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Milí milovníci prírody 

a kultúrneho dedičstva!

Srdečne vás vítame v na-
šom kraji. Pri hlbšom na-
zretí do jeho tajov sa vám 
otvorí krajina plná histó-
rie, tradícií a prírodných 
krás. Vydajte sa na objav-
nú cestu po jej chodníč-
koch. Vnímajte tento kraj 
svojím srdcom, nech as-
poň na chvíľu bije rytmom 
tejto krajiny. Kráčajte po-
maly a vstrebávajte doty-
ky tejto zeme. Započúvajte 
sa do jej šepotu a šumu 
a napovie vám toho o sebe 
viac, ako je o nej napísa-
né. Zanechajte tu len svo-
je stopy a odneste si krás-
ne dojmy. 

Prostredníctvom ná-
učného chodníka chceme 
poukázať na prírodné, kul-
túrne a duchovné hodno-
ty nášho regiónu. Náučný 
chodník zároveň poskytuje 
možnosť oddýchnuť si v ti-
chom a čistom prostredí prí-
rody. Pritom netreba zabú-
dať na ohľaduplnosť, sluš-
né a disciplinované správa-
nie sa v prírode. 

Náučný chodník Ku 
Kráľovej studni je líniový sa-
moobslužný náučný chod-
ník (NCH) s prírodoved-
ným, kultúrnym a historic-
kým zameraním. Čiastočne  
zasahuje do Chráneného 
vtáčieho územia Volovské 
vrchy, ktoré bolo vyhláse-
né za účelom zabezpeče-
nia  prežitia a rozmnožova-
nia biotopov vtákov európ-
skeho významu a sťahova-
vých vtákov. 

Trasa je dlhá 7 km a pre-
výšenie 435 m. Čas potreb-
ný na absolvovanie cieľo-
vej trasy k prameňu Kráľova 
studňa je individuálny a po-
hybuje sa od 2 1/2 hodiny 
do 3 hodín. Popri trase sú 
vybudované odpočívadlá 
s ohniskami. Je to nenároč-
ný chodník, na ktorom vás 
čaká deväť informačných 
panelov.

Panel č. 1.:

Obec Kostoľany nad 
Hornádom (história obce 
Kostoľany nad Hornádom)
Panel č. 2.:

Ľudová kultúra a tradícia 
(miestna expozícia života 
ľudu v minulosti) 
Panel č. 3.:

Farský kostol sv. Štefana 
– kultúrna pamiatka
Panel č. 4.: 
Rieka Hornád a okolité mo-
krade
Panel č. 5.: 

Strašný jarok s druhovým 
bohatstvom obojživelníkov 
a rastlinstva
Panel č. 6.:

Prameň Irenka (obľúbené 
miesto odpočínku)
Panel č. 7.:

Pytliacka drážka
Panel č. 8.:

Prameň Kráľova studňa
Panel č. 9.:

Obec Sokoľ

Žltá trasa: 
Panel č.1.: Zákutia Hrubeč-

ského potoka

Kráľova studňa
Foto: M. Šangala

Mapa náučného chodníka.   autor: Jozef Sabol
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Pán učiteľ Smolko so svojimi žiakmi r. 1944.
Foto: archív A. Medvec

Budova starého vodného mlyna.
Foto: A. Medvec

Mlynár Ján Fedák (1876 - 1945).
Foto: archív A. Medvec

Divadlo Malý drotár r. 1930.
Foto: archív A. Medvec

Kostol na starej pohľadnici.
Foto: J. Gašpar

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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1. Obec Kostoľany nad Hornádom

Miluj svoju rodnú obec 
a zveľaďuj ju.
Váž si ale predkov, 
ktorí v nej žili,
chráň dielo, čo v nej 
s mozoľmi múdro vytvorili,
uchovaj krásu, 
čo po sebe zanechali,
maj v úcte slová, 
ktoré napísali
a nezabúdaj na rady, 
čo Ti odovzdali.

