Turistická magnetka klubu
KVT Košičan pri TJ LOKOMOTÍVA Košice

VODNÉ TOKY V KOŠICIACH A OKOLÍ

TURISTICKÝ ZÁZNAMNÍK
8 KRÁTKYCH POTOKOV
3 DLHÉ POTOKY
2 ÚSEKY RIEK

TURISTICKÁ MAGNETKA - VODNÉ TOKY V KOŠICIACH V OKOLÍ
Z dôvodu preventívnych opatrení voči koronavírusu sme sa rozhodli podporiť
individuálnu turistiku s ohľadom na prevenciu a karanténu. Ponúkame sériu
individuálnych výletov pod názvom Turistická magnetka - Vodné toky v Košiciach a
okolí.

ÚVODNÉ SLOVO
Územím mesta Košice preteká spolu dvadsať-osem pomenovaných vodných tokov, z
nich tri sú rieky (Hornád, Ida a okrajovo Torysa, ktorá tvorí krátku hranicu na východe)
a tri sú kanály (Lúčny kanál, Šacký kanál a Valalický kanál). Z celkového počtu dvadsaťdva potokov, osemnásť pramení na území mesta a ďalšie dva - Čečatovský potok a
Vrbica - tvoria v pramennej oblasti hranicu mesta. Medzi najvýznamnejšie
vodohospodárske toky patria Čermeľ, Hornád, Ida, Myslavský potok, Sokoliarsky
potok a Torysa. Táto séria je zameraná na turisticky prístupné a zaujímavé vodné toky.
Môžete vyskúšať sa prejsť okolo ďalších vodných tokov v okolí Košíc.

TURISTICKÁ MAGNETKA
Cieľom tejto turistickej magnetky je prejsť vybrané, prevažne neznačené, trasy okolo
potokov a riek v Košiciach a okolí. Turistická magnetka zahŕňa tieto výlety:
• Krátke potoky
o Račí potok 5,1 km
o Baštiansky potok 6,7 km
o Kamenný potok 7,9 km
o Čičkovský potok 6,5 km
o Vrbica 6 km
• Dlhé potoky
o Beliansky a Čermeľský potok 19,7 km
o Hlboký a Myslavský potok 29,3 km
o Potok Sopotnica 21 km (nepovinný)
• Rieky
o Úsek rieky Hornád 13,2 km
o Zimná voda a úsek rieky Ida 18,6 km

PODMIENKY PLNENIA
Uvedené vodné toky pretekajú cez Košice alebo sú v dosahu regionálnej dopravy.
Uvedené dĺžky predstavujú len dĺžky celých výletov, nie len vodných tokov, nakoľko
obvykle je nutné výlet začať a ukončiť mimo vodného toku. Ak je výlet označený ako
nepovinný, nie je nutné jeho splnenie za účelom získania turistickej magnetky.
Prejdi si jednotlivé výlety, najlepšie individuálne, podľa popisu trás v tomto
záznamníku. V záznamníku sú uvedené otázky, na ktoré nájdeš odpovede na trase
daného výletu. Odpovede na otázky slúžia ako potvrdenie absolvovania výletu. Po
prejdení všetkých (povinných) výletov pošli odpovede, napísané alebo odfotené, na
email kvtkosican2@gmail.com.
Keď Ti potvrdíme všetky povinné výlety,
získavaš magnetku a účastnícky list za cenu
1 €.
Prví traja turisti od apríla do októbra v roku
2020 obdržia zdarma trofej s názvom
turistickej magnetky. O poradí víťazov
rozhoduje dátum a čas doručenia emailu.
Odovzdanie magnetky, účastníckeho listu
(a trofeje) individuálne po dohode.
Účasť na turistickej magnetke je dobrovoľná a na vlastné riziko účastníka. Prosíme Ťa
o dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, preventívnych opatrení voči
koronavírusu a o ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

OBSAH ZÁZNAMNÍKA
Každý výlet má vlastnú kapitolu, ktorá obsahuje tieto časti:
• popis výletu
• stručný popis trasy výletu so zameraním na štart, priebeh a cieľ
• dĺžka, prevýšenie a náročnosť výletu
• podrobný popis trasy výletu

KOMBINÁCIA VÝLETOV
Pretože trasy okolo niektorých potokov sú krátke, je možné skombinovať niektoré
z nich nasledovne.
Baštiansky potok a Kamenný potok
Prejdeme Baštiansky potok podľa popisu. Keď skončíme na Luníku IX, prejdeme cez
most na druhú stranu ulice, otočíme sa vľavo a ideme po Triede KVP. Na najbližšej
križovatke odbočíme vľavo a ideme Myslavskou ulicou rovno cca 1,4 km, kým
neprídeme ku konečnej zastávke autobusu 72 Grunt. Sprava sa nám pripojí Moskovská
trieda. Ďalej pokračujeme Myslavskou triedou podľa popisu Kamenného potoka.
Baštiansky potok a Čičkovský potok
Prejdeme Baštiansky potok podľa popisu. Keď skončíme na Luníku IX, prejdeme cez
most na druhú stranu ulice a otočíme sa vľavo. Vedľa zastávky MHD Luník IX rázcestie
pokračujeme podľa popisu Čičkovského potoka.
Kamenný potok a Vrbica
Prejdeme Kamenný Potok podľa popisu. Keď skončíme v sedle Pod Kamenným
Hrbom, odbočíme vľavo a po žltej alebo červenej turistickej značke prídeme za cca 80
minút na Jahodnú. Ďalej pokračujeme podľa popisu Vrbice.
Čičkovský potok a Vrbica
Prejdeme okolo Čičkovského potoka podľa popisu. Z Horného Bankova prídeme na
Jahodnú za cca dve hodiny. Ďalej pokračujeme okolo potoka Vrbica.
Vrbica a Baštiansky potok
Prejdeme Vrbicu podľa popisu. Výlet ukončíme trasou 2 (vysvetlené v popise), kým
neprídeme do Košíc na zastávku MHD Grunt. Za ňou zahneme vpravo do ulice Pod
Horou. Ďalej pokračujeme podľa popisu Baštianskeho potoku.
Vrbica a Kamenný potok
Prejdeme Vrbicu podľa popisu. Keď prídeme k jej ústiu, pokračujeme po trase 2
smerom do Košíc avšak pri zastávke MHD Myslava, Pri škole zahneme vľavo do ulice
Pod Gruntom. Ďalej pokračujeme podľa popisu Kamenného potoka od ulice Pod
Gruntom.

RAČÍ POTOK
Račí potok je potok v košickom regióne, na území okresu Košice II. Je to prítok
Čičkovského potoka a meria 2,5 km.
Stručný popis: na mapách sa objavujú dva toky Račieho potoka, ktoré pramenia blízko
seba. Kratší tok si prejdeme proti toku ku prameňu a druhý v smere toku. Náš výlet
začína pri Amfiteátri, odkiaľ si neďaleko prejdeme prvý tok Račieho potoka pri
rodinných domoch a záhradkárskej osade. Druhý tok spočiatku tečie záhradkárskou
osadou, ďalej pokračuje dlhou Popradskou ulicou a končí na Moskovskej triede.
Náročnosť: 5,1 km; prevýšenie: +129 m / -75 m; nenáročný výlet
Podrobný popis: k Amfiteátru sa dovezieme električkou alebo autobusmi. Začneme
stúpaním ulicou Na Kalvárii medzi Amfiteátrom a Starou Spišskou cestou. Ulicu
lemujú kaplnky po oboch stranách. Keď na vrchole minieme kostol po našej pravici,
pokračujeme rovno a na štvrtej odbočke zahneme vľavo do ulici Banícka a klesáme
k odbočke, kde zahneme vpravo do ulice Vencova, ktorá nás dovedie na jej koniec.
Oproti uvidíme lávku, pod ktorou sa prvý krát objaví Račí potok, ktorý vteká vľavo dole
do potrubia mestskej kanalizácie. Pokračujeme však vpravo proti jeho toku po
spevnenej ceste lemovanej záhradkárskou kolóniou najprv sprava, potom aj zľava.
Minieme odbočku vľavo a onedlho prídeme k jazierku, z ktorého vyteká Račí potok na
ľavej strane. Tým sme prešli prvý tok Račieho potoka.
Kontrolná otázka: pri jazierku je starší dom so zamrežovanými oknami. Koľko okien
smeruje k jazierku?
Od jazierka sa vrátime späť k odbočke, zahneme vpravo ponad potok a stúpame
vpravo. Prídeme ku križovatke, kde odbočíme prudko vľavo. Po našej pravici sa objaví
druhý tok Račieho potoka výrazne pokrytý porastom. Pôjdeme rovno okolo neho po
trávnatom chodníku, ktorý sa následne značne zúži a po našej ľavici sa objaví plot.
Po niekoľkých sto metroch vyjdeme na križovatku Triedy KVP s Popradskou ulicou.
Frekventovanú štvorprúdovú cestu prekonáme po moste pre peších a cyklistov tesne
nad jazdiarňou a po opačnej strane cesty sa spolu s cyklochodníkom vrátime k potoku.
Pred nami tečie potok žiaľ ako stoka plná odpadkov. Na cyklochodníku sa stočíme vľavo
dole a hneď vpravo s potokom cez cestu po na našej pravici. Chodník po chvíli končí,
takže prejdeme na druhú stranu a ďalej sa držíme pôvodného smeru na Popradskej
ulici. Na konci úrovne novostavby prejdeme po prechode vpravo a krátko pokračujeme
po chodníku v pôvodnom smere.
Kontrolná otázka: ako sa volá autobusová zastávka, okolo ktorej prechádzame?
Vzápätí prejdeme po lávke ponad potok a pokračujeme po asfaltovej ceste s potokom
po našej ľavici. Ideme po ceste, ktorá po chvíli zatáča vľavo ponad mostík. Pred

