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Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

    Územie európskeho významu Horný tok Ch�čianky

Chránené územie sa nachádza v jednej z takýchto eróznych brázd - v Mikovskej brázde, 

kde sa vytvorila riečna niva Ch�čianky ako forma riečnej (fluviálnej) erózie a 

akumulácie .

 Blízko nájdeš aj: Územie európskeho významu Kamenná

   Územie európskeho významu Dukla

     Obszar o znaczeniu europejskim Górny Ciek Ch�čianky

Chroniony obszar znajduje się w jednej z bruzd erozyjnych – bruździe Mikovskej w 

której, w wyniku ruchów rzecznych , erozji i akumulacji , wytworzyła się dolina rzeki 

Ch�čianky.

 Znajdziesz również w pobliżu:   Obszar o znaczeniu europejskim Kamenná

      Obszar o znaczeniu europejskim Dukla

     Chránený areál Driečna

Chránený areál (CHA) predstavuje malú slatinu na úpätí nivnej terasy v doline rieky 

Ch�čianka. Predstavuje zriedkavé slatinné spoločenstvo, ktoré vzniklo v priebehu 

sekundárnej sukcesiu na úpätí odlesneného svahu v minulosti .

     Obszar chroniony Driečna

Obszar chroniony (OCH) to niewielkie mokradło przy tarasowym korycie rzeki 

Ch�čianka. Jest to rzadkie mokradłowe siedlisko które powstało na skutek sukcesji u 

podnóża niezalesionego w przeszłości zbocza.

    Pravoslávna cerkov v Če�ižnom a hrob Adolfa Dobrianského

Adolf Dobrianský - *20.12.1817 v Rudľove, + 19.3.1901 v Insbruku

Významný politik a kultúrno-osvetový dejateľ Rusinov. Po ukončení Gymnázia v Levoči 

študoval filozofiu a právo v Košiciach a Egri . V roku 1840 ukončil štúdium na Banskej a 

technickej akadémií v Banskej Štiavnici .

 Blízko nájdeš aj: PR Če�ižnianske Lúky

    Pravoslávna cerkov v Če�ižnom i grób Adolfa Dobrianského

Adolf Dobrianský - *20.12.1817 w Rudľove, + 19.3.1901 w Insbruku

Wybitny polityk i rusiński działacz kulturalno-oświatowy. Po ukończeniu Gimnazjum w 

mieście Levoča studiował filozofię i prawo w Koszycach i Egerze. W 1840 roku ukończył studia 

na Akademii Górniczej i Technicznej w Banskej Štiavnici.

 Znajdziesz również w pobliżu:     PR Če�ižnianske Lúky

    Drevený kostolík sv. Mikuláša

Obyvatelia obce Habura postavili pôvodný drevený kostolík Byzantského obradu v rokoch 

1502 – 1510. Pôvodne bol pravoslávnym chrámom. Po uzavretí Užhorodskej únie v roku 

1646 sa stal gréckokatolíckym.

 Blízko nájdeš aj: Zvernica v obci Habura

   PR Haburské rašelinisko

    Drewniany kościółek św. Mikołaja

Mieszkańcy Gminy Habura zbudowali oryginalny drewniany kościół w stylu 

bizantyjskim w latach 1502 - 1510. Pierw�nie była to świątynia prawosławna. Po 

zawarciu Unii w Užhorodzie w 1646 r. stała się kościołem greckokatolickim.

 Znajdziesz również w pobliżu:     Zvernica v obci Habura

        PR Haburské rašelinisko

     Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bolo založené v roku 

1991, ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-a�u. Dnes je múzeum 

nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu.

 Blízko nájdeš aj:    Miniskanzen v Medzilaborciach

     Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola

Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach zostało założone w 

1991 roku jako pierwsze muzeum na świecie poświęcone królowi pop-a�u. Dziś muzeum 

jest ponadregionalną instytucją typu muzeum-galeria.

