Regionálna rada KST Spišská Nová Ves a
Turistický oddiel MŠK Krompachy pozýva
členov jednotlivých turistických klubov
a záujemcov o prírodu a turistiku
na prechádzku prírodou :

Pohorie – VOLOVSKÉ VRCHY:
17. ročník - Jesenné výstupy na vrcholy hôr - Výstup na
Vysoký vrch /874 m n. m./.
Dátum akcie : 12.11.2022 /sobota/.
Trasa akcie : Olcnava, žel. stanica – Bielovodská dolina – Šarkaňová diera - Vysoký vrch – Poráč Rekreačné stredisko Poráčske Mlynky – Poráčska dolina – Pod Suchincom – Čierny
Bocian – Slovinky, kaplnka - Slovinky .
Dĺžka trasy : 16 km

Prevýšenie : 526 m

Čas trasy podľa mapy: cca: 5:30 hod

Informácia o trase :
Stredne náročná trasa. Náročnejší je prechod neznačenou Bielovodskou dolinou k Šarkaňovej diere. Svojim vzhľadom pripomína rokliny a tiesňavy Slovenského raja. Dĺžka divokej doliny je približne 5 km a má polokrasový charakter. Nachádzajú sa tu krasové javy ako
sú škrapy, malé jaskyne a diery. Preteká ňou horský potok nazývaný Biela voda, ktorý tu vytvoril
úzku dolinu s kaskádami, vodopádmi a perejami. Dolina s vodopádmi, perejami, krásnym čistým „bielym“ potokom, úzkymi roklinami, so strmými skalnými stenami, bralami a tiesňavou, patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku. Špecifickými tvarmi sú tu takzvané obrie hrnce, prehĺbeniny kotlovitého
tvaru, ktoré vznikajú vírivým pohybom vody, ktorý pohybuje kameňmi na dne, a tie sa následne zavŕtavajú do kamenného podložia. Vyskytujú sa hlavne pod vodopádmi alebo perejami v skalnatom dne
vodných tokov. Dolina nie je udržiavaná čo ju robí krajšou a divokejšou. Z dôvodu nevyhnutnosti
ochrany životného prostredia nie je dolina sprístupnená a nevedie tadiaľ žiadna turistická trasa. V minulosti tadiaľ viedla žltá turistická trasa, ktorá bola zrušená začiatkom 90. rokoch 20.storočia. Ďalej je
trasa menej náročná a vedie po značkovaných trasách kvalitnými chodníkmi a cestami. Možnosť občerstvenia v obci Poráč a rekreačnom stredisku Poráčske Mlynky. Výstroj: turistická – prispôsobte
počasiu. Odporúčanie: pevnú obuv, turistické paličky. Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie
na vlastné nebezpečie, zodpovedá sa svoju bezpečnosť a správanie. Stretnutie s ostatnými
účastníkmi výstupu na vrchole Vysokého vrchu o 12:00 hod..
Informácie pre účastníkov:
Spoje zo smeru Spišská Nová Ves:
Spoje zo smeru Margecany:
Príchod z akcie:

Príchod do Olcnavy o 07:30 hod.
Príchod do Olcnavy o 08:15 hod.
Autobusom z obce Slovinky 13:04, 14:10, 15:15, 17:09, 18:10
hod.
Variant A :Z Vysokého vrchu cez Borisovú do rekreačného strediska Poračské Mlynky a odtiaľ do
obce Poráč, kde je možnosť ukončenia akcie spolu cca 10 km s odchodom BUS z Poráča
do Spišskej Novej Vsi o 13:00 hod., 14:05 hod., 15:20 hod., 16:45 hod.

Variant B : Z obce Poráč pokračovať po červenej značke do obce Matejovce nad Hornádom /cca 5,5
km, čas 1:20 hod. – spolu cca 13 km/ vlak z Matejoviec nad Hornádom smer Margecany
o 13:20, 15:34, 17:34 hod. a smer Spišská Nová ves o 12:25, 14:25, 16:26 hod.
Organizátor:

Regionálna rada KST Spišská Nová Ves a Turistický oddiel MŠK
Krompachy.

Informácie:

web: www.kstkrompachy.wbl.sk, Jozef Gengeľ, MT: +421 905 123 437,
jozef.gengel69@gmail.com Akcia sa koná za každého počasia. Pre
účastníkov výstupu pamätné spoločné foto z akcie.

História Jesenných výstupov na vrcholy hôr organizovaných RR KST SNV:
1.roč.: Veľká Knola (1266 m),
2.roč.: Smrekovica (1200 m),
3.roč.: Kloptaň (1154 m),
4.roč.: Pálenica (1115 m),
5.roč.: Slovinská skala (1014 m),
6.roč.: Bukovec (1127 m),
7.roč.: Havrania skala (1156 m),
8.roč.: Medvedia hlava (903 m),
9.roč: Brezová (948 m),
10.roč: Kláštorisko (790 m),
11.roč: Korban (1110 m),
12.roč: Zelená hora (654 m), Ihrík (652 m)
13.roč: Predná hoľa (1545 m)
14.roč: Zlatý stôl (1322 m)
15.roč: Ostrý vrch (1082 m)
16.roč: Havrania hlava (1020 m)
17.roč: Zrušený pre pandémiu
17.roč: Zrušený pre pandémiu
17.roč: Vysoký vrch (874 m)
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