História 
Obec Kostoľany nad 

Hornádom je rádová potoč-
ná dedina. Leží v severnom 
výbežku Košickej kotliny 
v údolí Hornádu na východ-
nom úpätí Slovenského 
Rudohoria a je vstupnou 
bránou do Hornádskej do-
liny. Jej história je bohatá 
a siaha až do neolitu. 

Prvá písomná zmien-
ka o obci je z roku 1423. 
Pôvodom obec patrí k tým 
dedinám,  ktoré vznikli oko-
lo farského kostola, čo sa 
odrazilo aj v názve osady 
spočiatku podľa zasväte-
nia kostola – Szent István 
(Svätý Štefan). Tento maďar-

ský tvar názvu dali obci ze-
mepáni, no ľud si osvojil po-
menovanie pre svoju osa-
du výstižne ako Koscelanka, 
neskôr Kostoľany. Dediny 
vznikajúce v minulosti oko-
lo kostola, ktorý plnil funk-
ciu farského, majú starý pô-
vod a ich vznik kladieme do 

11. – 12. storočia. Kostoľany 
vznikli na území staršej obce 
Sokoľ a patrili panstvu hradu 
Sokoľ. Od roku 1429 sa sta-
li poddanskou obcou mesta 
Košice. 

Obyvateľstvo sa živilo 
poľnohospodárstvom, prá-
cou v miestnych kameňolo-
moch a v lese. V dedine bol 
aj pivovar, ktorý sa spomína 
v roku 1730, ale fungoval aj v 
1. pol. 19. storočia. Jedným z 
posledných majiteľov pivo-
varu bol Ján Baier. Súčasťou 
pivovaru bol komplex pivníc 
pod kostolom, ktoré sa za-
chovali dodnes. V obci fun-
goval mlyn a gáter. 

 Obec sa môže okrem 
bohatej histórie pochvá-
liť aj významnými rodákmi. 
V obci sa narodila slovenská 
spisovateľka Mária Kočanová 
(1890 – 1976). Jej brat 
Emanuel Jozef Martončík, 
známy pod pseudonymom 
László Mécs (1889 – 1978), 

sa presadil ako básnik.  
Narodila sa tu aj Matylda 
Pálfyová (1912 – 1944), 
gymnastka, prvá olym-
pijská medailistka, Anna 
Nigutová-Baková (* 1929), 
sólistka SĽUK-u, Andrej Edo 
Medvec (* 1930), herec a re-
žisér, František Mikluščák 
(* 1930), majster ČSSR v atle-
tike, ďalší hudobníci, spevá-
ci a maliari. Úctu si zasluhuje 
aj pán učiteľ Michal Smolko 
(1899 – 1986), učiteľská ro-
dina Kováčovcov, doktor 
Viktor Hoff mann, mlynárska 
rodina Fedákovcov a mnohí 
ďalší. 

Vodný mlyn
Po zozbieraní zrna z polí  

si gazdovia robili plán ako 
naložiť s úrodou – koľko zrna 
sa zomelie na múku, koľko 
sa použije ako osivo a koľko 
sa použije na skŕmenie. Mlyn 
nebol v každej dedine. My 
sme mali šťastie, že sa tu mlyn 

nachádzal. Zoširoka – zďale-
ka sa tu schádzali gazdovia 
na konských záprahoch a pri-
vážali si zomlieť zrno do kos-
tolianskeho mlyna. Mlela sa 
tam múka jačmenná a ovse-
ná na otruby pre statok. Prvá 
múka bola biela na koláče, 
druhá múka bola na pagá-
če, tretia bola chlebová, štvr-
tá bola na otruby. Gazdovia 
museli čakať, kým sa dostali 
na rad, aj niekoľko dní. 