 Znajdziesz również w pobliżu:        Miniskanzen v Medzilaborciach

     Vojnový cintorín Malá Poľana

Po vojne prebiehal v celej oblasti proces sústredenia vojnových hrobov. Aj v okolí obce 
Malá Poľana začali exhumácie roztrúsených hrobov. Exhumácie sa konali 17.09.1924. 
Postupne bolo exhumovaných päť jedn�livých hrobov a jedná masová šachta. V pôvodnej 
šachte bolo pochovaných 24 obetí .

 Blízko nájdeš aj:    Gréckokatolícky chrám v Malej Poľane

      Gréckokatolícky chrám v Mikovej

      Mikovský festival

     Cmentarz Wojskowy Malá Poľana

Także w okolicach wioski Malá Poľana miała miejsce ekshumacja rozproszonych grobów. 

Ekshumacje odbyły się 17 września 1924 r. Stopniowo ekshumowano pięć 

indywidualnych grobów i jeden masowy. W pierw�nym masowym grobie było 

pochowanych 24 osoby.

 Znajdziesz również w pobliżu:        Gréckokatolícky chrám v Malej Poľane

              Gréckokatolícky chrám v Mikovej

              Mikovský festival

     Monastier v Krásnom Brode

Tradícia hovorí , že pri prameni, ktorý sa nachádzal v Krásnom Brode, sa zázračne 

vyliečil slepý pútnik Michal Spalinský, ktorý p�om namaľoval obraz. Kláštor zasvätený 

Svätému Duchu sa tak stal miestom, kde sa ľudia chodili liečiť a neskôr aj stretávať na 

jarmokoch .

     Klasztor w Krásnom Brode

Legenda mówi, że przy źródle, które znajduje się w Krásnom Brode cudownie wyleczył się 

ślepy pielgrzym Michal Spalinský. Klasztor poświęcony Duchowi Świątemu stał się 

miejscem, do którego udawali się ludzie prosząc o cud wyleczenia oraz, żeby sp�ykać się 

na jarmarkach .

      Oblasť špeciálnej ochrany vtákov „Nízke Beskydy“

Cieľom vytvorenia tejto oblasti je ochrana populácie divoko žijúcich druhov vtákov, 

zachovať a využiť ich prirodzené prostredie, či zlepšiť živ�né podmienky.

      Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski”

Celem wyznaczenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących gatunków 

ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk oraz poprawa 

warunków bytowania.

      Špeciálna oblasť ochrany bi�opov „Ostoja Jaśliska”

Oblasť je prechodným pásmom medzi dvoma geomorfologickými jedn�kami uzla 

Východných a Západných  Karpát, medzi Duklianským a Lupovským priesmykom. 

Najvyšší vrch tejto oblasti je Kamień (857 m.n .m.) a Kanasiówka (823 m.n .m.).

      Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  „Ostoja Jaśliska”

Teren stanowi strefę przejściową pomiędzy dwiema jednostkami geomorfologicznymi 

łańcucha Karpat Wschodnich i Zachodnich , między Przełęczami Dukielską i 

Łupkowską. Najwyższe szczyty tego obszaru to Kamień (857 m n .p.m.) i Kanasiówka (823 

m n .p.m.).

      Špeciálna oblasť ochrany bi�opov „Rymanów”

Táto oblasť zahŕňa miesto priživovania sa dvoch druhov netopierov, t. j netopiera 

obyčajného (My�is my�is) a podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Miestom 

prežitia a reprodukcie netopierov je kostol v Rymanowe  a drevený kostol v Sieniawe.

      Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rymanów”

Obszar obejmuje miejsca żerowania dwóch gatunków nietoperzy, tj. nocka dużego (My�is 

my�is) oraz podkowca małego (Rhinolophus hipposideros). Miejscem bytowania i 

rozrodu nietoperzy jest kościół w Rymanowie Zdroju oraz cerkiew drewniana w 

Sieniawie.

      Polany Surowiczne

Do dnešného dňa sa zachovali časti základov kostola sv. Michala Archanjela, ktorý tu 

existoval do roku 1946, čiastočne zrekonštruovaná zvonica a niekoľko náhrobkov na 

cintoríne.

