
Spoznávanie juhovýchodu Slovenska na bicykli 
Juhovýchod Slovenska je čarokrásnou časťou územia Slovenskej republiky. Východoslovenská nížina, ktorá je jeho dominantou, prechádza do hornatých častí, 
v ktorých sa ako perla nachádza pohorie Vihorlat, Slovenský Kras a Slovenský Raj. Pozývame Vás spoznávať túto úchvatnú časť slovenskej krajiny bicyklom. 
 

Potulky bicyklom Hnileckou dolinou a za stredovekými stavbami Spišskej stolice 

 
Spišská Nová Ves-Novoveská Huta-
Hnilec-Delava-Hámre-Nálepkovo-
Švedlár-Mníšek nad Hnilcom-Gelnica-
Jaklovce-Veľký Folkmar-Košická Belá-
Košice 

 

 

 Ideálne pre jednotlivcov, 
skupiny 

 Dĺžka 
výletu 

1 deň 

 Trasa 114 km 
 Cesta cca. 7,5 hodín 
 Cena 

výletu 
20 € - návšteva 
expozícií 

      
Zastávka Aktivita Km Lokalita Doba trvania Info 

 ŠTART 
PRESUN 

26 km Spišská Nová Ves-Novoveské Huta-
Hnilec 

07:00 – 08:45  

1.ZASTÁVKA Prehliadka mesta  Hnilec 08:45 – 09:00  
 PRESUN 14 km Hnilec-Nálepkovo 09:00 – 09:55  
2.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Nálepkovo 09:55 – 10:15 Hámre, stredoveké stavby 
 PRESUN 9 km Nálepkovo-Švedlár 10:15 – 10:40  
3.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Švedlár 10:40 – 10:50 Stredoveké stavby 
 PRESUN 9 km Švedlár-Mníšek nad Hnilcom 10:50 – 11:20  
4.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Mníšek nad Hnilcom 11:20 – 11:40 Stredoveké stavby 
 PRESUN 16 km Mníšek nad Hnilcom-Helcmanovce-

Prakovce-Gelnica 
11:40 – 12:40  

5.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Gelnica 12:40 – 13:40 20 €, stredoveké stavby, štôlne 
 PRESUN 9 km Gelnica-Veľký Folkmár 13:40 – 14:30  
6.ZASTÁVKA   Veľký Folkmár 14:30 – 14:50  
 PRESUN 

CIEĽ 
31 km Veľký Folkmár-vodná nádrž Ružín 

(most)-Košická Bela-Košice 
(Urbanová veža) 

14:50 – 17:00  

      



Okres Gelnica - tzv. Hnilecká dolina sa 
nachádza v severozápadnej časti 
Košického samosprávneho kraja. Z 
geomorfologického hľadiska územie patrí 
do oblastí Slovenské rudohorie, 
celku Volovské vrchy, podcelkov Hnilecké 

vrchy, Volovec, Zlatý stôl, Pipitka a 
Kojšovská hoľa. V malej časti územie patrí 
do celku Čierna hora, podcelkov Roháčka 
a Bujanovské vrchy, ktoré sa tiahnú po 
ľavom brehu Hornádu. 
Táto lokalita je bohatá na nerastné 
suroviny. Rudné ložiská sa využívali už 
v stredoveku, zaujímavé stopy po dávnom 
baníctve možno nájsť dodnes v podobe 

opustených šácht, háld, alebo prepadlísk. 
Územie patrí do povodia Hornádu, ale 
územie odvodňuje predovšetkým Hnilec 

(rieka) (52,5 km v okrese), ktorý sa pri 
Margecanoch vlieva do Hornádu. 
Významnejšie prítoky Hnilca sú Smolník, 
Stará Voda, Kojšovský potok. 
Nadregionálny význam ma 
priehrada Ružín, ležiaca vo východnej časti 
Hnileckej doliny s prítokmi Hornád a 
Hnilec (rieka). Menšie umelé nádrže sa 
nachádzajú v katastroch obcí Jaklovce, 
Smolník a Gelnica. 
Okres je najlesnatejším okresom v rámci 

SR s viac ako 74% lesnatosťou (436 km2). 
Nachádzajú sa tu lesné porasty v 
kategóriách hospodárskych a ochranných 
V lesoch je hlavnou hospodárskou 
drevinou smrek obyčajný, jedľa biela a buk 

lesný. V severovýchodnej časti je 
hospodárskou drevinou aj borovica lesná, 
poddruh spišská. Zaujímavosťou je 
výskyt borovice horskej – kosodreviny a 
taktiež borovici limby. 
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