch vo flyšovom pásme Bukovských vrchov.
Sninský kameň (1 005 m n. m.) – ochrana kamenného útvaru vo forme plošinného lávového vrcholu s biocenózami xerotermnej flóry a s
výskytom endemických druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Drevené cerkvy (kostolíky)

Jalová – gréckokatolícka cerkov sv. Juraja (NKP) jednoduchej zrubovej konštrukcie z roku 1792 postavená na kamenných základoch. Pôvodne
bola „v kožuchu“ – omietnutá. Rozsiahla rekonštrukcia bola v roku 2002. Zo stavebného hľadiska je to klasický, trojpriestorový, dvojvežový
chrám s dvoma kovovými krížmi. V hlavnej veži sú dva zvony (z roku 1908 a preliaty z roku 2001). Ikonostas zo 17. storočia má päťradovú
architektúru. Diakonské dvere sú bez krídel a cárske, dvojkrídlové dvere, majú šesť medailónov.
Kalná Roztoka – gréckokatolícka cerkov sv. Bazila Veľkého (NKP) z roku 1750 na nízkom kamennom základe, v súčasnosti omietnutá
v snahe uchrániť ju pred nepriazňou počasia. Konštrukcia je klasická, zrubová, u veže stĺpová. Strecha a veža pokrytá šindľom. Bohato
vyrezávaný ikonostas z konca 17. storočia je rozmiestnený v piatich poschodiach. Pri chráme je drevená zvonica z 2. polovice 18. storočia so
zvonmi z roku 1908 a 1933 a opevnenie, ktoré sú NKP. Kompletné reštaurovanie sa uskutočnilo v rokoch 2002 – 2004.
Ruský Potok – pravoslávna cerkov sv. Michala archanjela (NKP) tvorí dominantu obce na jej východnom svahu. Pôvodne gréckokatolícka
drevená cerkov z roku 1740 na kamennom základe ohradená kamenným múrom. Od roku 2000 je prevedená na pravoslávnu cirkev.
Štvorradový ikonostas je z 18. storočia, cenné sú liturgické knihy z polovice 17. storočia vytlačené cyrilikou. Samostatnými objektmi NKP je
opevnenie s dvomi bránami a drevená zvonica z roku 1956.
Šmigovec – gréckokatolícka cerkov Nanebovstúpenia Pána postavená v roku 1755 na svahu uprostred cintorína, opravovaná v roku 1894
a 1936. Konštrukcia je zrubová, veža vsadená do predsiene stĺpová. Zaujímavosťou je päťradový ikonostas a dvojkrídlové cárske dvere
s medailónmi. V súčasnosti je v havarijnom stave a už dlhší čas neslúži na liturgické účely.
Uličské Krivé – gréckokatolícka cerkov sv. archanjela Michala (NKP) postavená v roku 1718 v strede obce na mieste pôvodného staršieho
chrámu. V roku 1944, počas druhej svetovej vojny, bola značne poškodená. Trojdielna, dvojvežová stavba vyvoláva dojem masívnosti. Najstarší
z troch zvonov vo veži je z roku 1811. Interiéru dominuje päťradový, bohato vyrezávaný ikonostas s niektorými ikonami zo 16. a 17. storočia.
Z výzdoby staršieho chrámu je aj Mandylion zo 16. storočia na parapete.
Topoľa – gréckokatolícka cerkov sv. archanjela Michala (NKP) zrubovej konštrukcie na nízkom kamennom základe z druhej polovice
17. storočia. Zrub je chránený vysunutým podstreším spočívajúcom na vertikálnych stĺpoch ukotvených v horizontálnych trámoch –
„podvalinách”. Je v strmom svahu nad obcou obklopená cintorínom. Mohutná šindľová valbová strecha tvorí opticky jednoliaty objekt, veža je
v tvare zrezanej pyramídy. Štvorradový ikonostas z polovice 18. storočia vyniká farebnosťou, niektoré ikony sú zo 17. storočia. Pôvodné zvony
boli premiestnené do samostatnej zvonice (NKP).