križovatkou prejdeme vpravo na chodníček, ktorý vedie naľavo od garáži a popred
budovu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôjdeme až ku križovatke
s Moskovskou triedou, kde odbočíme vpravo k zastávke MHD. Za zastávkou je
oplotenie, pod ktorým vteká Račí potok do kanála. To je posledné miesto, kde ho
môžeme vidieť. Pod zemou potok pokračuje pod Moskovskou triedou.
Pokračujeme po Moskovskej triede, prejdeme popod most a za zastávkou MHD
Diamantová zahneme vpravo a klesáme po chodníku k mostíku, ktorý križuje
Čičkovský potok. V týchto miestach naľavo by sa mal vlievať Račí potok do
Čičkovského potoka. Tu náš výlet končí.
Po absolvovaní tohto výletu môžeme pokračovať výletom okolo Čičkovského potoku
(viď. kapitola Čičkovský potok).
Naspäť sa môžeme vrátiť po chodníku hore k zastávke MHD Diamantová.

BAŠTIANSKY POTOK
Baštiansky potok je potok na území okresov Košice-okolie a Košice II. Je to
pravostranný prítok Myslavského potoka, meria 3 km a je tokom VI. rádu. Potok tečie
v Košickej kotline, kde pramení južne od obce Baška na severozápadnom svahu vrchu
Najmoš (392,7 m n. m.), v nadmorskej výške približne 350 m n. m. Od prameňa tečie
na krátkom úseku na severovýchod, sprava priberá krátky prítok, stáča sa východojuhovýchodným smerom a vstupuje na územie mesta Košice. Tu preteká cez lokalitu
Nad vinicami južne od mestskej časti Myslava. Pri mestskej časti Luník IX sa oblúkom
stáča na severovýchod a na severnom okraji tejto mestskej časti ústi v nadmorskej
výške cca 237,5 m n. m do Myslavského potoka.
Stručný popis: Baštiansky potok pramení pri obci Baška. Spočiatku nie je potok kvôli
farme dostupný, preto jeho začiatok obídeme vrcholom lúky a lesom. Ďalej sa budeme
držať potoka celú cestu lesom, kým neprídeme k jeho ústiu do Myslavského potoku na
Luníku IX.
Náročnosť: 6,7 km; prevýšenie: +192 m / -211 m; nenáročný výlet
Podrobný popis: prídeme do Myslavy na konečnú zastávku autobusu Grunt resp. na
zastávku za križovatkou na Myslavskej ulici. Po vystúpení na konečnej si dáme vľavovbok, Po vystúpení na druhej zastávke si dáme vpravo-vbok, vrátime sa ku križovatke
a zahneme vpravo cez cestu ku konečnej. Ideme cez mostík ulicou Pod Horou. Ulica
stúpa a mierne zatáča vpravo a potom prudko vľavo. Ideme okolo domu so záhradkou
po našej ľavici. Za domom prejdeme cez bránku a stočíme sa hore do kopca. Pred nami
sa objaví križovatka tvaru “Y”. My si vyberieme pravú cestu a pokračujeme lesom.
Následne prídeme na lesnú križovatku s druhou cestou v kolmom smere. Naša cesta
pokračuje výrazne hore. My však zatočíme mierne vpravo a stúpame lesom. Nejdeme
už po lesnej ceste, ale medzi stromami , kde sa javí prechod. Následne sa objavia
priekopy a my môžeme ísť ľubovoľnou z nich, ale nie je to nutné. Hlavné je, aby sme
mierne šikmo stúpali lesom rovnakým smerom. Keď prejdeme cca 300 metrov od
križovatky, mali by sme naraziť na kolmú lesnú cestu smerujúcu zdola nahor. Dáme sa
po nej vľavo a stúpame hore lesom.
Cesta nás po chvíli privedie na rovinu, kde na križovatke oproti na strome sa nachádza
biela tabuľka s nápisom URBARIÁT MYSLAVA. Vydáme sa cestou vpravo. Prídeme na
zarastenú čistinku, kde na vetvení ciest v tvare “Y” si vyberieme cestu vľavo. Tá nás
čoskoro dovedie na kraj obce Baška. Prejdeme okolo niekoľkých domov a na križovatke
odbočíme vľavo a klesáme. Cesta sa stáča vpravo okolo domov a dovedie nás do stredu
dediny. Vystúpime ku križovatke s ružovým domom č. 60, odbočíme vľavo a následne
ešte raz vľavo. Klesáme dole dedinou až k jej konci kde uvidíme tabuľu.
Kontrolná otázka: aký nápis je na tabuli na konci dediny?

Ďalej pokračujeme po spevnenej ceste. Keď dosiahneme zákrutu vľavo s tabuľou, v jej
oblúku po našej ľavici vyviera Baštiansky potok. Toto vyvýšené miesto je však
porastené trávou a plné odpadkov, takže je zle prístupné. Hneď za zákrutou je vetvenie
ciest. Dočasne môžeme ísť rovno dole, po desiatich metroch vojdeme do lesa vľavo
a po niekoľkých desiatkach metroch uvidíme roklinu, kde Baštiansky potok pramení.
Vrátime sa na vetvenie ciest. Vydáme sa odbočkou vpravo z pôvodného smeru.
Minieme najbližšiu odbočku vľavo. Na ďalšej odbočke ideme vľavo a hneď zasa vľavo.
Cesta nás dovedie na horný okraj lúky. Na vetvení ciest sme opustili spevnenú cestu a
zahli vpravo, lebo farma, ku ktorej vedie spevnená cesta je strážená psami. Lúkou
prejdeme tesne pod jej horným okrajom na druhú stranu a vojdeme do lesa. Lesom
klesáme pri plote. Držíme sa vo vzdialenosti cca 10 metrov od okraja lesa a napojíme
sa na lesnú cestu, ktorá nás konečne dovedie dole k Baštianskemu potoku. Od tejto
chvíle ho už nespustíme z očí.
Potok neprekračujeme, lebo na druhej strane je cesta zarastená. Miesto toho sa držíme
svahu nad okrajom potoka, ktorý tečie po našej ľavici a my kráčame lesom. Po čase sa
potok rozdelí a opäť spojí. Neskôr sa za potokom objaví strmý masív - skládka, ktorá
má spodnú stenu kolmú a nad ňou je chodník.
Kontrolná otázka: čím je spevnená spodná stena skládky?
Keď sa cesta zúži natoľko, že po nej nemôžeme pokračovať, vystúpime hore strmo do
lesa a pokračujeme jeho okrajom, kým opäť nebude možnosť sa vrátiť dole k potoku.
Potok ďalej pokračuje vybetónovaným riečiskom. Neskôr sa úplne stráca v húštine,
necháme ho tak a prídeme k prvým domom sídliska Luníku IX. Zahneme vľavo
a prídeme k blízkosti konečnej zastávky autobusu 11. Pokračujeme rovno a vpravo pod
nami opäť uvidíme tečúci Baštiansky potok, ktorý vzápätí ústí do Myslavského potoku.
Prejdeme cez most a opustíme Luník IX.
Po absolvovaní tohto výletu môžeme pokračovať výletom okolo Kamenného alebo
Čičkovského potoka (viď. nasledujúce dve kapitoly).

