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9. deň 

31. júl 2016 (nedeľa) 

Ranný budíček sprevádza dážď, no ten onedlho prestáva. Črtá sa pekný deň. Vlak o 

5.55 hod. z Richnavy nemešká. Sme v plnej zostave plus Janík Richnavský alias „vojín 

Pichalín“. Driemkajúc sa vezieme do Ťahanoviec. Z Ťahanoviec na Čermeľ využívame 

služby košickej MHD. Niečo po siedmej vyrážame. Z Čermeľa vedie lesom upravený široký 

chodník. Raňajkujeme na Bankove, na Jahodnej máme „coffee time“. Stúpanie okolo 

zjazdovky vedie lesom, čiže od slnka máme pokoj. Na tejto etape stretávame najviac turistov, 

hlavne s horskými bicyklami. Skoro stále lesom, sem-tam malými čistinkami sa presne na 

obed dostávame k chate Lajoška. Čapované pivo a výborná fazuľová polievka dobre padne na 

úžitok. Poobede smerom ku „Kojšovke“ si vychutnávame typickú hrebeňovku s ďalekými 

výhľadmi. No o pol tretej prichádza z juhozápadu búrka, ktorá nás poriadne vystraší. V lese je 

zrazu tma. Vypíname mobilné telefóny a zrýchleným presunom cez Golgotu mokrí, ale 

šťastní vchádzame niečo po tretej do bufetu na Erike. Náš dnešný cieľ je splnený! Do rodnej 

Richnavy to nie je ďaleko. Sme predsa v našom okrese Gelnica! Cesta džípom dole Perlovou 

dolinou padne vhod. Onedlho sme doma. 

        

Trasa: Košice, Čermeľ (238 m) – Dolný Bankov (367 m) – Horný Bankov (400 m) – Sedlo 

pod Kamenným hrbom (520 m) - Rázcestie pod Jahodnou (558 m) – Chata na Jahodnej (579 

m) – Jahodná, zjazdovky (719 m) Pišiverka (780 m) – Predné Holisko, chata Lajoška (900 m) 

– Idčianske sedlo (954 m) – Zlatoidské lúky (980 m) – Golgota (1040 m) – Kojšovská hoľa, 

sedlo (1170 m) – Erika, chata (1046 m).  

Vzdialenosť: 25 km. 

Navštívené obce a mestá: Košice  

Geomorfológia: provincia Západné Karpaty, subprovincia Vnútorné Západné Karpaty, 

geomorfologická oblasť Slovenské rudohorie, celok Čierna hora, Volovské vrchy. 
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Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 

 