Národné kultúrne pamiatky

Čukalovce – gréckokatolícka cerkov sv. Ducha v prevládajúcom barokovom slohu z roku 1775, najstarší murovaný chrám východného obradu
v okrese Snina. Súčasťou je drevená zvonica z roku 1910.
Kalná Roztoka – gréckokatolícka cerkov sv. Jána Krstiteľa z roku 1856, súčasťou je drevená zvonica z 2. polovice 18. storočia.
Klenová – zrubový dom a hospodárska budova s maštaľou z konca 19. storočia.
Kolbasov – gréckokatolícka novobaroková cerkov Všetkých svätých z roku 1880 so vzácnymi ikonami na plátne a dreve, jej súčasťou je
drevená zvonica v ľudovom slohu. Židovský cintorín (asi 12 náhrobkov).
Ladomirov – gréckokatolícka cerkov Panny Márie Ochrankyne z roku 1890 v novobarokovom slohu, postavená na mieste pôvodnej drevenej
cerkvi.
Michajlov – pravoslávna neskorobaroková cerkov Narodenia Panny Márie z roku 1841 postavená na mieste staršej drevenej.
Nová Sedlica – pôvodný tradičný zrubový roľnícky dom v strede obce z polovice 20. storočia s architektonickými prvkami rusínskych stavieb.
Historické kasárne bývalej finančnej stráže z 20. rokov 20. storočia, dnes dom sociálnych služieb.
Osadné – pravoslávna cerkov Nanebovstúpenia Isusa Christa v modernom slohu (1930) od významného pravoslávneho architekta
archimandrita Andreja Kolomackého. Krypta z 1. sv. vojny (1930).
Parihuzovce – gréckokatolícka cerkov Narodenia Panny Márie z roku 1801 v slohu baroka a klasicizmu, súčasťou areálu je drevená zvonica
a brána opevnenia.
Pčoliné – pamätné miesto a tabuľa padlým v 2. sv. vojne na budove obecného úradu.
Runina – židovský cintorín na okraji obce (cca 10 náhrobkov), pamätné miesto s pomníkom padlým v 1. sv. vojne (asi 1 km nad obcou).
Ruská Volová – pravoslávna cerkov Narodenia sv. Jána Krstiteľa z 2. polovice 19. storočia postavená v novoklasicistickom slohu.
Snina – kaštieľ Rhollovcov z 90. rokov 18. storočia v klasicistickom štýle s prírodno-krajinárskym areálom a fontánou so sochou Herkulesa
z roku 1841 v neskorobarokovom slohu. Rímskokatolícka kaplnka P. M. Sedembolestnej z roku 1847 na kalvárii postavená v klasicistickom
slohu. Pomník padlým z 1. sv. vojny. Židovský cintorín z konca 19. storočia (cca 50 náhrobkov).
Stakčín – pravoslávna cerkov Panny Márie Ochrankyne v historizujúcom slohu z rokov 1953 – 1955. Neskorobarokový kaštieľ z 2. polovice
18. storočia a historickým parkom – tzv. starinská alej (tisovec dvojradový).
Ruské – kamenná cesta Porta Rusica z rokov 1861 – 1865.
Topoľa – židovský cintorín zo začiatku 20. storočia pri areáli bývalej kúrie (cca 40 náhrobkov). Drevená zvonica z 2. polovice 17. storočia pri
cerkvi sv. archanjela Michala. Pamätník rodákovi, národnému buditeľovi rusínov, Alexandrovi Duchnovičovi (1803 – 1865).
Ubľa – gréckokatolícka cerkov sv. Petra a Pavla z roku 1826 v klasicistickom slohu.
Ulič – gréckokatolícka cerkov sv. Mikuláša z roku 1867 v novobarokovom slohu.
Uličské Krivé – pomník pyrotechnika Václava Linhu (1925 – 1946).

