
Mikroregión Hornád  *  Hernád mikrorégió  *  Micro-Region Hornád 
Oblasť, ktorú spoznáte na týchto cyklistických trasách, zahŕňa obce mikroregiónu i blízkeho okolia a niektoré mestské 

časti Košíc. Objavíte krásy prostredia, kde sa stretávajú tri rieky (Hornád, Torysa, Olšava) a dvíhajú zalesnené Slanské 
vrchy. Osloví vás tiež história. Archeologické nálezy odhalili dlhé osídlenie, preto nevynechajte návštevu unikátneho múzea 
či vykopávky stredovekého kostola ukryté v lese. Popri viacerých historických pamiatkach je oblasť pútavá rozmanitosťou 
prírody. Stretáva sa tu nížinná a kopcovitá krajina (Košická kotlina a Slanské vrchy). Rieka Hornád tečie na dolnom toku 
pomalšie a v minulosti vytvárala početné meandre. Po regulácii a čiastočnom vyrovnaní jej koryta vznikli mŕtve ramená. 
Typické lužné prostredie je výbornou lokalitou pre početné vtáctvo. Operencov priťahujú aj jazerá vzniknuté zaplavením 
plôch, z ktorých sa ťaží štrk. Na východe sa týčia Slanské vrchy so svojimi hustými lesmi a cennými prírodnými rezerváciami 
(Marocká hoľa, Veľký a Malý Milič). 

Trasy sú určené pre horský bicykel. Niektoré sú vhodné pre rekreačných cyklistov, ktorí si ich môžu prípadne skrátiť. Tí 
ambicióznejší využijú náročnejšie úseky (stúpania k vyhliadkam, ťažšie lesné cesty). Trate sú prepojené a vedú dokonca 
až cez hranice do Maďarska. 
Neváhajte a vyrazte s bicyklom za krásami mikroregiónu Hornád. 
(Textová časť ponúka tiež tipy na cyklovýlety mimo označených trás.)

A kerékpártúrák során megismerhető terület magában foglalja a kassai mikrorégióhoz tartozó és a Kassa közelében 
fekvő községeket, valamint Kassa egyes városrészeit. A túra során felfedezhetik a környék szépségeit, ahol három folyó 
találkozik (Hernád, Tarca, Ósva), és az erdős Szalánci-hegység emelkedik a magasba. A történelem is megszólítja az 
arra kerekezőt. A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy a térség tartósan lakott volt, ezért ne hagyják ki a különleges 
múzeum vagy a középkori templom erdőben rejtőzködő emlékeinek megtekintését. A történelmi emlékek mellett vonzó a 
környék sokszínű természeti gazdagsága is. Itt találkozik a síkság a hegyvidékkel (a Kassai-katlan az említett hegységgel). 
A Hernád alsó szakasza lassúbb folyású, a múltban számos meandert, kanyarulatot alakított itt ki. A folyó szabályozása 
és a meder részbeni kiegyenesítése után keletkeztek a holtágak. A tipikus ártéri vidék kiváló életteret biztosít számos 
madárfaj részére. A tollasokat a kavicsbányászat következtében vízzel elárasztott területeken létrejövő tavak is vonzzák. 
A kistérség keleti részén húzódik a Szalánci-hegység sűrű erdeivel és értékes rezervátumaival (Marocká hoľa, Kis-Milic 
és Nagy-Milic).

Az útvonalak hegyikerékpárok részére alkalmasak. Némelyik túrakerékpáron is bejárható, sőt esetleg rövidíteni is lehet. 
Az ambiciózusabb kerékpározók választhatják az igényesebb szakaszokat (a szép panorámát kínáló magaslatokhoz 
vezető emelkedőket, nehezebb erdei utakat). Az egyes útvonalak egymáshoz kapcsolódnak, sőt a határon is átmennek 
Magyarországra. 
Ne habozzon, vágjon neki, fedezze fel kerékpáron a Hernád mikrorégió szépségeit!
(A leírásokban egyéb ötletek is találhatók, kirándulhatnak a kijelölt útvonalakon kívül is.)

The places you will get to know while touring the micro-region include villages and some Košice city boroughs. You 
will discover natural beauties of the area with three rivers meeting (Hornád, Torysa, Olšava), and forested Slanské vrchy 
(hills) mounting. History will impress you, too. Archaeological fi ndings are testifying to the long eras of settlement, so don’t 
skip a visit to the unique museum or uncovered foundations of a church dating back to the Middle Ages, hidden in a forest. 
Apart from a number of historical monuments, varied landscapes are certain to be interesting for the visitors. Lowlands 
and hills are meeting here (Košická basin and Slanské hills). The lower Hornád River is relatively slow; in the past it 
formed numerous meanders. Following the regulation and partial levelling of the river-basin, stillwater branches resulted. 
The typical fl ood-plain forest environment offers excellent habitat for numerous bird species. The feathered creatures are 
also lured by lakes, created by fl ooding the excavated gravel pits. In the east the Slanské hills are rising, grown with thick 
forests and valuable areas with protected nature (Marocká hoľa, Veľký Milič, Malý Milič hills). 

The routes are suitable for mountain bikes, some are good for recreational cycling and can be cut short, too. The more 
ambitious cyclists may use more challenging sections (climbing to observation points, more diffi cult forest routes). The 
routes are interconnected and lead across the border to Hungary.
So, do not hesitate and get on your bike to see the beauties of Micro-region Hornád! 

If you like your bike trips longer or you start from Skároš, use the opportunity to continue from the village on red guide mark. 
The route leads you to the Hungarian border and from there, the blue mark will guide you all the way to Pálháza village. 