KAMENNÝ POTOK
Kamenný potok preteká západnou časťou mesta Košice, cez okresy Košice I a Košice
II. Je to ľavostranný prítok Myslavského potoka, meria 4,1 km a je tokom VI. rádu.
Potok pramení vo Volovských vrchoch na juhovýchodnom svahu Kamenného hrbu
(558,9 m n. m.) v nadmorskej výške približne 440 m n. m. Od prameňa tečie spočiatku
severojužným smerom, zľava priberá krátky prítok (412 m n. m.) a preteká západnou
časťou Košického lesa. Následne sa stáča juho-juhovýchodným smerom, priberá
ľavostranný prítok vznikajúci juhozápadne od kóty 513 m, vstupuje do Košickej kotliny
a preteká chatovou osadou Girbeš. Na dolnom toku preteká okrajovo intravilánom
mestskej časti Myslava, na krátkom úseku tečie smerom na juh a podteká Myslavskú
cestu a severozápadne od centra obce ústi v nadmorskej výške cca 258,5 m n. m. do
Myslavského potoka.
Stručný popis: trasa Kamenného potoka je nenáročná a absolvujeme ju proti smeru
toku, nakoľko neďaleko ciela v turistickom stredisku Horný Bankov máme možnosť
občerstvenia. Náš výlet začína v Myslave odkiaľ budeme stúpať cez chatovú osadu
s rovnakým názvom ako je potok. Od rázcestníka Pod Girbešom budeme ďalej stúpať
k sedlu Pod Kamenným Hrbom, pred ktorým narazíme na prameň potoka. Po červenej
turistickej značke prídeme na Horný Bankov.
Náročnosť: 7,9 km; prevýšenie: +317 m / -162 m; nenáročný výlet s miernym stúpaním
Podrobný popis: prídeme do Myslavy na konečnú zastávku autobusu Grunt resp. na
zastávku za križovatkou na Myslavskej ulici. Keď vystúpime na konečnej, si dáme
vpravo-vbok, zahneme vľavo na Myslavskú ulicu a ideme smerom na Bašku/Nižný
Klatov. Po vystúpení na druhej zastávke si dáme vľavo-vbok a ideme smerom na
Bašku/Nižný Klatov. Na veľkej odbočke smer Baška ideme rovno okolo záhrad
a rodinných domov. Keď sa k nám sprava cez cestu pripojí ulica Chmeľníky, v mieste
medzi oboma zastávkami Myslava - Pri škole preteká pod cestou Kamenný potok
a vzápätí ústi do Myslavského potoka. My odbočíme vpravo a stúpame vpravo ulicou
Pod Gruntom. Pozor, nestúpame vľavo po žltú značku na Girbeš. Ideme po asfaltovej
ceste a o chvíľu sa po ľavej strane objaví Kamenný potok vtekajúci do kanála.
Prechádzame dlhou chatovou osadou s rovnakým názvom ako je potok. Cesta potom
mierne stáča vpravo a vzďaľuje sa od potoka, ktorý tečie ďalej lesom. Keď prídeme na
koniec osady, vstúpime do lesa úzkym chodníkom.
Kontrolná otázka: aké je číslo posledného domu osady?
V lese prekročíme malý prítok sprava, vyjdeme z lesa a dáme sa vpravo okolo ďalšieho
úseku chatovej osady. Kopírujeme osadu po našej ľavici. O chvíľu prídeme na jej koniec,
kde nájdeme tabuľku U rebela (krčma) so zaveseným trámom.
Kontrolná otázka: čo visí na tráme?

Prejdeme ponad Kamenný potok a zahneme vpravo k rázcestníku Pod Girbešom. Za
ním pokračujeme po žltej turistickej značke širokou cestou hore k sedlu Pod
Kamenným Hrbom. Potok tečie neďaleko po našej ľavici v lese. Dávame si pozor na
miesto, kde žltá značka odbočuje vpravo do lesa, ale nepokračujeme po nej. Namiesto
toho zostaneme na širokej cyklistickej ceste, kde hneď za odbočkou je altánok
s prameňom. Za nimi sa nachádza cyklistický rázcestník.
Kontrolná otázka: aký je názov cyklistického rázcestníka?
Za rázcestníkom potok prechádza cez cestu zľava doprava. Po chvíli uvidíme
pravdepodobné miesto jeho prameňa. Podľa mapy Kamenný potok mal prameniť za
odbočkou vľavo za rázcestníkom Krigrund, v skutočnosti tam podteká cestu.
Sme na konci výletu a už sa len musíme dostať do Košíc alebo na iný výlet, napríklad
cez sedlo Pod Kamenným Hrbom.
Pokračujeme širokou cestou, ktorá sa oblúkom stáča vpravo. Pozorne sledujeme okraje
lesa a keď sa sprava pripojí žltá značka, odbočíme na ňu vľavo do kopca. Po krátkom
stúpaní sa dostaneme k sedlu Pod Kamenným Hrbom.
Ak chceme po absolvovaní tohto výletu pokračovať výletom okolo Vrbice, vydáme sa
vľavo na červenú značku a oficiálne za 1:15 hod prídeme ja Jahodnú. Ďalej
pokračujeme podľa kapitoly Vrbica.
Ak sa chceme vrátiť do Košíc, vydáme sa vpravo po červenú značku a oficiálne za 34
minút sa dostaneme na Horný Bankov. Za parkoviskom a kaplnkou je konečná zastávka
MHD, odkiaľ sa dovezieme do Košíc.

ČIČKOVSKÝ POTOK
Čičkovský potok je ľavostranný prítok Myslavského potoka, meria 5 km a je tokom VI.
rádu. Pramení vo východnom výbežku Volovských vrchov juhozápadne od Bankova v
lokalite Košický les, v nadmorskej výške približne 400 m n. m. Od prameňa tečie
spočiatku juho-juhovýchodným smerom, vteká do Košickej kotliny a sprava priberá
krátky prítok z lokality Čierne. Následne tečie cez majer Čičky, stáča sa na juh a podteká
Triedu KVP. Ďalej pokračuje po hranici medzi košickými mestskými časťami Západ na
ľavom a Sídlisko KVP na pravom brehu. Na dolnom toku podteká Moskovskú triedu a
zľava priberá Račí potok. Tesne pred ústím sa stáča na juhovýchod, podteká Myslavskú
ulicu a na krátkom úseku tečie územím mestskej časti Myslava. Severne od Luníka IX
ústi v nadmorskej výške cca 237 m n. m. do Myslavského potoka.
Stručný popis: pre prípad spojenia trasy Baštianskeho a Čičkovského potoka si
prejdeme trasu potoka proti prúdu. Bohužiaľ potok bude po väčšine trasy skrytý alebo
nedostupný. Výlet začíname pri Luníku IX a ideme smerom k sídlisku KVP, kde trasa ide
väčšinou pri záhradkách po lúke. Potom prechádzame Čičky majer, za ktorým potok
sledujeme cez les. Výlet ukončíme pri prameni neďaleko turistického centra Horný
Bankov.
Náročnosť: 6,5 km; prevýšenie: +225 m / -43 m; nenáročný výlet
Podrobný popis: výlet začneme na zastávke MHD Luník VIII. Po vystúpení budeme
pokračovať v po krajnici ulice Petzvalova okolo garáží smerom k Triede KVP a následne
klesáme. Dole na križovatke odbočíme vpravo na Triedu KVP. Pôjdeme po chodníku
a minieme odbočku vľavo cez most k sídlisku Luník IX. Kto má záujem, môže prísť na
Luník IX, kde vľavo za mostom ústí Čičkovský potok do Myslavského potoka. Inak
pokračujeme rovno okolo zastávky MHD Luník IX rázcestie. Za zastávkou prejdeme cez
mostík ponad Čičkovský potok. Ten bude tiecť po našej pravici, ale bude prevažne
skrytý v hustom poraste.
Pokračujeme rovno a na najbližšej križovatke tvare “Y” ideme mierne hore a vpravo
stále po Triede KVP. Po cca 700 metroch pri odbočke vľavo do ulice Drábová (vidíme
ju na smerovej tabuli) zídeme vpravo dole vyšliapanou cestičkou a pred potokom sa
stočíme vľavo. Ideme cestičkou po tráve. Tá sa začne stáčať vpravo a klesať dole.
Vyjdeme na asfaltovú cestu. Vpravo máme mostík ponad Čičkovský potok, ten však
neprekračujeme. Prejdeme popod most na Moskovskej triede a ideme po asfaltovej
ceste. V týchto miestach by mal do Čičkovského potoka ústiť Račí potok. Vpravo
vidíme druhý mostík ponad potok, my však pokračujeme rovno cestičkou po pravej
strane tenisového komplexu. Za ním pokračujeme voľne cez lúku až vyjdeme cestičkou
na Wuppertálsku ulicu a držíme sa jej pravého okraja.
Kontrolná otázka: aké je číslo posledného vchodu na Wuppertálskej ulici pred koncom
parkoviska?