Zaujímavé miesta 

Vodárenská nádrž Starina bola vybudovaná na rieke Cirocha v rokoch 1980 – 1988 predovšetkým z dôvodu zabezpečenia zásobovania
východného Slovenska pitnou vodou. S vysídľovaním sa začalo v roku 1980. Presťahovaných bolo viac ako 3 500 ľudí zo 700 príbytkov. Ako
jedna z posledných bola rodina Skirčakových z Veľkej Poľany, ktorí aj po vypnutí elektriny si ju vyrábali dynamom. VN Starina je najväčšou
nádržou na pitnú vodu v strednej Európe (objem 59,8 mil. m3 vody, plocha 240 ha, priehradný múr má výšku 50 m, maximálna hĺbka 46 m). Pri
poklese hladiny o 7 m je možné vidieť pomník talianskeho kamenára vojakom padlým v 1. svetovej vojne (poslednýkrát v roku 1997).
Arpádova obranná línia – takmer celé prihraničné územie Slovenska bolo v rokoch 1939 – 1944 pripojené k Maďarskému kráľovstvu, ktoré
bolo súčasťou hitlerovskej koalície. Po porážke pri Stalingrade sa budovali mohutné obranné opevnenia proti postupu Červenej armády do
Nemecka. Pozostatky takýchto opevnení nájdeme neďaleko súčasných hraníc s Ukrajinou, vo svahoch Nastazu v obci Ulič. Zvyšky obranného
systému budovaného v rokoch 1943 – 1944 dnes tvoria protitankové zátarasy, rozsiahly zákopový systém, 5 jednomiestnych železobetónových
kopúl, železobetónový kryt pre protitankovú zbraň. Súčasť Náučnej lokality Arpádova línia.
Dara – murovaná pravoslávna cerkov, obecný a vojenský cintorín.
Geologická náučná lokalita Dara – z roku 2010 nad priehradou Starina v záreze štátnej cesty. Na informačných paneloch je popísaný vznik
karpatského flyšového pásma, pásmových pohorí a horotvorný proces od oligocénu (asi pred 30 miliónmi rokov). Je tu možné vidieť
sedimentárne súvrstvia aj morské dno spred 30 miliónov rokov.
Beskydský panteón – pri odbočke na Jalovú je Beskydský panteón, netradičný symbolický cintorín ľudí spod Polonín, ktorí sa tu narodili, žili
či zanechali svoju stopu. Všetci tu majú svoj balvan aj informačnú tabuľku. Projekt realizovalo OZ Čemerica v rámci projektu Šanca pre váš
región Konta Orange.
Medová baba – Medová baba je 7,1 m vysoká drevená socha na pamiatku včelárky Žofie Maťašovskej, ktorá sa presťahovala z Poľska v roku
1928. Starala sa o 80 včelínov, jej vynikajúci med sa používal aj do povestných perníkov z Pardubíc. Autorom sochy je Marek Žitňan na podnet
výtvarníka Andreja Smoláka, ktorý tu plánoval vybudovať Galériu monumentálych sôch s mottom: „Aby nielen na tieto sochy, ale ani na ľudí
na celom svete nepadali bomby“. Súčasťou areálu je aj zrubový včelín, senník a neďaleko hrob neznámeho vojaka z 2. svetovej vojny.
Osadné – unikátna krypta 1 025 vojakov, ktorí padli v 1. svetovej vojne počas tzv. Brusilovského prielomu v rokoch 1914 – 1915. Kosti boli do
krypty uložené v rokoch 1933 a 1934. V súčasnosti je v krypte a na miestnom cintoríne pochovaných 2 498 vojakov.
Tabuľa v češtine a ruštine z roku 1934 umiestnená pri krypte: „Zde v Pánu odpočívá 1 025 vojínů padlých ve světové válce 1914 – 1915.
Známých podle jmen 23. Neznámých 1 002. Čest budiž jejich památce!“
Ostrožnica – ruiny cerkvi z roku 1826, obecný a vojenský cintorín.
Pčoliné – pri cerkvi sa nachádza Monomachov dub zasadený v roku 1670. Pomenovaný podľa staroruského kniežaťa Vladimíra II. (1053 –
1125). Prezývku Monomach dostal po dcére byzantského vládcu Konštantína IX. Monomacha, ktorá bola jeho manželkou. Za jeho vlády
vznikol najstarší ruský letopis Povesti dávnych čias.
Runina – Tri studničky je výletné a pútnické miesto s údajne liečivou vodou. Tu sa vraj v roku 1927 9-ročnému Jurajovi Regulovi, ktorý tu
pásol kravy, zjavila Panna Mária.
Ruské – tri domy, kaplnka, obecný a vojenský cintorín, prícestný kríž, pod obcou Kasičuv prícestný kríž.
Smolník – drevená kaplnka, obecný cintorín a vojenský cintorín.
Snina – Galéria Andrej Smolák v Snine začala svoju pôsobnosť v roku 1993 ako filiálka Galérie MIRO Berlín. Galéria je úspešná v realizácii
kultúrnych a umeleckých projektov podporovaných z fondov EÚ (Medzinárodné výtvarné festivaly, Galéria monumentálnych sôch a nový
projekt Maľovaný rovník alebo Svetová reťaz mieru).