Cyklistická trasa Hornád – Torysa – Hornád (2008) * Hernád – Tarca – Hernád kerékpáros 
útvonal (2008) * Cycling route Hornád – Torysa – Hornád (2008)

  Košice, mestská časť Krásna – Nižná Hutka, križovatka – Vyšná Hutka – Košická Polianka – Sady nad Torysou 
– Košice, mestská časť Vyšné Opátske – Krásna 

  * Kassa, Abaszéplak városrész – Alsóhutka, kereszteződés – Felsőhutka – Lengyelfalva – Sady nad Torysou 
– Kassa, Szilvásapáti városrész – Abaszéplak 

  * Košice, city borough Krásna – Nižná Hutka, crossroad – Vyšná Hutka – Košická Polianka – Sady nad Torysou 
– Košice, city borough Vyšné Opátske – Krásna 

  30 km (18.6 miles)
  dve stúpania s možnosťou vynechania jedného z nich * két emelkedővel, közülük az egyik kihagyható * Two climbs 

(possible to skip one of them)

Náročnejšia okružná trasa vás po červenej značke prevedie rôznorodým prostredím. Idete väčšinou po poľných a lesných 
cestách, občas aj po asfalte. Spoznáte životom kypiacu prírodu pozdĺž dvoch riek ako aj čaro rozľahlých polí či pokoj záhrad-
kárskych oblastí. Odmenou za namáhavejšie stúpanie sú úchvatné výhľady z dvoch vrchov, Radar a Heringeš. 
Zo značkovanej trasy môžete odbočiť na ďalšie zaujímavé miesta. Určite medzi ne patrí sútok riek Hornád a Torysa. Ak si 
naopak chcete svoj výlet skrátiť a znížiť jeho náročnosť, vynechajte stúpanie na vrch Radar (368 m. n. m.) a prejdite za pár 
minút z Vyšnej Hutky do Košickej Polianky po krátkej poľnej ceste (žltá značka), kde sa opäť napojíte na pôvodnú trať. 

A feltüntetett igényesebb körút a piros jelzés mentén, különféle vidékeken keresztül vezet. Többnyire mezei és erdei utakon 
biciklizve haladnak, néha aszfalton is. Közben megismerhetik a két folyó mentén elterülő, élettel teli természetet, a csodás 
mezőket és a hobbikertek nyugalmát. A fárasztóbb emelkedő jutalma a két hegyről - Radar és Heringes - elénk táruló 
lenyűgöző látvány.
A kijelölt útvonalról további érdekes helyekre is letérhetnek. Kétségkívül ezek közé tartozik a Hernád és Tarca találkozása. 
Ha pedig szeretnék a túrát lerövidíteni, könnyebbé tenni, hagyják ki a Radar nevű hegyre (368 m tszf.) vezető emelkedőt, 
és néhány perc alatt menjenek át Felsőhutkáról Lengyelfalvára egy rövid mezei úton, ahol aztán újra visszatérhetnek az 
eredeti útvonalra.

This more challenging circuit route will lead you on red guide mark through various landscapes. Most of the way you move 
on fi eld and forest paths, asphalt roads also occur. Nature around two rivers (Hornád, Torysa) is teeming with life, wide fi elds 
enchant you with their own magic, gardening areas are soothing with their peace. Once you climb the steeper hills of Radar 
and Heringeš, you get fi ne rewards in the beautiful views. 
Detours from the guided route will lead you to other interesting places. Among them certainly is the junction of Hornád and 
Torysa Rivers. To cut the trip shorter and make it less diffi cult, omit the climb to Radar hill (its summit is at 368 meters above 
sea level) and take a short fi eld road from Vyšná Hutka to Košická Polianka, where you join to the original route. 

Náučný chodník Horný Abov (2000) * Felső-Abaúj tanösvény (2000) * 
Instructive Path Upper Abov (2000)

  Ždaňa (Hernádzsadány) – Skároš (Eszkáros) – Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd) – Nižná Myšľa (Alsómislye)
  22 km (13.7 miles)
  nenáročná pešia trať, sčasti sa kryjúca s cyklistickou trasou Hornád * kényelmes, gyalogos útszakasz, részben mege-

gyezik a Hernád kerékpáros útvonallal * Unchallenging walking route, partly identical with cycling Route Hornád

Na žltej značke tohto chodníka zažijete orientačne i fyzicky príjemnú prechádzku. Jedenásť zastávok oboznamuje pomocou 
informačných panelov s prírodovednými, kultúrnymi a historickými pamiatkami tejto oblasti. Mikroregión bol totiž súčasťou 
historického územia (župy) nazývaného Abov. Na výlete sa dozviete všetko podstatné o archeologických nálezoch, bohatstve 
fl óry a fauny i živote našich predkov. 

A tanösvényt jelölő sárga jelzést követve a tájékozódást illetően kellemes élményben és testi felüdülésben lesz részük. 
A tizenegy megállóhely tájékoztató paneljei megismertetik a környék természettudományos, kulturális és történelmi nevezetes-
ségeivel. A mikrorégió ugyanis része volt az Abaújnak nevezett történelmi területnek (megyének). A kirándulás során minden 
lényegeset megtudhatnak a régészeti leletekről, a gazdag fl óráról és faunáról, elődeink életéről.

The yellow-mark guided route will offer you the pleasant walk in terms of orientation and physical relaxation. Eleven stops 
are featuring posts with information regarding natural, cultural and historical sights of the area. The micro-region was once 
a part of historical territory called Abov, which stretches also to the northern Hungary. All relevant data are included about 
archaeological excavations, the riches of plants and animal life and the life of our forefathers. 

Zelené oddychové zóny * Zöldövezetek - pihenőhelyek * Green leisure zones

  Košická Polianka (Lengyelfalva), Kokšov – Bakša (Koksóbaksa), Valaliky (Bernátfalva), Čaňa (Hernádcsány), 
Geča (Hernádgecse), Ždaňa (Hernádzsadány), Gyňov (Hernádgönyű), Sokoľany (Zakál), Trstené pri Hornáde 
(Abaújnádasd), Skároš (Eszkáros), Vyšná Myšľa (Felsőmislye)

Miesta, kde si na lavičke či v altánku môžete odpočinúť pri vašich potulkách po obciach regiónu. Na každom z nich je 
informačná tabuľa, ktorá obsahuje údaje o histórii a prírodných zaujímavostiach. 