Na konci Wuppertálskej ulice a parkoviska chvíľu pokračujeme trávnatou cestičkou so
záhradkárskou osadou po našej pravici. Cez záhradky tečie nám nedostupný Čičkovský
potok. Keď sa cestička začne rozširovať a stáčať vľavo, my vystúpime šikmo vpravo po
svahu na chodník. Napravo vidíme mostík cez Čičkovský potok, ktorý neprekračujeme.
Pokračujeme popod most pod Triedou KVP. Za ním hneď odbočíme vpravo cez ďalší
mostík. Po chvíli začneme stúpať cestičkou šikmo vľavo hore a prídeme na širokú
prašnú cestu, po ktorej sa dáme vľavo na Čičky majer. Na najbližšej križovatke klesáme
vľavo po štrkovej ceste do Čičiek, dole sa stočíme vpravo, potom vľavo ponad potok.
Na najbližšej odbočke ideme rovno cca 900 metrov so záhradami po našej pravici
a potom odbočíme vpravo okolo domu č. 74. Na najbližšej križovatke ideme vpravo
a na ďalšej oproti svahu zahneme vľavo.
Kontrolná otázka: aké je číslo prvého domu za odbočkou vľavo?
Pokračujeme okolo záhrad po našej ľavici, ktoré po cca 300 metroch končia. Následne
končí aj chodníček. Pred jeho koncom zahneme vľavo a po vyšliapanej ceste prejdeme
úzky pás stromov a prekročíme potok. Niekedy je riečisko potoka suché a trčia z neho
dve pneumatiky. Vyjdeme na lúku a dáme sa vpravo po vyjazdenej tráve. Obchádzame
lúku po jej okraji a keď sme asi v polovici oblúka, vojdeme vpravo do lesa. Pozor, vchod
do lesa je úzky a pomerne zarastený. V lese ideme voľne rovno. Onedlho sa objaví
potok dole po našej pravici. Držíme sa ho vo vzdialenosti 10 – 20 metrov a ideme voľne
podľa možnosti terénu. Vyjdeme na dlhú lúku a prejdeme ju po pravom okraji. Potok
je vpravo za kríkmi na pravom okraji lúky. Prídeme k horného okraju lúky okolo altánku
a skúsime sa cez kríky vpravo pozrieť na Čičkovský potok. Tu ho vidíme naposledy.
Vojdeme rovno do lesa. Pozor, neodbočujeme vpravo na širšiu lesnú cestu. V lese
prejdeme voľne po vyschnutom riečisku potoka a po cca 150 metroch vyjdeme
na spevnený cyklochodník. Tu naše putovanie okolo Čičkovského potoka končí.
Po cyklochodníku sa vydáme vpravo a po cca 650 metroch zídeme na parkovisko na
Hornom Bankove. Za parkoviskom a kaplnkou je konečná zastávka MHD, odkiaľ sa
dovezieme do Košíc.

VRBICA
Vrbica je potok na území okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Myslavského
potoka, meria 5,4 km a je tokom VI. rádu. Pramení vo Volovských vrchoch severne od
obce Vyšný Klátov v nadmorskej výške približne 625 m n. m. Od prameňa tečie
juhovýchodným smerom, esovito sa ohýba a vteká do Košickej kotliny. Pri Krížnej hore,
ďalej pokračuje juho-juhovýchodným smerom a zľava priberá prítok z juhovýchodného
úbočia Kuriškovej (622,1 m n. m.). Ďalej preteká cez chatovú osadu Mlynky, kde priberá
dva prítoky. V južnej časti tejto chatovej osady, východo-juhovýchodne od centra
Nižného Klátova, ústi v nadmorskej výške cca 302,5 m n. m. do Myslavského potoka.
Stručný popis: náš výlet začína na Jahodnej, kde sa dovezieme autobusom z Košíc.
Najprv pôjdeme po modrej značke, kým nenájdeme prameň potoka. Spočiatku ideme
voľne lesom vedľa potoka. Potom pokračujeme širokou lesnou cestou, ktorá sa
postupne zmení na spevnenú cestu. Nakoniec prechádzame chatové osady
Klatovianka a Mlynky. Výlet ukončíme v Nižnom Klátove. Ak nám nejde eurobus do
Košíc, pôjdeme pešo na sídlisko KVP alebo do Myslavy na autobus a ďalej na autobus.
Náročnosť: 6 km; prevýšenie: +256 m / -577 m; nenáročný výlet
Podrobný popis: na Jahodnú sa dovezieme autobusom. Pri zastávke je hneď rázcestník.
Spočiatku pôjdeme po modrej turistickej značke: ideme cez lúku, kde cesta ďalej
pokračuje ako cyklochodník. My vyjdeme trochu vyššie a vojdeme do lesa. Po cca 500
metroch prídeme k prameňu Jergova studňa, kde vyteká voda z vytesanej kamennej
hlavy.
Opustíme modrú značku a vojdeme vľavo do lesa popri nízkom betónovom stĺpiku.
Klesáme dole mierne vpravo a odhadom po niekoľkých desiatich metroch prídeme
k prameňu Vrbice. Klesáme dole s potokom po našej pravici. Nemusíme sa ho úplne
presne držať, lebo cesta vedľa neho je miestami príkra alebo zarastená. Kľudne
prejdeme trošku vľavo do lesa, kde máme šancu vidieť mierne vychodenú cestičku. Po
cca 600 metroch od prameňa prídeme na križovatku. Pokračujeme rovno už po širokej
lesnej ceste. Potok sa trochu odkloní vpravo a tečie v rokline. Miestami môže byť cesta
zablatená a zarastená burinou, ale my pokračujeme po nej, kým neprídeme na lúku.
Pokračujeme popod vedenie vysokého napätia a zahneme vpravo na trávnatý
chodníček. Sme trošku ďalej od potoka, ale ako budeme lúkou klesať dole, budeme sa
k nemu približovať. Vojdeme do lesa s potokom po našej pravici a postupne sa
dostaneme na spevnenú cestu. Keď prídeme k niekoľkým chatkám, uvidíme cyklistický
rázcestník.
Kontrolná otázka: aké ciele sú uvedené na rázcestníku?
Pokračujeme rovno a onedlho prídeme ku chatovej osade Klatovianka. Po našej pravici
uvidíme reštauráciu.

Kontrolná otázka: čo je napísané veľkým písmom na plote?
Na ďalšej križovatke ignorujeme odbočku vľavo a ideme rovno so zeleným plotom po
našej ľavici. Za plotom na ďalšej križovatke zahneme vpravo. Dostali sme sa ku chatovej
osade Mlynky. Ignorujeme odbočku vpravo a prídeme ku križovatke, kde rovno
znamená ísť ponad potok. Je tam však upozornenie, že pôvodná cesta je zablokovaná
chatami. Na tomto mieste vidíme potok naposledy pred jeho ústim do Myslavského
potoka. Odbočíme vpravo, mierne vystúpime do lesa a klesáme na ulicu Mlynky
v Nižnom Klatove. Odbočíme vľavo a prejdeme cez cestu k zastávke eurobusu Nižný
Klatov – Horáreň smerom do Košíc.
Asi 110 metrov pred zastávkou je modrý most kde zľava priteká Vrbica a na druhej
strane mostu vteká do Myslavského potoka. Pokiaľ nám nejde eurobus, môžeme prísť
do Košíc peši okolo časti trasy okolo Myslavského potoka podľa nasledujúceho popisu,
pričom si môžeme vybrať, či prídeme na sídlisko KVP alebo do Myslavy.
1, Na sídlisko KVP: od mosta ideme po ľavej strane a po cca 250 metroch odbočíme
vľavo na zelenú turistickú značku, ktorá nás po cca 5 km dovedie na sídlisko KVP.
2, Do Myslavy: od mosta ideme po ľavej strane a po cca 350 metroch odbočíme vpravo
medzi domy. Ideme po spevnenej ceste cez rampu až na koniec cesty. Stočíme sa
mierne vľavo a hneď na križovatke v tvare “Y” sa dáme vľavo. Keď vyjdeme popod
vedenie vysokého napätia, stočíme vľavo a stúpame – neklesáme k osamelej chate. Po
ďalšom cca 1 km vľavo presvitá ružová a hnedá strecha domov. Cesta by ďalej
pokračovala rovno až do Bašky. Vľavo vidíme strom s tabuľkou o zákaze skládky. Okolo
stromu sa stočíme vľavo po zarastenej odbočke a akoby sa vraciame späť. Po chvíli
prídeme na hlavnú cestu, ktorú prejdeme na druhú stranu a po chodníku sa dáme
vpravo. Onedlho prídeme k zastávke MHD Myslava, Maša. Ak nám nejde autobus,
pokračujeme rovno po ulici Myslavská a po cca 1,8 km a prídeme na križovatku
s Moskovskou triedou.
Cestou míňame zastávku MHD Myslava, Pri škole. Ak chceme pokračovať výletom
okolo Kamenného potoku, zahneme vľavo do ulice Pod Gruntom. Ďalej pokračujeme
podľa kapitoly Kamenný potok od ulice Pod Gruntom.
Ak chceme pokračovať do Košíc, prídeme na križovatku s Moskovskou triedou, kde sa
nachádza zastávka MHD Grunt.
Ak však chceme pokračovať výletom okolo Baštianskeho potoku, na križovatke
zahneme vpravo do ulice Pod Horou. Ďalej pokračujeme podľa kapitoly Baštiansky
potok.