      Polany Surowiczne

Do dziś zachowały się fragmenty fundamentów po istniejącej tu do 1946 r. cerkwi pw. Św. 

Michała Archanioła, częściowo odremontowana dzwonnica oraz kilka nagrobków na 

cmentarzu.

     Darów

Táto malá obec bola založená v roku 1559. Je známe, že v roku 1880 žilo v nej 358 

Łemkov. Nachádzal sa tu Kostol zasvätený Panne Márii a cintorín , kde sú zachované 

viaceré náhrobky.

     Darów

Ta nieduża wieś powstała w 1559 r. Wiadomo, że w roku 1880 mieszkało w niej 358 

Łemków. Istniała tu cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej oraz cmentarz, po którym 

zachowało się kilka odrestaurowanych nagrobków.

      Wernejówka

Neveľká obec vznikla v rovnakom čase ako Darów a kedysi sa nazývala Werszejówka z 

łemkowského "versz", čo znamená "vrchol". V roku 1880 tu žilo 109 Łemkov. Fungovala 

tu píla, vodný mlyn a krosná.

      Wernejówka

Niewielka wieś powstała w tym samym czasie co Darów, zwana niegdyś Werszejówką od 

łemkowskiego „wersz”, co oznacza „szczyt ”. W 1880 r. mieszkało w niej 109 Łemków. 

Działał tu ta�ak, młyn wodny i folusz.

      Jasiel

Neexistujúca dedina v údolí rieky Jasiołki . Jej meno sa môže odvodiť z jasnej, čistej vody. 

Cez obec prechádzala cesta, ktorú si vyberali maďarskí obchodníci , ktorí chceli obísť 

mýtnu bránu v Jasieli . Na obrázku stanový tábor v rezervácii „Źródliska Jasiołki”.

      Jasiel

Nieistniejąca wieś w dolinie rzeki Jasiołki . Nazwa jej pochodzić może od jasnej, czystej 

wody. Przez wieś biegła droga, którą wybierali węgierscy kupcy, chcąc uniknąć komory 

celnej w Jaśliskach . Na zdjęciu pole biwakowe w rezerwacie „Źródliska Jasiołki”.

      Królik Wołoski

V roku 1880 obec pozostávala z 306 obyvateľov, len gréckokatolíkov. Dodnes sa zachovali 

ruiny Kostola zasväteného relikvii sv. Mikuláša, zvonica pri kostole a dobre zachovaný 

cintorín s kamennými krížmi .

      Królik Wołoski

W 1880 roku wioska liczyła 306 mieszkańców, wyłącznie grekokatolików. Obok cerkwi 

stoi odnowiona ostatnio parawanowa dzwonnica oraz dobrze zachowany cmentarz z 

kamiennymi krzyżami .

      Wołtuszowa

Kedysi malá łemkovská obec vzdialená 2 km od Rymanowa Zdroja, ktorá sa nachádza v 

doline Čierneho P�oka. Obec bola uznaná wołoským zákonom v roku 1470.

      Wołtuszowa

Dawniej niewielka wieś łemkowska odległa o 2 km od Rymanowa Zdroju, położona w 

dolinie Czarnego P�oku. Wieś lokowano na prawie wołoskim w 1470 r.

Blízko nájdeš aj / Znajdziesz również w pobliżu:

 Cerkiew w Bałucience

 Parking grzybiarzy w Szachtach

 Czeremcha - pozostałości po cerkwi

 Cerkiew Św. Onufrego w Wisłoku

 Rezerwat przyrody Bukowica

 Rezerwat przyrody „Kamień nad Jaśliskami”
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Polsko – Słowacka trasa rowerowa 

Poľsko – Slovenská cykl�rasa

Wiaty istniejące

Altánky-turistické prístrešky

Tereny Leśne / Lesné pozemky

Teren zabudowany

Stavby – zastavané územie

Wzniesienia / Výškové kóty

Granica Państwa / Štátne hranice

P�ok / P�ok

Warstwice / Vrstevnice
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