Olyan helyszínek, ahol a környék falvaiban barangolva megpihenhetnek egy padon vagy tető alatt, egy nyitott házikóban ülve. 
Mindenütt van tájékoztató tábla, amelyen feltüntették a történelmi és természeti érdekességekre vonatkozó adatokat.

Places (benches and summer-houses), where you can take a short rest while touring the micro-region. On each spot there 
is an information post with data on history and natural beauties. 

Kokšov – Bakša / Koksóbaksa
Obecný úrad Kokšov - Bakša /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky
Tel.: 055/699 98 92, Fax: 055/699 98 92
koksov-baksa@stonline.sk 
www.koksovbaksa.sk

 1.  Štrkovňa. Miestne jazierko Štrkovňa je vy-
hľadávané tak rybármi, ako aj početnými 
vtákmi (kačice, labute). 

 1.  Kavicsos-tó. A helyi Kavicsos-tó mind a ha-
lászok, mind pedig számos madár (kacsák, 
hattyúk) által gyakran látogatott hely.

 2.  Kostol. Chrám vybudovali v polovici 20. 
storočia a každého zaujme príťažlivou 
architektúrou čerpajúcou z gotického štýlu. Projekt naň priniesli dedovia z Ameriky.

 2.  Templom. A templom a 20. század közepén épült, gótikus stílusból merített építészeti elemeivel mindannyiunk 
érdeklődését felkelti. Tervét a nagyapák hozták haza Amerikából.

Ždaňa / Hernádzsadány 
Obecný úrad Ždaňa /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
Tel.: 055/698 00 21, Fax: 055/698 00 21
obec.zdana@mail.t-com.sk 
www.zdana.sk 

 3.  Agrofarma. Cyklotrasa prechádza popri ranči s desiatkami koní. Chovajú ich pre športové účely, okoloidúci sa však 
môžu pokochať pohľadom na tieto ušľachtilé zvieratá pasúce sa na lúkach.

 3.  Agrofarm. A kerékpáros útvonal egy rancs mellett halad el, ahol lovakat tenyésztenek, elsősorban sportolási célokra. 
De minden arrajáró megcsodálhatja a környező réteken legelő nemes állatokat.

Vyšná Hutka / Felsőhutka 
Obecný úrad Vyšná Hutka /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka
Tel.: 055/685 23 05, Fax: 055/685 23 05
vysnahutka@gtsi.sk 
www.regionhornad.sk/obce/
vysna_hutka/

 17.  Záhradkárska oblasť. Obec je známou re-
kreačnou lokalitou, ktorú využívajú najmä 
obyvatelia blízkych Košíc. Pri futbalovom 
ihrisku vám poskytne miesto na odpočinok 
krytý altánok s výhľadom na Torysu.

 17.  Kápolna – kistemplom. Az útvonal Fel-
sőhutka eredeti temploma mellett vezet, amely 
valójában az útvonalak kereszteződésében 
álló kápolna. Csak 15 ember fért el benne, 
a többiek a szertartás ideje alatt kint álltak. 
Ma már az új templomban tartják a misét.

 18.  Kaplnka – kostolík. Trasa vedie popri pôvodnom kostole Vyšnej Hutky, ktorým bola kaplnka stojaca na križovatke ciest. 
Zmestilo sa do nej len 15 ľudí, zvyšok stál počas bohoslužby vonku. Teraz sa už omše slúžia v novom kostole.

 18.  Hobbikertek. A község ismert üdülőövezet, melynek előnyeit főleg a közeli Kassa lakosai élvezik. A futballpálya mellett 
pihenőhely kínálkozik, nyitott házikóval és a Tarcára nyíló panorámával.

Košická Polianka / Lengyelfalva
Obecný úrad Košická Polianka /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Košická Polianka 122, 
   044 41 Košická Polianka 
Tel.: 055/685 41 84, 055/685 43 53
kosickapolianka@netkosice.sk

19.  Radar. Vrch (368 m. n. m.), na ktorom sa 
stretávajú katastre troch obcí, je jedným 
z najkrajších miest cyklotrasy. Odlesnené 
časti uchvátia kruhovým výhľadom. Pri 
obci prejdete okolo kaplnky sv. Huberta, 
patróna poľovníkov, ktorí v katastri majú 
obľúbený lovný revír.

19.  Radar. Három falu határa találkozik ezen a 
hegyen (368 m tszf.), a kerékpáros útvonal 
egyik legszebb helye. Az irtásokon lenyűgöző a körös-körül elénk táruló kilátás. A község közelében Szent Hubertus 
kápolnája mellett haladnak el, ő a vadászok patrónusa, akiknek itt több vadászterületük is van.

20. Torysko – olšavský okruh zdravia. Športové príležitosti ponúkajú tiež tri okruhy určené na letné prechádzky a zimné 
bežecké lyžovanie. Z obce sa k nim dostanete po osobitnej červenej okružnej značke.

20. Tarca – Ósva körút az egészségért. A sportolási lehetőségként három körút is kínálkozik a nyári sétához, télen pedig 
a sífutáshoz. Ezek a községből érhetők el a pirossal jelölt külön útvonalon.

Sady nad Torysou / Sady nad Torysou
Obecný úrad Sady nad Torysou /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Sady nad Torysou 189, 
    044 41 Sady nad Torysou
Tel.: 055/685 41 30 
Fax: 055/729 65 38
ocusady@gmail.com 
www.sadynadtorysou.ocu.sk

21. Pôvodne dve obce. Zdoba a Byster sa zlúčili 
do jednej obce v druhej polovici 20. storočia. 
Spoločný názov vystihuje okolité prostredie 
s početnými ovocnými stromami, ktoré ladia 
so šírymi poľami. 

21. Eredetileg két község. Az Izdoba és Beszter nevű falvakból a 20. század második felében lett egy község. A közös 
elnevezés tükrözi a környék jellegzetességét, a széles mezőkkel harmonizáló gyümölcsöskerteket.