BELIANSKY A ČERMEĽSKÝ POTOK
Čermeľ je potok na území okresu Košice I. Je to pravostranný prítok Hornádu, má dĺžku
15,7 km a je tokom V. rádu. Čermeľ pramení na juhozápadnom svahu Vysokého vrchu
v nadmorskej výške približne 690 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku
na juhozápad, kľukatí sa Čermeľským údolím, preteká rekreačným územím v okolí
chaty Alpinka, pričom tečie pozdĺž Košickej detskej železnice. V dolnej časti
Čermeľskej doliny sa potok stáča smerom na východ, a v blízkosti stanice KošiceČermeľ sa stáča na juhovýchod okrajom košickej časti Podhradová. Neďaleko košickej
botanickej záhrady preteká mestskou častou Sever a vlieva sa do Hornádu.
Stručný popis: náš výlet začína v Košickej Belej, kde sa dovezieme eurobusom z Košíc.
Najprv prejdeme Beliansky potok proti prúdu od sútoku s Belou po prameň pod
Vysokým vrchom. Neďaleko na juhozápadnom svahu Vysokého vrchu objavíme
prameň Čermeľského potoka. Popri potoku prejdeme Čermeľskú dolinu po Alpinku.
Ďalej sa budeme držať Košickej detskej železnice až do Košíc. Následne sa rýchlo
dostaneme na Aničku, kde sa Čermeľský potok vlieva do Hornádu.
Náročnosť: 19,7 km; prevýšenie: +589 m / -760 m; stúpanie okolo Hlbokého potoka je
mierne až stredné. Klesanie okolo Čermeľského potoka je skôr mierne po spevnenej
ceste až po Alpinku, odkiaľ pokračuje len mierne zvlnený terén.
Eurobusom sa odvezieme z Košíc na zastávku Košická Belá, Jednota. Po vystúpení
z autobusu si dáme vpravo-vbok a vrátime sa na križovatku, ktorú podteká Beliansky
potok. Zahneme vľavo a stúpame dedinou okolo potoka. Vyjdeme z dediny
a pokračujeme lesom po širokom cyklochodníku. Po cca 3 km zahneme ostro vpravo
ponad skružu, cez ktorú preteká potok. Niekoľko desiatok metrov nad skružou sa
nachádza prameň Belianskeho potoka. Po ďalšom kilometri prídeme k rázcestníku.
Kontrolná otázka: aký je názov rázcestníku?
Tu začína asfaltový cyklochodník. Budeme ním klesať a 2x sa prudko stočíme vpravo.
V druhom oblúku prejdeme ponad mostík. Po chvíli uvidíme vľavo pramienok
Čermeľského potoka. Potoka sa budeme držať až po Alpinku. Jeho prameň naberá na
sile a je ho už zreteľne počuť. Postupne vidíme nasledovné: Biely potok vľavo s modrou
značkou, chata Diana vľavo, chatky vpravo, žltá značka vpravo, golfové ihrisko vpravo.
Kontrolná otázka: aká nadmorská výška je uvedená na rázcestníku pri ústiu Bieleho
potoka?
Pred Alpinkou zídeme z hlavej cesty po svahu dole, nakrátko opustíme modrú značku,
prejdeme cez mostík vpravo a dáme sa vľavo cestičkou do lesa. Pri ohnisku zahneme
vpravo, napojíme sa na modrú značku a vyjdeme hore na cestu pre motorové vozidlá.
Tú opatrne prejdeme a pokračujeme druhou cestou, ktorá sa stáča vľavo a stúpa do
lesa. Následne prídeme k rázcestníku modrej a zelenej turistickej značky Nad Alpinkou.

Trasa potoka vedie ďalej okolo Košickej detskej železnice. Cesta vedľa železnice je
miestami nepohodlná, preto potok na čas opustíme a budeme pokračovať po modrej
značke. Následne dávame pozor na miesto, kde modrá značka zahýba vľavo a my
opustíme asfaltovú cestu. Čermeľský potok tečie vľavo pod svahom. Po cca 2 km od
rázcestníka sa zatočí k nám a je ho zreteľne vidieť.
Kontrolná otázka: na modrej značke prídeme k tabuli, ktorá popisuje bývalý mlyn na
mieste domu za potokom. Ako sa mlyn volal?
Vojdeme do Košíc okolo nástupnej zastávky detskej železnice, prejdeme cez cestu,
nezahneme vľavo na most, ale ideme rovno. Prídeme k mostíku, ktorý prejdeme vľavo
a hneď prídeme k rázcestníku modrou a červenou značkou vpravo. Tu modrá značka
končí.
Pokračujeme po chodníku s potokom po našej pravici a po cca 1 km dôjdeme
k zastávke MHD Letecká. Pred zastávkou prejdeme po prechode na druhú stranu a na
najbližšej križovatke odbočíme vľavo spolu s potokom. Ideme po ulici Za štadiónom.
Pri modrom plote potok tečie krátko pod zemou. Na konci ulice odbočíme vpravo
a hneď vľavo do ulice Jazdecká. Na najbližšej zákrute zahneme vpravo na chodník. Na
jeho konci sa opäť objaví potok a my zahneme vľavo k nemu.
Kontrolná otázka: za potokom je veľká plechová budova. Aké farby sú na jej vrchnom
poschodí?
Ideme pozdĺž potoka. Keď prídeme na chodník, prejdeme vpravo cez mostík. Na
najbližšej križovatke prejdeme cez prechod vľavo a pred ďalším mostíkom prejdeme
ešte raz cez cestu. Pokračujeme po vychodenej cestičke s potokom po našej ľavici. Keď
končí rovná cesta, potok sa stáča vpravo, ale cesta ďalej bude zablokovaná
novostavbou, preto prejdeme cez zelený mostík na druhú stranu a dáme sa po ceste
vpravo. Na konci cesty pri chátrajúcej budove odbočíme vpravo. Prídeme k mostíku
a pred ním vstúpime vľavo na trávu. Tu naposledy vidíme Čermeľský potok, ktorý sa
cez kanál vlieva do slepého ramena Hornádu.
Vrátime sa k mostíku, prejdeme ho a ideme opatrne po ľavej strane cesty až kým
neprídeme na križovatku s ulicou Hlinkova vedúcou z Furče. Prejdeme rovno cez dva
priechody a následne prídeme k zastávke MHD Mier.

HLBOKÝ A MYSLAVSKÝ POTOK
Myslavský potok je vodný tok na území okresov Košice-okolie, Košice II a Košice IV.
Je to pravostranný prítok rieky Hornád, meria 19,5 km a je tokom V. rádu. Pramení na
juho-juhovýchodnom svahu Prednej holice v nadmorskej výške približne 760 m n. m.
Na hornom toku tečie juhovýchodným smerom, severne od obce Hýľov sa prechodne
stáča na východ, potom tečie do obce Nižný Klátov znovu na juhovýchod. Po pribratí
Nižnoklátovského potoka v obci pokračuje východným smerom, nad sútokom s
prítokom z oblasti Girbeša sa opätovne stáča a tečie na juhovýchod cez mestskú časť
Myslava. Južne od Všešportového areálu v košickej mestskej časti Juh mení smer toku
na východ, pričom k Barci výrazne meandruje, ďalej už pokračuje napriameným
korytom. Južne od križovatky ulíc Nižné kapustníky - Slanecká sa stáča na východojuhovýchod, tečie v podzemí popod mestskú časť Nad jazerom.
Stručný popis: náš výlet začína pri Hýľove horárni (Mexiko), kam sa dovezieme
eurobusom z Košíc. Najprv pôjdeme po spevnenej ceste, prejdeme na modrú značku
a dostaneme sa na Prednú Holicu. Odtiaľ zídeme k prameňu potoka. Spočiatku ideme
voľne lesom vedľa potoka. Potom pokračujeme širokou lesnou cestou, ktorá sa
postupne zmení na spevnenú cestu. Následne prechádzame Nižným Klatovom
a mestskými časťami Myslava a Juh. Výlet ukončíme v mestskej časti Nad Jazerom kde
sa Myslavský potok vlieva do Hornádu.
Náročnosť: 29,3 km; prevýšenie: +769 m / -1033 m; stúpanie okolo Hlbokého potoka
je pomerne mierne. Klesanie k prameňu Myslavského potoka je prudké voľne lesom.
Od zvážnice pod prameňom je klesanie mierne až po Nižný Klatov, odkiaľ pokračuje
takmer rovinatý terén.
Eurobusom sa dovezieme na zastávku Hýľov, horáreň/Mexiko odkiaľ ideme peši v
pôvodnom smere cca 100 metrov. Prídeme k odbočke do lesa vpravo so závorou pre
autá. Vedľa počujeme Hlboký potok, ktorý podteká cestu a vlieva sa do rieky Ida.
Ideme po odbočke niekoľko kilometrov po spevnenej ceste s potokom po našej ľavici.
Keď prídeme k posedu vyrobeného z korby nákladiaka, spevnená cesta za ňou končí,
ale stále pokračujeme širokou cestou hore.
Vydáme sa po odbočke, ktorá sa stáča vpravo. Onedlho minieme pár odbočiek: dve
zľava, prípojka zľava, jedna sprava. Keď prídeme k ďalšej odbočke, odbočíme vľavo a
po 10 metroch prídeme ku križovatke v tvare “T”. Dáme sa vľavo. Potom prídeme k
vetveniu ciest. Pokračujeme hornou vetvou. Tá sa postupne stáča vpravo a hore. Zľava
sa k nám pripoja dve odbočky. My však pokračujeme priamo a hneď vyjdeme na
priestranstvo, kde zvykne byť skládka dreva. Pokračujeme rovno až prídeme na veľkú
križovatku. Odbočíme vľavo na MTZ ktorou vystúpime k Chate Lajoška.
Od chaty sa vrátime na modrú a červenú značku, hneď však červenú opustíme.
Pokračujeme len po modrej značke, ktorá sa prudko stáča vľavo a klesá. Po cca 100
metroch opustíme modrú značku, zídeme vľavo dole do lesa už po neznačenom,