Galéria Andrej Smolák, Námestie centrum, 069 01 Snina, 
/fax 057 762 43 48, 057 762 28 64, asgaleria.sv@gmail.com

Starina – pomník padlým v 1. svetovej vojne v zátoke pod Darnovom, pomník padlým pyrotechnikom v 2. svetovej vojne pod hrádzou. 
Ulič – minigaléria drevených kostolíkov z oblasti Polonín v mierke 1:10 v obecnom parku. Grófska cesta je pozostatkom niekdajšej aleje
cudzokrajných dubov močiarnych a červených z konca 19. storočia. Z rozsiahleho parku okolo bývalého grófskeho kaštieľa z 18. storočia sa
zachovala len jeho časť. Na jeho mieste je dnes kultúrny dom. Mladšia aleja viedla do sedla pod Veľkou Ostrou k pomníku lesníka Rudolfa
Mergenca – súčasť školského náučného chodníka s 8 informačnými tabuľami. Na vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny je pochovaný ruský
generál M. M. Murbach.
Uličské Krivé – kaplnka postavená v roku 1963 pravoslávnym mníchom igumenom Ihnatijom Čokinom (1899 – 1976) podľa vzoru obydlí z
hory Athos v Grécku. Pred ňou je ešte jedna malá kaplnka a medzi nimi Čokinov hrob.
Veľká Poľana – pôvodný domček, ruiny cerkvi, drobná sakrálna stavba a pomník-rotunda. Pod obcou pri Lukovom potoku prícestný
kríž z r. 1853.
Zvala – kaplnka, rodinný dom, obecný a vojenský cintorín.

Miestá vhodné pre astronomické pozorovania

Ďurkovec 1189 m n. m. – Sedlo pod Ďurkovcom a Ďurkovec sú odlesnené, relatívne ľahko dostupné z Runiny.
Holica 515 m n. m. – rozsiahla lúka s dvoma vysielačmi a vyhliadkovou vežou – súčasť Náučného chodníka Miroslava Poliščuka. Výhodou je
dostupnosť lesnou cestou medzi Ruskou Volovou a Uličom a dobrý horizont.
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle 460 m n. m. – vysunuté pracovisko Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Ideálne
podmienky pre pozorovanie a astroturistiku, dobrý prístup aj autom. Okrem ďalekohľadu s priemerom zrkadla 1 m je tu množstvo ďalších
prístrojov vhodných pre laické aj odborné pozorovania.
Kováčová lúka 300 – 460 m n. m. – severozápadne od Uličského Krivého. Možnosť pokračovať po nespevnenej ceste 1,5 km na lúku vo výške
460 m n. m. Severný obzor je čiastočne krytý.
Osadné 430 m n. m. – vhodné miesto na pozorovania je asi 3 km za obcou smerom na turistický hraničný prechod do Poľska. Nachádza sa tu
poľovnícka chata, voľnému výhľadu bránia okolité vrchy, tie však nepresahujú 30º.
Runina 560 m n. m. – obec v kotline pod hraničným hrebeňom Polonín. Pozorovať je možné nerušene aj z centra obce.