22. Bociany. Pozdĺž cyklotrasy môžete na niektorých stĺpoch zazrieť bocianie hniezdo. Tieto pozoruhodné vtáky stále sídlia 
i v ďalších obciach mikroregiónu. 

22. Gólyák. A kerékpáros útvonal mentén álló oszlopok tetején gólyafészkek láthatók. Ezek a fi gyelemreméltó madarak 
visszatérnek ide, a mikrorégió több településére is.

Vyšné Opátske / Szilvásapáti 
Miestny úrad Mestskej časti Vyšné Opátske /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Nižná úvrať 25, 
040 01 Košice
Tel./Fax: 055/6763136
mcopatske@kosice.sk

 23.  Heringeš. Námaha za stúpanie po lesnej 
ceste sa cyklistom odvďačí na kopci nazý-
vanom Heringeš (331 m. n. m.). Na krátkej 
označenej odbočke upúta panoramatický 
pohľad na kotlinu, v ktorej sa rozkladá 
mesto Košice.

 23.  Heringes. Az erdei úton megtett fárasztó 
kapaszkodó után a Heringesnek nevezett 

dombon (331 m tszf.) a biciklisek megérdemlik a köszönetet. A rövid jelzett kitérőn csodálatos panorámaként tárul elénk 
a völgykatlan, amelyben Kassa városa terül el.

 24.  Lesná kaplnka. Z križovatky lesných ciest môžete zísť po značke do Vyšného Opátskeho alebo opačným smerom 
pokračovať cez les do Krásnej nad Hornádom. Vedľa tejto druhej trasy už skoro pred storočím na jednom strome visel 
obraz, ku ktorému sa chodievali modliť obyvatelia z okolia. Teraz na pietnom mieste stojí kamenná kaplnka. 

 24.  Erdei kápolna. Az erdei utak kereszteződésénél letérhetnek a Szilvásapáti felé vezető jelzésen, vagy folytathatják 
útjukat ellenkező irányban az erdőn keresztül, Abaszéplakra. Az utóbbi útvonal mellett már csaknem egy évszáza-
ddal ezelőtt is kép függött az egyik fán, ide jártak imádkozni a környékben élők. Jelenleg kőből épült kápolna áll a 
kegyhelyen.

Haniska / Enyiczke 
Obecný úrad Haniska /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Haniska 248, 044 57 Haniska
Tel.: 055/69 30 125 
Fax: 055/69 30 104
haniska@haniska-ke.sk 
www.haniska-ke.sk

 25.  Nepálené tehly. Ulicu s výpovedným 
názvom Za humnami lemujú staré hospo-
dárske budovy, nazývané humná, posta-
vené z nepálených tehál (vaľkov) a dreva. 
V minulosti stáli za každým dedinským 
domom. 

 25.  Égetetlen tégla. A sokatmondó Kertalja 
nevű utcát régi gazdasági épületek, csűrök 
(pajták) szegélyezik, amelyek égetetlen téglából (vályogból) és fából készültek. Azelőtt minden falusi ház mögött állt 
ilyen épület.

 26.  Prvé pokusy s rozhlasom. Budova terajšieho poľnohospodárskeho ústavu kedysi slúžila poštovému rádiotelegrafnému 
vysielaču. V roku 1925 odtiaľ prvýkrát na Slovensku spustili skúšobné rozhlasové vysielanie.

 26.  Első rádiós kísérletek. A jelenlegi mezőgazdasági intézet épülete valamikor postai rádiótávíró adóvevőjeként szolgált. 
Itt valósult meg 1925-ben az első kísérleti rádióadás Szlovákia területén.

Sokoľany / Zakál 
Obecný úrad Sokoľany /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Obecný úrad Sokoľany, 044 56 Sokoľany
Tel.: 055/693 02 05, Fax: 055/693 02 05
sokolany@post.sk 
www.sokolany.sk

 27.  Kaštieľ grófa Starenberga. Honosná 
budova z 18. storočia upúta každého náv-
števníka pri vstupe do obce od Hanisky. 
Zrekonštruovaný kaštieľ slúži pre súkrom-
né účely. V jeho areáli rastie chránená, asi 
tristopäťdesiatročná lipa. 

 27.  Starenberg gróf kastélya. A 18. századból 
származó pompás épület minden látogató-
nak felkelti a fi gyelmét, aki Enyicke felől 
érkezik a faluba. A helyreállított kastély magáncélokat szolgál. A kastélyt övező területen található a védett, körülbelül 
háromszázötven éves hárs.

 28.  Kaplnka s hrobkou. V roku 1838 grófka Anna Starenbergová dala vedľa obecného kostola postaviť kaplnku, kde je aj 
pochovaná s manželom grófom Guidom Starenbergom.

 28.  Kápolna sírbolttal. Starenberg Anna grófnő 1838-ban kápolnát építtetett a falu temploma mellé, amelynek sírboltjában 
van eltemetve férjével, Starenberg Guido gróffal együtt.

Valaliky  
Obecný úrad Valaliky /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Poľná 8, 044 13 Valaliky
Tel.: 055/699 98 04 
Fax: 055/699 98 29
obec@valaliky.sk, www.valaliky.sk

 29.  Studničky a pramene. V obci je viacero 
upravených prameňov, ktoré ocení kaž-
dý smädný turista. Kamenné studničky 
nájdete až na piatich miestach, stačí sa 
opýtať domácich na cestu. Prvá z nich je 
na Lomenej ulici v časti Buzice, ktorá je 
jednou zo štyroch pôvodne samostatných 
obcí tvoriacich súčasné Valaliky.

 29. Ivókutak és források. A községben több, 
rendezett forrás is található, amit nagyra értékel minden szomjas turista. Kőből készült ivókút öt helyen is van, a helybeliek 
megmutatják a hozzájuk vezető utat. Az első a Lomená nevű utcában van Búzafalván, amely egyike a mai Bernátfalvát 
(Valaliky) alkotó négy, eredetileg önálló községnek.