rozrytom, nevýraznom chodníku a klesáme. Po ďalších cca 300 metroch prejdeme
rovno križovatku. Následne prídeme k drevenej búde na širokej lesnej ceste. Pod týmto
miestom vojdeme dole do lesa a voľne klesáme. O chvíľu by sa mal objaviť občasný
prameň Myslavského potoka. Klesáme stále nižšie, kým sa prameň neukáže.
Keď sa objaví široká lesná cesta vpravo aj vľavo, prejdeme na tú vpravo a klesáme vedľa
potoka. Čoskoro prejdeme ponad potok na širokú spevnenú plochu s odbočkou vľavo.
My však pokračujeme po spevnenej ceste s potokom po našej pravici. Po cca 4 km na
tejto ceste sa vľavo objavia prvé chaty. Prejdeme po mostíku ponad potok a chaty sa
objavia aj vpravo. Postupne sa budú objavovať aj rodinné domy a my sa ocitáme
v Nižnom Klatove. Minieme futbalové ihrisko (vpravo) a vyjdeme na hlavnú cestu, kde
sa dáme vpravo po moste. Za bledožltou budovou obecného úradu (vľavo) prídeme na
veľkú križovatku a dáme sa vpravo. Po cca 400 metroch zídeme k ďalšej križovatke
s rázcestníkom naproti.
Myslavský potok preteká ďalej obcou, my však nebudeme pokračovať vedľa neho po
ceste. Preto potok na čas opustíme a do Košíc pôjdeme lesom. Na základe toho
prejdeme okolo rázcestníku, závory a ideme po trávnatom chodníku. Minieme dve
odbočky vpravo a postupne prechádzame lesom. Nikam v lese neodbočujeme, hlavne
nie vpravo do kopca. Po cca 2 km vľavo vidíme začiatok štrkovej cesty. Ideme však
rovno a hneď na lesnej križovatke v tvare “Y” sa dáme vľavo. Po ďalšom cca 1 km pri
malej kamennej stene minieme odbočku vľavo k domom a pokračujeme rovno.
Následne pod drôtmi vysokého napätia sa stočíme vľavo a stúpame – neklesáme k
osamelej chate.
Pozor: po ďalšom cca 1 km vľavo presvitá ružová a hnedá strecha domov. Cesta by
ďalej pokračovala rovno až do Bašky. Vľavo vidíme strom s tabuľkou o zákaze skládky.
Okolo stromu sa stočíme vľavo po zarastenej odbočke a akoby sa vraciame späť. Po
chvíli prídeme na hlavnú cestu, ktorú prejdeme na druhú stranu a po chodníku sa dáme
vpravo. Za zastávkou MHD Myslava, pri škole vojdeme vpravo do areálu základnej
školy. Prejdeme pred budovou školy, po okraji športového ihriska a po mostíku
prekročíme Myslavský potok. Dáme sa vľavo okolo plota. Ideme rovno ulicou Pod
horou. Následne prejdeme hlavnú cestu a pokračujeme ulicou, ktorá sa potom zmení
na úzky chodník medzi plotmi. Vyjdeme opäť na ulicu, dáme sa vľavo a klesáme úplne
dole až vľavo uvidíme parkovisko a marhuľovooranžovú budovu obecného úradu v
Myslave. Pred mostíkom ideme vpravo po tráve okolo potoka.
Postupne minieme štyri potoky po našej ľavici. A to už ideme po ceste až prídeme
k poslednému domu v dedine. Za ním zahneme vľavo a prejdeme cez potok. Potok
ďalej prechádza mestskou štvrťou Luník IX a vedľa rýchlostnej komunikácie v mestskej
časti Juh. Ďalej na našej ceste nebude možné potok sledovať a narazíme naň až
v mestskej časti Nad Jazerom.

Vyjdeme na štrkovú cestu a zahneme vpravo a vľavo medzi domy. Vyjdeme na
Myslavskú cestu a ideme po chodníku vpravo. Prídeme až na križovatku kde chodník
končí.
Opatrne prejdeme viacprúdovú vozovku a dáme sa po chodníku vpravo. Prejdeme
okolo zastávky MHD Luník IX, rázcestie, auto umyvárne a na križovatke stúpame vľavo
do kopca. Na jeho vrchole vidíme napravo garáže. Prejdeme cestu a ideme napravo od
budovy s nápisom Jedlíková. Za druhou budovou sa stočíme po chodníku vľavo.
Minieme niekoľko budov internátu a prejdeme bránku. Pri budove s nápisom HOTEL
prejdeme po prechode vpravo, ešte raz cez dlhý prechod cez Moldavskú triedu
a nakoniec cez prechod šikmo vpravo. Ďalej ideme po vydláždenom chodníku mierne
vpravo – nie však k OC OPTIMA. Postupne sa stáčame vľavo a ideme “v protismere”
vedľa rýchlostnej komunikácie.
Po cca 3 km prejdeme popod most, cez cestu a pokračujeme až k mostu na VSS
križovatke. Po chodníku vľavo od mosta prídeme na jeho koniec a za ním k zastávke
MHD Levočská.
Za zastávkou prejdeme vľavo cez ľubovoľný priechod a ideme po chodníku vpravo. Keď
po našej ľavici minieme zeleno-fialovo-oranžový blok, zahneme vľavo do ulice
Dneperská. Na križovatke pred rodinnými domami pôjdeme vpravo. Prejdeme okolo
dlhého bloku Jenisejská, cez križovatku rovno a po cca 100 metroch na úrovni zeleného
plotu uvidíme vľavo kanál, z ktorého vyteká Myslavský potok. Vľavo do neho vteká
potok z Jazera. Ideme okolo Myslavského potoka s dlhým blokom po našej pravici. Tri
brány pred koncom bloku sa potok vlieva do Hornádu. Ústie môžeme vidieť medzi
domami. Tu náš výlet končí.

SOPOTNICA (nepovinný)
Sopotnica je pstruhový vodný tok miestneho významu v Šarišskej vrchovine. Je to
ľavostranný prítok Hornádu s dĺžkou 15,5 km. Pramení nad obcou Klenov v Sedlickej
brázde v nadmorskej výške okolo 625 m n. m. Tečie prevažne juhovýchodným smerom.
Preteká obcami Klenov a Miklušovce. Na hornom toku preteká romantickým lúčnatým,
mäkko modelovaným údolím, na dolnom toku má prudký spád a viacerými perejami a
kaskádami sa prerezáva cez Sopotnické vrchy, pričom vytvára hlbokú približne 12 km
dlhú rovnomennú dolinu. V ústí sa nachádza rekreačné stredisko Brezie. Po celej dĺžke
toku je lesná cesta, ktorú s obľubou využívajú cykloturisti a peší turisti. Na trase je
niekoľko hájovní a zvyšky po vodných mlynoch. Pod vrchom Tlstá (687 m n. m.) sa
medzi obcami Veľká Lodina a Kysak v nadmorskej výške cca 250 m n. m. vlieva do rieky
Hornád.
Stručný popis: náš výlet začína v obci Klenov kam sa dovezieme autobusom
z Margecian alebo Prešova. Sopotnica pramení na ťažko dostupnom mieste nad
Klenovom, preto sa k nemu pripájame až v obci. Prejdeme dediny Klenov a
Miklušovce. Pokračujeme dlhým úsekom spevnenou lesnou cestou, ktorá vedie
dolinou pozdĺž potoka až po jeho ústie do Hornádu. Pokračujeme záverečným úsekom
po červenej značke do obce Kysak, odkiaľ sa vrátime vlakom do Košíc
Náročnosť: 21 km; prevýšenie: +418 m / -791 m; trasa vedie prevažne miernym
klesaním alebo po rovine v pohodlnom teréne, vo väčšej miere po spevnenej ceste.
Podrobný popis: Máme dve možnosti ako sa dostať do Klenova. Buď pôjdeme vlakom
do Margecian a prestúpime na autobus alebo pôjdeme autobusom do Prešova
a prestúpime na ďalší autobus. Z autobusu vystúpime na zastávke Klenov – kopec.
Od zastávky na križovatke pokračujeme po ceste smerom na Žipov – na tabuli si
overíme smer cesty. Po cca 400 metroch uvidíme vpravo aj vľavo vjazd na lúku.
Pôvodný prameň Sopotnice sa nachádzal cca 100 metrov vyššie, ale ten je vyschnutý.
Dáme sa teda vpravo na lúku a klesáme dole okolo brázdy alebo okraja kríkov vľavo.
Nižšie na lúke sa medzi stromami objaví cestička, po ktorej klesáme až prídeme k prvým
domom v Klenove (vľavo je dom so satelitom, vpravo je dom č. 96). Pred vstupom do
obce zazrieme prameň Sopotnice v lese. Potok je možné vidieť cestou cez obec.
Kráčame dole dedinou po asfaltovej ceste. Na križovatke tvaru “Y” pri košoch ideme
vpravo. Minieme dve odbočky vľavo a za požiarnou zbrojnicou odbočíme vľavo. Stále
ideme rovno až kým neprídeme k starej nevýraznej tabuli vpravo od cesty s oranžovým
nápisom.
Kontrolná otázka: aký je text na tabuli?
Za tabuľou zahneme vľavo na spevnenú cestu a prejdeme okolo posledných domov v
dedine. So Sopotnicou sa na chviľu rozlúčime, tá tečie v nedostupnom teréne. Za
posledným domom preskočíme drevenú rampu a ideme cestou rovno okolo poľa,