Ubytovanie (počet lôžok)

Kolbasov
• Ubytovanie u Ľubky (9), Ľuba Janková, 067 66 Kolbasov 8, 0915 569 484, 0905 292 977, ubytovanieulubky@post.sk
Kolonica
• Penzión Pohoda (10), Ing. Jozef Chomanič, 067 61  Kolonica 45, 057 767 43 39, 0910 109 717, http://www.kolonica.eu, 

tikstakcin@azet.sk
Michajlov
• Chata Marius (12), Chata Marius, Ing. Burdová, 067 73  Michajlov, 057 768 31 15, 0905 445 852, marioburda@gmail.com
Nová Sedlica 
• Chata LPM Ulič š. p. – Grófske chyžky (12), 067 68  Nová Sedlica, 057 769 41 38, 057 769 41 21
• Informačné stredisko NP Poloniny (15+8), S NP Poloniny, Ul. mieru 195, 067 61 Stakčín, 057 768 56 15, poloniny@sopsr.sk
• Penzión Kremenec*** (15),  067 68  Nová Sedlica 175, 057 769 41 56, 0905 341 211, http://www.kremenec.sk, penzion@kremenec.sk
Osadné
• Penzión Borovka (10), Boris Ocetník, Osadné 58, 067 34 Nižná Jablonka, 0910 181 991, 0905 899 738, http://www.borovka.sk,

boris@borovka.sk, 
Runina
• Chalupa pri studničke (7), Peter Hunčár, 067 65 Runina 60, 0949 376 754, http://runina.hunci.sk/, runina@hunci.sk, 

runina.peter@gmail.com
• Chalupa u Mariána (16), p. Sisák, 0905 266 537, runina26@gmail.com
• Chata Krivec, LPM Ulič, 057 769 41 21, 057 769 41 56
Snina
• EuroHotel VIHORLAT*** (42+20), Strojárska 2206/97, 069 01  Snina, 057 758 10 71, http:// www.eurohotelvihorlat.sk,

recepcia@eurohotelvihorlat.sk
• Penzión Caravella (14), Strojárska 20, 069 01  Snina, 057 758 10 71, 0903 637 054, 0908 974 972, http://www.caravella.s-n.sk,

caravella1@stonline.sk , 
• Internát SOŠ (80), Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina, 057 762 24 93, fax 057 758 03 91, 

http://zsssnina.edupage.sk, soup@stonline.sk, 
Sninské rybníky
• Autocamping Snina (40+250),  RO Sninské rybníky, 0905 537 091, 0905 723 862, http://www.autocampingsnina.sk, 

autocampingsnina@centrum.sk
• Hotel Kamei***(60), RO Sninské rybníky, 069 01 Snina, 057 768 26 05, 057 768 21 22, http://www.kamei.sk, kamei@kamei.sk
• Chata UNITUR (10), RO Sninské rybníky, 069 01 Snina, 684, /fax 057 768 2285, 057 768 5735, unitur@stonline.sk
• DRZ VIHORLAT (96+60), Ladislav Jurpák, DRZ VIHORLAT, Sninské rybníky, 069 01 Snina, 057 768 2185, 057 762 2707, 

http://www.jurpak.sk, drz-jurpak@stonline.sk
• Chata Alexander, DRZ A. Čornanič (85), RO Sninské rybníky, 069 01 Snina, 0905 346 965, 0918 539 002
Stakčín
• Hotel Armales*** (40), Duchnovičova 282/1, 067 61  Stakčín, 057 767 42 47 – 8, http://www.armales.sk, armales-hotel@armales.sk
• Turistická ubytovňa Obecný dom (30),  067 61  Stakčín, 0911 610 386, 057 767 43 09, http://www.stakcin.eu, oustakcin@stonline.sk
Ubľa
• Motorest Milka (12),  067 73  Ubľa 279, 057 767 33 44, 0905 845 869, http://www.motorestmilka.sk, MilkaMotorest@azet.sk
Ulič
• Chata, Ing. Repka (6+8), 067 67  Ulič 4, 0907 958 924, http://ubytpoloniny.szm.com
• Penzión POLONINY (21), 067 67  Ulič 54, 0915 317 172, 0911 317 172, svetlana.chomova@centrum.sk
• Turistická ubytovňa JAVORNÍK (50),  067 67  Ulič 89, 057 769 41 36, 0907 186 789, obeculic@stonline.sk
Zemplínske Hámre
• Penzión LUKI (22), Kostolné námestie 178/6, 067 77 Zemplínske Hámre, 057 768 61 65, 0908 323 869, 