 30.  Dom smútku. Vedľa hlavnej cesty pri cintoríne stojí stavba unikátna svojou konštrukciou a trstinovou strechou. Celá 
budova je postavená z prírodných materiálov, tvar prevráteného korábu symbolizuje koniec života. Tvorcom projektu je 
Ing. arch. Martin Drahovský.

30.  Ravatalozó. A főút melletti temetőben áll a szerkezetében is különleges, nádtetős épület. Az egész épület természetes 
anyagokból készült, megfordított bárkára hasonlító alakja az életút végét jelképezi. Alkotója Drahovský Martin, okleveles 
építőművész.

Geča / Hernádgecse
Obecný úrad Geča /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Geča 382, 044 10 Geča
Tel.: 055/699 98 21 
Fax: 055/699 92 43
ougeca@geca.sk, www.geca.sk 

 31.  Jazerá. Miesta využívané pre ťažbu štrku, 
ktoré zaplavila voda. Výborná rybárska 
lokalita, vhodná i pre pozorovanie vodných 
vtákov.

 31.  Tavak. Vízzel elárasztott, korábban ka-
vicsbányászatra használt helyek. Kiválóan 
alkalmasak halászatra és a vízimadarak 
megfi gyelésére.

 32.  Kaštieľ s kostolom. Neskorobaroková stavba stojí v strede obce. V súčasnosti tu sídli materská škola. Súčasťou budovy 
je Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý skrášľujú viaceré maľby a plastiky z 18. storočia. 

 32.  Kastély, templommal. A falu közepén áll a későgótikus épület. Jelenleg óvoda működik benne. Az épület részét alkotja 
a Szűz Mária születése-templom, amelyet 18. századi festmények és plasztikák díszítenek.

Čaňa / Hernádcsány 
Obecný úrad Čaňa /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Tel.: 055/699 92 06, Fax: 055/699 95 80
obeccana@centrum.sk 
www.cana.sk

 33.  Jazerá. Spolu s vodnými plochami ležiacimi 
v katastri susednej obce Geča sú miestne 
jazerá s množstvom vtákov a rýb charakte-
ristickým prvkom tohto regiónu.

 33.  Tavak. A helybéli tavak, a szomszédos 
Hernádgecse határában levő vízfelüle-
tekkel együtt, az itt élő madarak és halak 
sokaságával jellegzetes elemei ennek a 
régiónak.

 34.  Staré domy. Kedysi mali príbytky v tomto regióne podobnú architektúru. Trojdielny obdĺžnikový pôdorys s úzkou pozdĺžnou 
terasou (tzv. gankom). V Čani i v ďalších obciach sa nachádza niekoľko takýchto zachovalých stavieb.

 34.  Régi házak. Valamikor egyforma típusú lakóházak épültek a régióban. Háromosztatú, téglalap alapú házak, keskeny 
hosszanti terasszal, tornáccal (ún. ganggal). Hernádcsányban és további falvakban is található még néhány, jó állapotban 
levő régi típusú ház.

Gyňov / Hernádgönyű 
Obecný úrad Gyňov /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Čanianska 3, 044 14 Gyňov
Tel.: 055/699 91 19, Fax: 055/699 92 43
gynov@stonline.sk 
www.gynov.ocu.sk

 35.  Mŕtve riečne ramená. Po upravení toku 
Hornádu zostali v tejto oblasti viaceré ohyby 
bývalej rieky. Nikdy sa z nich úplne nevytratila 
voda a ani pulzujúci život prírody. Ak z cyk-
lotrasy prejdete na násyp na pravej strane 
rieky, spoznáte tieto tajomné zákutia.

 35.  Holtágak. A Hernád szabályozása után 
megmaradt több egykori folyókanyarulat is. 
Ezekből sohasem tűnt el teljesen a víz, sem a környező természet lüktető élete. Ha a kerékpáros útvonalról átmennek 
a folyó jobb oldalán húzódó töltésre, megismerhetik ezeket a csodálatos titkokat rejtő zugokat.

 36.  Kráter oddychu. Svoj výlet môžete predĺžiť až do samotnej obce, kde si odpočiniete v oddychovej zóne s altánkom 
s možnosťou opekania.

 36.  A pihenés krátere. Kirándulásukat meghosszabbítva eljuthatnak egészen a faluba, itt a pihenőzónában felüdülhetnek, 
nyitott házikó és tűzrakóhely várja az ideérkezőt.

Belža / Bölzse 
Obecný úrad Belža /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Belža 80, 044 58 Seňa
Tel.: 055/696 28 74, Fax: 055/699 95 80
obecbelza@mail.t-com.sk
www.regionhornad.sk/obce/belza/

 37.  Strom – rarita. Približne tristoročný dub, ktorý 
rastie pri obci, je vyobrazený v erbe. Ten pritom 
vznikol v prvej polovici 19. storočia. Už vtedy 
starý strom považovali za vhodný symbol.

 37.  Fa – raritás. A község mellett álló, körülbelül 
háromszáz éves tölgy a falu címerében is 
szerepel. A címer a 19. század első felében 
keletkezett, s a már akkor is öreg fát méltónak 
találták arra, hogy a falu jelképe legyen.

 38.  Kostol. Chrám Nanebovstúpenia Pána z roku 1808 je najstarším gréckokatolíckym kostolom v mikroregióne.
 38.  Templom. Az 1808-ban épült, az Úr Mennybemenetelének szentelt templom a kistérség legrégibb görög katolikus 

temploma.  