ktoré takmer celé obídeme. V mieste s tabuľkou „ELEKTRICKÝ OHRADNÍK“ odbočíme
vľavo. Prejdeme okolo samostatnej budovy a okolo ďalších budov vstúpime do
Miklušoviec. Prejdeme cez mostík a na križovatke vstúpime na hlavnú cestu, kde sa
k nám pripája Sopotnica a prejdeme rovno celú dedinu. Po opustení obce ideme po
ceste niečo viac než 1 km a prídeme ku kameňolomu. Odbočíme vpravo na starú cestu.
Sopotnica sa nás bude držať vľavo až po jej ústie. Onedlho križujeme modrú značku.
Pokračujeme ďalej a sprava sa k nám pripojí žltá značka po ktorej ďalej ideme. Prídeme
k rázcestníku Prokopov mlyn, kde odbočíme na červenú značku vpravo, ktorá nás
povedie až do cieľa.
Vstúpime do rekreačného strediska Brezie. Pri rázcestníku Sopotnica, ústie je
pamätník padlých príslušníkov ZNB.
Kontrolná otázka: aké sú mená príslušníkov ZNB na pamätníku?
Ešte chvíľu a prídeme na mostík, ktorý Sopotnica podteká a vlieva sa do Hornádu.
Vystúpime hore k mládežníckemu táboru. Pokračujeme po červenej značke popri
Hornáde až k mostíku cez Svinku a potom cez most do Kysaku na vlakovú stanicu.

RIEKA HORNÁD
úsek NIŽNÁ MYŠĽA – TEPLÁREŇ PRI JAZERE
Hornád je rieka, ktorá pramení na území Slovensku a vlieva sa do rieky Slaná v
Maďarsku. Podľa dĺžky 286 km je 5. najdlhšia slovenská rieka. Pramení asi 4 km
západne od obce Vikartovce, na východnom úpätí vrchu Krahulec v nadmorskej výške
cca 1 050 m n. m. Od prameňa postupne tečie ako potok s výrazne vyvinutým korytom,
postupne zvyšuje svoju vodnatosť pribratím menších i väčších prítokov. Preteká cez
Slovenský raj kaňonovitým údolím nazývaným Prielom Hornádu, zaradeným kvôli
svojej výnimočnosti medzi národné prírodne rezervácie Slovenska. Ďalej tečie cez
Spišskú Novú Ves a Krompachy. Na sútoku Hornádu s Hnilcom je vybudovaná vodná
nádrž Ružín. Pod priehradným múrom pokračuje ďalej na východ, pri Kysaku sa stáča
prudko na juh, preteká cez Košice a napokon za obcou Trstené pri Hornáde opúšťa
slovenské územie. Pokračuje do Maďarska a neďaleko mesta Ónod ústi do Slanej.
Stručný popis: náš výlet začína v Nižnej Myšli, kam sa dovezieme vlakom z Košíc. Najprv
prejdeme dedinu k Hornádu, ktorého sa budeme držať až do konca. Väčšinu trasy
pôjdeme po cyklochodníku krajom lúky vedľa stromoradia. Do Košíc vstúpime cez
Sídlisko Krásna a ďalej prejdeme Sídlisko nad Jazerom. Výlet ukončíme pri zastávke
MHD Tepláreň.
Náročnosť: 13,2 km; prevýšenie: +125 m / -124 m; trasa vedie prakticky po rovine.
Mimo Košíc vedľa Hornádu je totožná s cyklochodníkom.
Podrobný popis: do Nižnej Myšle prídeme vlakom. Po vystúpení prejdeme podchodom
medzi väčšou a menšou budovou stanice a vydáme sa hore medzi kríkmi a menšími
stromami. Keď vyjdeme na ulicu, dáme sa vľavo. Na najbližšej križovatke sa stočíme
vpravo do ulice Staničná. Na nasledujúcej križovatke sa dáme vpravo dole do ulice
Poštovná. Na ďalšej križovatke ideme rovno. Minieme odbočky vpravo a vľavo a na
najbližšej odbočke opustíme hlavnú ulicu a ideme rovno po Širokej ulici. Minieme
odbočku vpravo, poľnú križovatku a prídeme k mostu cez Hornád, ktorý prejdeme.
Kontrolná otázka: čo je napísané na hornej tabuli rázcestníka?
Zahneme vpravo na cyklochodník, ktorý nás dovedie až do Košíc. Hornád bude po celý
čas po našej pravici oddelený od nás pásom stromov. Po našej ľavici máme lúku. Keď
sa chodník oddelí od lúky smerom vpravo, ideme po ňom. Stromoradie tak máme
z oboch strán. Môže sa stať, že od cyklochodníka sa vzdialime mierne doľava a prídeme
ku Kokšov-Bakši. Do dediny však nevstupujeme, ale na začiatku pred zeleným plotom
odbočíme kolmo vpravo a postupne sa stáčame k doľava k Hornádu. Pokiaľ dedinu
vidíme len vľavo, znamená to, že sme sa držali správnej trasy a predošlú vetu
ignorujeme.
Kontrolná otázka: keď sledujeme dedinu Kokšov-Bakša vľavo od nás, pred koncom
rady domov uvidíme kostol. Koľko má kostol veží?

Podídeme železničný most a ideme rovno. Po cca 1 km podídeme ďalší železničný
most.
Kontrolná otázka: Akej farby sú obe časti železničného mosta?
Naľavo od nás sa objaví štrkovisko Krásna, okolo ktorého pôjdeme cca 1 km. Potom sa
vľavo ukáže Nábrežná ulica s rodinnými domami. Keď ich minieme, prejdeme dva žlté
mostíky a prejdeme popod cestný most. Dostali sme sa do Košíc na Sídlisko Krásna.
Prejdeme cca 250 m a prichádzame k lávke pre peších cez Hornád. Zídeme nižšie
a pokračujeme úzkym prechodom medzi plotom vľavo a nízkym stĺpikom vpravo. Takto
pôjdeme niekoľko kilometrov po pravom okraji sídliska. Keď prejdeme po mostíku
ponad Myslavský potok, zahneme vpravo cez ďalší mostík a okolo garáži sa vrátime
k Hornádu. Stočíme sa vľavo a prídeme k splavu.
Kontrolná otázka: Akej farby je most cez splav?
Minieme splav a ideme rovno až sa po našej ľavici objaví Jazero. Keď ho prejdeme,
dávame pozor na pomaľovanú zadnú bielu stenu garáží vľavo. Za nimi vidíme Hornád
naposledy. Zídeme z chodníka vľavo dole k značke “daj prednosť v jazde”.
Kontrolná otázka: Za garážami na druhej strane cesty je panelák otočený k nám kratšou
stranou Fasáda paneláku je z dvoch odtieňov jednej farby. O akú farbu sa jedná?
Prejdeme cez cestu a pokračujeme vpravo po chodníku okolo paneláku tehlovej farby.
Prejdeme cez ďalšiu cestu a prídeme ku križovatke. Pri cestnom moste sa náš výlet
končí. MHD zastávky sa nachádzajú priamo na moste.

