
Cyklistický výjazd  
„Sútok rieky Hornád a rieky Torysa“ 

 
Realizoval:                            Cykloturistický klub LEŠŤAN 
Účasť členov klubu:             MVDr. Michal Ondovčík 

Termín výjazdu:                    13.8.2012  
Trasa presunu:                      

Košice – Krásna nad Hornádom – sútok dvoch riek a späť. 
Dĺžka presunu: 39 km.                     
Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentácie:                   
- text – internet http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=1204000 

- fotografie a mapka – MVDr. Michal Ondovčík. 

 

 
 
HORNÁD 
Pramení západne od obce Vikartovce na východnom úpätí Královej hole v 

nadmorskej výške cca 1050 m n. m.. 
Od pramena postupne tecie ako potok s výrazne vyvinutým korytom, 
postupne zvyšuje svoju vodnatost pribratím menších i väcších prítokov. 

Preteká cez Slovenský raj, kde sa prerezáva kanonovitým údolím, nazývaným 
Prielom Hornádu, a kvôli svojej výnimocnosti bol zaradený medzi národné 

prírodne rezervácie Slovenska. Koryto rieky je zarezané do vápencového 
podložia. Po opustení Slovenského raja tecie cez Spišskú Novú Ves a dalej 
cez Krompachy. Na dalších úsekoch rieky je vybudovaná jediná vodná nádrž 

Ružín, na sútoku Hornádu s Hnilcom. Je to typická údolná nádrž a využíva 

http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=1204000


sa na výrobu elektrickej energie. Pod priehradným múrom pokracuje dalej 

na východ, no pri Kysaku sa stáca prudko na juh, preteká cez Košice a 
napokon za obcou Trstené pri Hornáde opúšta naše územie a pokracuje dalej 

do Madarska. Do Slanej ústi nedaleko mesta Ónod. 
Dlžka toku 286 km 
Dlžka toku na Slovensku 193 km 

 
TORYSA 
Torysa je východoslovenská rieka. Pramení v Levocských vrchoch pod 

Škapovou, severozápadne od obce Torysky, tecie spociatku na juhozápad, 
neskôr sa stáca na sever a na východ a potom sa velkým oblúkom stáca na 

juh. Tecie širokým údolím medzi Cergovom a Slanskými vrchmi na lavom 
brehu a Levocskými vrchmi, Bachurnou a Šarišskou vrchovinou na pravom 
brehu. Preteká cez Lipany, Sabinov, Velký Šariš, Prešov. Vlieva sa do 

Hornádu južne od obce Nižná Hutka, juhovýchodne od Košíc, v Košickej 
kotline. Najväcšie prítoky sú zlava Lutinka, Sekcov a Delna, sprava 

Slavkovský potok. 
Dlžka toku 129 km 
Dlžka toku na Slovensku 129 km 

Zdroj: Wikipedia.sk 
Prístup po cyklochodníku Hornád - Torysa – Hornád 

 

 

 
 
 

 



 



 
 



 
 



 
 



  
 

 
 



 
 

 

                                                                        MVDr. Michal Ondovčík 

                                                                     