Cyklistická trasa Hornád (2003) * Hernád kerékpáros útvonal (2003) * 
Cycling Route Hornád (2003)

1.  Košice, mestská časť Krásna nad Hornádom – Kokšov-Bakša, železničný most – Nižná Myšľa, most – Ždaňa 
– Trstené pri Hornáde – Skároš 

  * Kassa, Abaszéplak városrész – Koksóbaksa, vasúti híd – Alsómislye, híd – Hernádzsadány – Abaújnádasd 
– Eszkáros

  * Košice, city borough Krásna nad Hornádom – Kokšov-Bakša, railway bridge – Nižná Myšľa, bridge – Ždaňa 
– Trstené pri Hornáde – Skároš

  20 km (12.4 miles)
  prevažne po rovine, v záverečnej časti stúpanie po asfaltovej ceste * többnyire síkvidéken, a vége felé emelkedő 

aszfaltos úton * mostly fl at terrain, climb on asphalt road towards the end

Červená značka začína pri moste pre peších. Väčšia časť trasy sleduje tok rieky Hornád, kde spoznáte prostredie 
nížinných lesov. Čím viac sa budete vzďaľovať od mesta, tým krajšia príroda vás bude obklopovať. Rieka najviac upúta 
na juhu, kde došlo k vyrovnaniu jej pôvodného kľukatého tvaru a vytvorili sa početné mŕtve ramená. Tie sú skrýšou 
pre kŕdle vtákov. Odtiaľ začína kratšie stúpanie do oblasti Slanských vrchov a nížinný profi l čoskoro vystriedajú husto 
zalesnené kopce popri trati.
Cyklistická trasa Hornád vedie prevažne poľnými cestami, ktoré môžu byť po dažďoch neprejazdné.
Z trate je možné navštíviť aj iné pútavé lokality. Nevynechajte napríklad Starý Hornád, ku ktorému sa dostanete za niekoľko 
minút od vybočenia z označenej trasy. Prípadne si urobte na pravej strane rieky vlastný mini - výlet po okolitých obciach 
a jazerách alebo cestou po násype spoznajte tajuplné zákutia mŕtvych ramien.

A piros jelzés a gyalogoshídnál kezdődik. Az útvonal nagyobb része a Hernád folyását követi, ahol megismerhetik az alföldi 
erdők világát. Minél távolabb kerülnek a várostól, annál szebb természet veszi körül a biciklizőt. A folyó délen a legvonzóbb, 
ahol az eredeti kanyargós medret kiegyenesítették, s így számos holtág keletkezett. Ezek menedékül szolgálnak seregnyi 
madár részére. Innen rövidebb emelkedő kezdődik a Szalánci-hegység térségébe, és az útvonal mentén a síkságot hama-
rosan felváltják a sűrű erdővel borított dombok.
A Hernád kerékpáros útvonal többnyire mezei utakon halad, amelyek eső után járhatatlanokká válhatnak.
Az útvonalról letérve érdekes helyszíneket látogathatnak meg. Ne hagyják ki például az Ó-Hernádot, amelyhez pár perc 
alatt eljuthatnak, ha letérnek a kijelölt útról. Esetleg saját program szerinti mini-kirándulást is tehetnek a folyó jobb partján a 
környező falvakba és tavakhoz, vagy a töltésen haladva ismerkedjenek meg a holtágak titokzatos zugaival.

The red guide mark begins at the bridge for walkers. The route’s bulk is following the fl ow of the Hornád River, while you can 
see and feel lowland woods. The more you go from the city, the more beautiful nature will surround you. The river is most 
captivating in the south, where once the zig-zag fl ow was levelled and numerous stillwater branches were formed. Birds 
fi nd their habitat there. From this point, a short climb begins towards the Slanské hills. The fl at profi le is soon replaced by 
thickly forested hills along the route. 
Cycling route Hornád leads mostly through fi elds, so the fi eld roads may not be negotiable after heavy rains.
Detours from the main route are also offering interesting sights. Do not omit, for example, The Old Hornád River, to which 
you can get in a few minutes after taking an extension off the guided route. Or, you can make your own trip on the right bank 
of the river, seeing the surrounding villages and lakes. Another possibility is to continue on top of the bank, studying nooks 
and crannies of stillwater branches. 

2.  Skároš (Eszkáros) – Vyšná Myšľa (Felsőmislye) – Koscelek – Nižná Myšľa (Alsómislye)
  16 km (10 miles)
  stredne náročná trať, kratšie namáhavé stúpanie na začiatku trasy * közepesen igényes útvonal, az elején rövidebb, 

megerőltető emelkedővel * moderately challenging profi le, short diffi cult climb at the beginning

Pokiaľ sa nechcete vrátiť rovnakou cestou a  radi by ste videli ďalšie zaujímavosti mikroregiónu Hornád, pokračujte zo 
Skároša po modrej cykloznačke. Kratším namáhavejším stúpaním po spevnenej lesnej ceste sa dostanete na asfaltovú 
trať, ktorou prejdete cez čarovný les. 
Trasa potom opäť klesá až k rieke Olšava. Sčasti sa prekrýva s náučným chodníkom Horný Abov, ktorého informačné 
tabule vás oboznámia s okolím. Popri prírode vás určite zlákajú historické pamätihodnosti ako Koscelek (odkryté základy 
stredovekého kostola) a archeologické múzeum v Nižnej Myšli (významné nálezy z doby bronzovej). 

Ha nem ugyanazon az útvonalon akarnak visszatérni, és szívesen megnéznék a Hernád mikrorégió további érdekességeit 
is, úgy Eszkárosból a kék jelzésen folytassák útjukat. Megerősített erdei úton, rövidebb, kissé fárasztó emelkedőn eljutnak 
az aszfaltos útszakaszra, amely csodálatos erdőn vezet keresztül.
Ezután az útvonal ismét lejt, egészen az Ósva-patakig. Részben megegyezik a Felső-Abaúj tanösvénnyel, amelynek 
tájékoztató táblái alapján megismerhetik a környéket. A természeti szépségeken kívül bizonyára csábítólag hatnak a 
történelmi emlékek is, akár a Koscelek (középkori templom feltárt alapjai), vagy a régészeti múzeum Alsómislyén (jelentős 
bronzkori leletek).

When you do not want to return back the same way and you have time to see other interesting spots of Micro-Region Hornád, 
continue from Skároš on blue guide mark. A short, steep climb on a partly paved forest path will lead you to asphalt road, 
which guides you through magical forest. 
The route then declines to the Olšava River, partly following identical itinerary with Instructive Path Upper Abov. From its 
information banners you will learn about the surrounding area. Apart from the nature, you will certainly be enticed to see 
historical sights such as Koscelek (uncovered foundation of a church from the Middle Ages) and archaeological museum in 
Nižná Myšľa (important fi ndings from the Bronze Age).