ZIMNÁ VODA A ÚSEK RIEKY IDA
úsek PRAKOVCE – ZLATÁ IDKA
Ida je rieka na juhu východného Slovenska, v okrese Košice-okolie a má dĺžku 56,6 km.
Pramení vo Volovských vrchoch pod Bielym kameňom v hlavnom hrebeni pohoria v
nadmorskej výške cca 940 m n. m. Tečie na juhovýchod a priberá niekoľko kratších
prítokov zľava spod Kojšovej hole, preteká okrajom obce Zlatá Idka a pri osade Rieka
priberá ľavostrannú Rieku. Následne sa tok rieky stáča na východ, priberá zľava Hlboký
potok, následne aj ľavostranný Horský potok a vteká do vodnej nádrže Bukovec. Ďalej
tečie na rozhraní Volovských vrchov na ľavom brehu a Holičky na pravom brehu. Na
krátkom úseku tečie opäť na juhovýchod, preteká okrajom obce Bukovec a napája
vodnú nádrž Pod Bukovcom. Pod priehradným múrom tečie južným smerom, zľava
priberá menší prítok a tečie cez obec Malá Ida. Potom už tečie v Košickej kotline,
preteká cez Šacu a Veľkú Idu a mení smer toku na juhozápad. Preteká rovinatým
územím Košickej roviny, kde koryto rieky križujú viaceré vodné kanály, popri obci
Komárovce sprava priberá Ortovský potok a neďaleko Buzice ľavostranný Ružový
potok. Následne tečie západným až severozápadným smerom vyrovnaným korytom.
Sprava potom priberá vody Cestického potoka, neskôr tiež pravostranný Čečejovský
potok a veľkým oblúkom sa postupne stáča viac na severozápad. Pri obci Janík priberá
ľavostrannú Konotopu a v katastrálnom území obce Peder sa vlieva do Bodvy.
Stručný popis: náš výlet začína pri Prakovciach, kam sa dovezieme vlakom z Košíc.
Z dediny prejdeme celú dolinu Zimnej vody až sa dostaneme na hrebeň Cesty Hrdinov
SNP. Po hrebeni prejdeme k Bielemu a Rozsypanému kameňu. Opustíme značenú
cestu a na svahu v lese nájdeme prameň Idy. Popri jej toku a po spevnenej ceste
zídeme do Zlatej Idky.
Náročnosť: 18,6 km; prevýšenie: +937 m / -758 m; okolo Zimnej vody je mierne
stúpanie, v závere a cestou na hrebeň už pomerne strmé. Na červenej turistickej
značke je stúpanie premenlivé až po Biely kameň. Klesanie k prameňu rieky Idy je
veľmi prudké a vedie voľne lesom. Je potrebné mať pevnú protišmykovú obuv,
prípadne aj turistické palice. Od prameňa po spevnenú cestu je klesanie mierne, avšak
trasa vedie rozmočeným a technicky náročnejším terénom. Po spevnenej ceste vedie
trasa miernym klesaním do Zlatej Idky.
Podrobný popis: prídeme vlakom do stanice Gelnica zastávka. Po vystúpení sa vydáme
voľne popri trati v smere cesty cca 100 metrov. Zahneme vľavo dole po cestičke
a klesáme k asfaltovej ceste. Po nej sa dáme vpravo a prejdeme most ponad Hnilec.
Stočíme sa po ceste doľava a vyjdeme pri zastávke eurobusu na hlavnej ceste. Po nej
pokračujeme vpravo a následne vstúpime po obce Prakovce.
Ideme rovno niekoľko sto metrov. Keď vľavo uvidíme rázcestník s žltou značkou,
pokračujeme ešte cca 100 metrov a na ďalšej križovatke odbočíme vľavo v mieste kde
sa vlieva potok Zimná voda do Hnilca. Ideme okolo potoka, mierne stúpame
a prejdeme okolo posledných domov v dedine.

Ideme stále po asfaltovej ceste lesom cca 3 km. Cestou minieme prameň s lavičkou.
Kontrolná otázka: ako sa prameň volá?
Minieme odbočku doprava, kde asfaltová cesta končí, ale stále sa držíme potoka, ktorý
vidíme alebo aspoň počujeme. Prejdeme ďalších cca 800 metrov. Potok tam pokračuje
rovno, ale naša cesta sa stáča prudko vpravo ponad potok, ktorý už viac neuvidíme.
Ideme po ceste, hneď vidíme vetvenie na ktorom si vyberieme ľubovoľnú cestu a po
chvíli prekročíme menší potôčik. Stále stúpame a po niekoľkých sto metrov sa prudko
stočíme vľavo. Vyjdeme na križovatku, kde sa dáme vpravo, už po žltej značke. Držíme
sa značenej cesty až sa dostaneme na križovatku s červenou značkou na Ceste Hrdinov
SNP.
Kontrolná otázka: aký je názov rázcestníku s žltou a červenou turistickou značkou?
Môžeme ísť vpravo a o chvíľu prídeme k studničke s názvom Tri studne, kde sa môžeme
občerstviť. Musíme sa však vrátiť a po červenej značke prídeme až k rázcestníku Biely
kameň. Odbočíme vpravo na modrú a zelenú značku a po chvíli klesania prídeme
k rázcestníku Rozsypaný kameň.
Odbočíme vľavo na modrú značku a klesáme niekoľko sto metrov. Keď vidíme, že les
sa zmenil na bukový a je riedky, mali by sme vo výške cca 1000 m n m. zahnúť kolmo
vľavo do lesa. Prudko klesáme a mali by sme prísť na cestičku po ktorej sa dáme vľavo.
Následne sa po nej stočíme vpravo. Ešte pár desiatok metrov a mali by sme byť do
výške 940 m n. m. keď opäť zahneme kolmo vľavo. Mali by sme čoskoro prísť
k širokému rozbahnenému prameňu rieky Idy. Pozorne sledujeme okolie v lese, ak by
sme sa nevedeli presne trafiť.
Popri prameňu klesáme a o chvíľu sa zľava pripojí druhý malý prameň. Klesáme okolo
Idy v zložitejšom teréne ešte cca 500 metrov, až sa dostaneme na lesnú cestičku, ktorá
nás vzápätí dovedie na široké rúbanisko so spevnenou cestou.
Ďalej klesáme niekoľko kilometrov do Zlatej Idky.
Kontrolná otázka: počas klesania uvidíme tabuľku s upozornením na vodný zdroj. Aký
stupeň je uvedený na tabuli?
Keď prejdeme križovatku s výraznou odbočkou vľavo hore, prídeme k zastávke
eurobusu Zlatá Idka rázcestie. Pokračujeme k ďalšej zastávke Zlatá Idka – Reka, odkiaľ
sa autobusom dostaneme do Košíc.
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PRÍLOHA – ZOZNAM VODNÝCH TOKOV KOŠÍC
Baštiansky potok: tečie z Bašky na Luník IX; 3 km
Belžiansky potok: tečie z Lorinčíku k južnej hranici; 18,5 km
Biely potok: tečie zo severu na juh do Čermeľského potoka; 2 km
Čečatovský potok: tečie na západ od Kostolian n/H; 5 km
Čičkovský potok: tečie z Bankova na Luník IX; 5 km
Čermeľ: tečie cez dolinu Čermeľ; 15,7 km
Hornád: rieka; 286 km
Hrubša: tečie medzi Kostoľanmi n/H a Družstevnou p/H; 2,5 km
Chmeľník: tečie od Kavečian na juh do Čermeľa; 2 km
Ida: rieka; 56 km
Kamenný potok: tečie od Kamenného hrbu na juh smerom na Girbeš; 4,1 km
Košariský potok: na východ od Furče; 3 km
Lesný potok: tečie z Belej na východ do Čermeľského potoka; 2 km
Lúčny kanál: tečie na západ od Veľkej Idy; 6 km
Moňok: tečie na severovýchod od Ťahanoviec; 5 km
Myslavský potok: tečie z Hýľova na sídlisko nad Jazerom; 19,5 km
Novoveský potok: tečie cez Košickú Novú Ves; 5 km
Ortovský potok: tečie na západ od Veľkej Idy a Komároviec; 6 km
Pstružník: tečie na východ od Kavečian; 3 km
Račí potok: tečie cez Kalváriu na Popradskú ulicu; 2,5 km
Rakytový potok: tečie zo západu do Čermeľského potoka; 1,5 km
Sokoliansky potok: tečie zo Šace do Kechneca; 15 km
Šacký kanál (resp. Šacký potok): tečie cez Šacu; 5 km
Torysa: rieka; 129 km
Valalický kanál: tečie z Geče do Šebastoviec; 6 km
Valalský potok: tečie z východu do Čermeľského potoka; 1,5 km
Viničný potok: tečie na sever od Ťahanoviec smerom na západ; 2 km
Vrbica: tečie pod Jahodnou pozdĺž Vyšného a Nižného Klatova; 5,4 km