http://www.penzion.luki.szm.com, penzion.luki@szm.sk
• Ubytovanie KVETKA (10), K. Zarembová, Nad Gichtou 359/14, 067 77 Zemplínske Hámre, 0915 120 348, 

http://www.ubytovanie-kvetka.sk, kveta.zarembova@centrum.sk

P A R K   T M A V E J   O B L O H Y   P O L O N I N Y

Jizerská oblast tmavé oblohy – partnerskou oblasťou Parku tmavej oblohy Poloniny je Jizerská
oblast tmavé oblohy (Izerski park Ciemnego Nieba), ktorá bola vyhlásená 4. 11. 2009 ako prvá
chránená oblasť na území dvoch štátov (Česká republika a Poľsko) s rozlohou 75 km2.

http://www.izera-darksky.eu

Foto: P. DubovskýFoto: P. Rapavý

Foto: P. Rapavý

Vodárenská nádrž Starina

Vihorlatský národný teleskop
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Rekreačné splavovanie na Ciroche je možné v dvoch úsekoch pri minimálnom prietoku 6,5 m3 pod hrádzou VN Starina – most
Stakčín, most Stakčín – Snina (most Rybníky, prípadne Brehy).

Jazda na koni „Haličská hipotrasa“ z Jalovej do Ruského sedla je možná len so súhlasom Správy NP Poloniny.

Náučný chodník Miroslava Poliščuka
Pomenovaný po zakladateľovi dobrovoľnej ochrany prírody na východnom Slovensku. Prírodovedné, historické a ochranárske zameranie.
Východisko je pri ubytovni Obecného úradu v Uliči. Malý okruh má 5 zastávok s prevýšením 30 m, veľký 10 s prevýšením 277 m cez masív
Nastaz. Bol vydaný textový sprievodca. V obci je aj školský náučný EKO chodník „K Mergancovmu kameňu“.

Foto: B. JarčuškaHavešová (prales) Foto: O. HauckNa hrebeni Polonín

Turisticko-informačné centrum pri CA Unitur
Strojárska 102, 069 01 Snina, tel.:057 161 86, 057 768 57 35, fax 057 768 22 85
http://www.regionsnina.sk, unitur@stonline.sk
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny Informačné stredisko NP Poloniny
Stakčínska 141, 069 01  Snina, 0905 818072 067 68  Nová Sedlica, 057 769 42 46
http://www.poloniny.info, svatoslav.hustak@mail.t-com.sk poloniny@stonline.sk

Informačné tabule NP Poloniny umiestnené na oborohoch. Oboroh je typickým prvkom ľudovej architektúry uličskej, ublianskej
a starinskej doliny. Pôvodný oboroh tvorila jednoduchá slamená strieška na štyroch vertikálnych drevených koloch a slúžila na
uskladnenie sena.

Informačné tabule Parku tmavej oblohy Poloniny, realizované SZAA s podporou Nadácie Orange, nad VN Starina a pri
49. rovnobežke v Uličskom Krivom. Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle je informačné stredisko Parku tmavej
oblohy Poloniny.

Informačné tabule Karpatských bukových pralesov, sústavy území, ktoré sú v zozname Svetového dedičstva UNESCO s celkovou
plochou 292,8 km2 na Slovensku a Ukrajine.

Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193, 067 61  Stakčín, /fax 057 768 56 15
http://www.sopsr.sk/nppoloniny, poloniny@stonline.sk

Kremenec Medová baba

Foto: M. VlasákováFoto: M. Vlasáková

Foto: P. Rapavý

Náučná geologická lokalita Dara

Dara

Vojenský cintorín Veľká Poľana (Hodošík) Foto: M. Buraľ

Foto: P. Rapavý Foto: I. Marko

Drevená cerkov v Ruskom PotokuDrevená cerkov v Uličskom Krivom

Zubrie stádo

Foto: Š. Pčola

Beskydský panteón

Foto: P. Rapavý