3.  Pokračovanie cyklistickej trasy na maďarskej strane * A kerékpáros útvonal folytatása magyar oldalon * Continued 
cycling route in Hungary

Ak máte radi dlhé trate alebo začínate svoju cyklotúru v Skároši, využite možnosť pokračovať z obce po červenej značke. 
Vedie tadiaľ cesta k maďarskej hranici a odtiaľ sa po modro označenej trase dostanete až do obce Pálháza. 

Ha szeretik a hosszú kerékpártúrákat, vagy azt éppen Eszkárosból indulva kezdik, használják ki a lehetőséget, hogy a 
faluból tovább haladhatnak a piros jelzésen. Ez az útvonal vezet a magyar határhoz, ahonnan a kék jelzésen folytatva 
útjukat egészen Pálházára jutnak.

 4.  Obecný park. V centre obce je na prie-
sečníku cyklotrasy a náučného chodníka 
Horný Abov príjemné miesto na odpočinok 
s umelým jazierkom, altánkom a fontánou 
so živými rybami. 

 4.  Községi park. A község központjában, 
ahol a kerékpáros útvonal találkozik a 
Felső-Abaúj tanösvénnyel, kellemes hely 
várja a pihenni vágyókat, mesterséges 
tavacskával, nyitott kerti házikóval és 
szökőkúttal, melyben halak úszkálnak.

Trstené pri Hornáde / Abaújnádasd 
Obecný úrad Trstené pri Hornáde /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Osloboditeľov 118, 044 11 Ždaňa
Tel.: 055/698 01 67 
trstene@stonline.sk 
www.trsteneprihornade.ocu.sk

 5.  Starý Hornád. Stačí pokračovať niekoľko 
minút od cyklotrasy pozdĺž toku Hornádu 
a objavíte časť pôvodného koryta rieky, 
ktorá bola odklonená kvôli regulačným 
prácam. Mŕtve rameno je stále bohaté 
na vodu, vtáctvo a  typickú fl óru lužných 
lesov. 

 5.  Ó-Hernád. Ha a kerékpáros útvonalról 
letérve néhány percig a Hernád mentén 
haladnak tovább, felfedezhetik a folyó 
eredeti medrének egy részét, amelyet a szabályozás miatt tereltek el. A holtág vízben, madarakban mindig gazdag, 
fl órája tipikusan jellemző az ártéri erdőkre. 

 6.  Kostol sv. Anny. Napriek stavebným úpravám si chrám z polovice 15. storočia zachoval viacero stredovekých archi-
tektonických prvkov. 

 6.  Szent Anna-templom. A 15. század közepéről származó templom az átalakítások ellenére is megőrizte több középkori 
architektonikai elemét.

Skároš / Eszkáros 
Obecný úrad Skároš /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Obecný úrad Skároš 91, 044 11 Ždaňa
Tel.: 055/698 00 78, Fax: 055/698 00 78
ocu.skaros@stonline.sk 
www.skaros.sk

 7.  Pamätník 2. svetovej vojny. Tank, delá 
a ďalšia dobová armádna technika sú 
vystavené v parku na konci obce. Pamät-
ník, kde je pochovaných vyše sto padlých 
vojakov, pripomína, že Skároš oslobodili 
ako prvú obec okresu Košice – okolie. 
V blízkom amfi teátri sa každoročne ko-
najú regionálne slávnosti.

 7.  2. világháborús emlékmű. Tank, ágyuk és egyéb korabeli haditechnika van kiállítva a faluvégi parkban. Az emlékmű, 
ahol száznál több elesett katona van eltemetve, arra emlékeztet, hogy Eszkáros volt az első felszabadított falu a Kassa 
- környéki járásban. A közeli amfi teátrumban minden évben regionális ünnepségek zajlanak.

 8.  Husté lesy. Nad obcou sa dvíhajú Slanské vrchy pokryté rozľahlými bukovými a dubovými lesmi. Hubári ich vyhľadá-
vajú kvôli množstvu hríbov, milovníci prírody kvôli jedinečným rezerváciám a pre obdivovateľov histórie sa tu skrýva 
zaniknutý stredoveký hrad. Prechádza tadiaľ niekoľko turistických chodníkov a z blízkej Skárošskej vyhliadky môžete 
za dobrej viditeľnosti zazrieť aj Vysoké Tatry.

 8.  Sűrű erdők. A falu felett emelkedik a Szalánci-hegység, nagykiterjedésű bükk- és tölgyerdeivel. Az erdőket gyakran 
látogatják a gombázók a sok-sok gomba miatt, a természet szerelmesei a különleges rezervátumok miatt, a história 
csodálói részére pedig középkori várromot rejt az erdő. Több turistaösvény is erre halad, és a közeli Eszkárosi kilátóról 
jó látási viszonyok mellett akár a Magas-Tátra is látható.

Nižná Myšľa / Alsómislye
Obecný úrad Nižná Myšľa /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa 
Tel.: 055/698 01 24 
Fax: 055/729 65 98
obecniznamysla@netkosice.sk 
www.niznamysla.sk

 9.  Myšľanské obecné múzeum (Local 
Museum of Nižná Myšľa). Miestne ná-
lezy medzinárodného významu približujú 
život najmä v dobe bronzovej. Artefakty 
z vyše tridsaťročného výskumu vystavuje 
múzeum sídliace v budove bývalého pre-
monštrátskeho kláštora z 13. storočia. 
Popri archeologickej zbierke s viacerými európskymi unikátmi je tu rozsiahla jezuitská knižnica zo 16. – 19. storočia 
a podzemné chodby vybudované mníchmi. Kontakt: obecný úrad.

 9.  Régészeti Múzeum Nižná Myšľaban. A nemzetközi jelentőségű helyi leletek elsősorban a bronzkori ember életét 
tükrözik. A több mint harminc éve tartó kutatómunka eredményei a premonstrei rend egykori, a 13. századból fennmaradt 

kolostorában berendezett múzeumban tekinthetők meg. Az európai szintű ritkaságokat is magában foglaló régészeti 
gyűjtemény mellett gazdag jezsuita könyvtár is van az épületben, 16-19. századi könyvekkel, és a szerzetesek által 
kiépített föld alatti folyosók. Kapcsolat: Községi Hivatal.

 10.  Vyhliadka od kostola. Obec krášli niekoľko kaplniek a z malého kopca, na ktorom stojí kostol, sa ponúka krásny výhľad 
smerom na Košice.

 10.  Panoráma a templomtól. A községet több kápolna is díszíti, a kis dombról pedig, ahol a templom áll, szép kilátás nyílik 
Kassa irányában.

Vyšná Myšľa / Felsőmislye 
Obecný úrad Vyšná Myšľa /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Hlavná 60, 044 15 Nižná Myšľa
Tel.: 055/694 38 04, Fax: 055/694 38 04
obecvysnamysla@netkosice.sk 
www.vysnamysla.ocu.sk

 11.  Koscelek. Magické miesto s odkrytými 
základmi vidieckeho kostola z 13. storočia. 
Kedysi tu stála dedina, ktorá zanikla ešte 
v stredoveku. V blízkosti vyviera nezamŕza-
júci termálny prameň. Celá lokalita leží v lese, 
čo dotvára jej ojedinelú atmosféru. Každý júl 
okolo sviatku sv. Magdalény sa tu stretávajú  
obyvatelia blízkych obcí i návštevníci.

 11.  Koscelek. Mágikus hely, a 13. századi 
vidéki templom feltárt alapjaival. Valamikor falu állt itt, amely már a középkorban megszűnt. A közelben van a soha be 
nem fagyó termálforrás. A helyszín egészét körülvevő erdő különleges atmoszférát teremt. Minden év júliusában, Szent 
Magdolna ünnepe tájékán itt találkoznak a közeli falvak lakói és az idelátogató vendégek.

 12.  Rieka Olšava. Môže sa popýšiť mimoriadne čistou vodou a preto tu žije rad vzácnych živočíchov. Kataster obce tvorí 
chránené vtáčie územie.

 12.  Ósva-patak. Méltán büszkélkedhet rendkívül tiszta vizével, ennek köszönhetően értékes állatfajok egész sora él itt. A 
község határa védett madárrezervátum.

Krásna nad Hornádom / Abaszéplak       
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Opátska 18, 
   040 18 Košice – Krásna
Tel.: 055/6852 874 
Fax: 055/6852 874
kosicekrasna@kosicekrasna.sk 
www.kosicekrasna.sk

 13.  Sútok Hornádu a Torysy. Čarovné miesto, 
ktoré sa vám určite odvďačí za päťminútovú 
odbočku z označenej trasy. V prostredí luž-
ného lesa s viacerými prastarými stromami 
sa vlieva do zvyčajne rýchlejšieho Horná-
du  pokojnejší tok Torysy. Môžete vkročiť 
na samotný cíp ich stretnutia a pokochať sa 
pohľadom na ich rozdielne sfarbené vody. 

 13.  A Hernád és Tarca találkozása. Varázslatos hely, bőven meghálálja, hogy ötpercnyi letérőt tettek a kijelölt útvonalról. 
Az ősrégi fákat rejtő ártéri erdőben ömlik a nyugodtabb folyású Tarca az általában gyorsabb Hernádba. Közvetlenül 
arra a kiszögellésre is felléphetnek, ahol a két folyó találkozik, és megtekinthetik a két folyó eltérő színű vizét.

 14.  Najstaršia zmienka z regiónu. V centre mestskej časti vás určite zaujme miestny kostol. Postavený bol v 20. storočí, 
ale v historizujúcom štýle románskeho slohu. V areáli kostola je pamätná doska Michala Lacka, rodáka z Krásnej, dlho-
ročného profesora na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V obci bol tiež starobylý kláštor. Zmienka o ňom z roku 1143 je 
najstaršou písomnou správou z tohto kraja. Dnes ho pripomínajú už iba archeologické nálezy. 

 14.  Legrégebbi okirat a régióból. A városrész központjában bizonyára felkelti érdeklődésüket a templom. Bár a 20. 
században épült, de a historizáló irányzatnak megfelelően román stíluselemekkel. A templomban található Abaszéplak 
szülöttének, Lackó Mihálynak az emléktáblája, aki több éven keresztül volt Rómában a Gregorián Egyetem tanára. 
Kolostor is volt valamikor a község területén. A kolostort említő 1143-ból származó okirat a kerület legrégebbi írásos 
emléke. Ma már csak a régészeti leletek utalnak az építményre.

Nižná Hutka / Alsóhutka
Obecný úrad Nižná Hutka /Községi Hivatal, Municipal Offi ce/, Ortaská 85, 040 18 Nižná Hutka
Tel.: 055/6852304 
Fax: 055/728 95 53
obecniznahutka@netkosice.sk 
www.niznahutka.ocu.sk

 15.  Storočná lipa a hrozno. Cyklistická trasa 
sa v krátkom úseku napája na hlavnú cestu. 
V blízkosti cestnej križovatky rastie pri bre-
hu Torysy rad starých líp. Označená cesta 
ďalej pokračuje vedľa početných záhradiek, 
v ktorých sa s obľubou pestuje hrozno.

 15.  Évszázados hárs és szőlő. A kerékpáros 
útvonal egy rövid szakasza a főúton halad 
tovább. A kereszteződéstől nem messze, a Tarca partján régi hársfák sora nő. A jelzett út számos kiskert mellett halad 
el, amelyekben előszeretettel termesztik a szőlőt.

 16.  Strelnica. Neďaleko od spomínanej križovatky je areál populárnej strelnice. 
 16.  Lőtér. Az említett kereszteződéstől nem messze van a népszerű lőtér.
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