V mlyne boli aj stupy, na 
ktorých ženy búchaním veľ-
kých kladív opracovávali ko-
nope. Pomliaždené kono-
pe sa pripravovalo na ďal-
šie spracovanie. V mlyne bol 
aj gáter. Rezali na ňom dre-
vo a dosky.  Aj keď dedina 
v tom čase ešte nebola cel-
kom elektrifi kovaná, v mly-
ne už prúd mali, lebo mlynár 
mal vlastnú elektrárničku. 
Turbínu mal zo Švajčiarska. 
Údajne bol mlyn posta-
vený v 18. storočí, v roku 
1922-1923 bol kompletne 
renovovaný a bol nainšta-
lovaný aj nový mechaniz-
mus od Karola Poledniaka. 
Poslednými majiteľmi mlyna 
bola rodina Fedákovcov.
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...čo do dobrej pôdy zaseješ, 
nikdy nezahynie.

Odievanie
Kroj ako každodenný 

odev sa v našej obci nosil 
ešte v dvadsiatych a tridsia-
tych rokoch 20. stor., od za-
čiatku rokov 40-tych však 
vymizol z bežných šatníkov. 
Odevy u mužov, žien a detí 
sa delili na všedné, pracov-
né a sviatočné. 

Najspodnejšou časťou 
ženského odevu bola úzka 
spodná sukňa z ľanového 
plátna. 

Na vrchnú časť tela si 
ženy obliekali  pracovnú ko-
šeľu - „bľuzu“, ktorá siahala 
takmer po kolená. Na nede-
le a sviatky si ženy oblieka-
li „opľecka“, ušité z jemného 
ľanového plátna. 

Živôtiky- „ľajbliky“, suk-
ne a kabátiky sa vyznačo vali 
zaujímavým strihom a bo-
hatstvom výzdoby. Sukne 
boli väčšinou tmavé s drob-
ným kvetinovým vzorom. 

Zástery patrili k ozdob-
ným prvkom odevu. Staršie 
sviatočné zástery sa šili až 
z dvoch pôl látky a zdobi-
li rôznofarebnými niťami. 
K mladším typom záster 
patrili tkané so vzormi kve-
tov.  Mladé ženy a dievčatá 
nosili odev pastelových, jas-
ných farieb, u starých žien 
však prevládali farby tmavé, 

modré a čierne. Odlišnosť 
medzi nimi bola aj v úprave 
účesu a pokrytí hlavy. Kým 
dievčatá chodili prostovla-
sé s jedným zapleteným vr-
kočom, korunou vydatých 
žien bol čepiec, v spoloč-
nosti zakrytý šatkou.

V zime si ženy oblieka-
li „huňky“ s dlhým rukávom 
– „brušliky“, ktoré nahradi-
li kabátiky – „jopky“.  Hlavu 
a hornú časť tela si zahaľova-
li veľkým vlniakom, neskôr 
hodvábnou šatkou so strap-
cami. Ako obuv sa väčšinou 
nosili čižmy z „kasovački“. 

Malé detičky nosili –„vi-
gančeki“ – šaty s vyšívaným 
vyvýšeným pásom. Neskôr 
bolo zloženie ich odevu veľmi 
podobné odevu dospelých. 

Muži nosili hrubé súken-
né –„dreľichove“- pracov-
né nohavice. Sviatočné no-
havice  boli zdobené okolo 
dvoch predných rázporkov 
a po bokoch šnúrkami v po-
dobe slučiek. Vyšívaná cifro-
vaná košeľa z tenkého plátna 
bola sviatočná, nezdobená 
s dlhými rukávmi bola pra-
covná. Muži nosili aj tmavo-
modré súkenné vesty –„ľaj-
blíky“. Najpoužívanejším 
vrchným odevom bol biely 
súkenný kabát – „huňa“- a na 
zimu dlhšie kožúšky bez ru-
kávov aj s rukávmi.

Bývanie
Tradičné domy boli po-

merne dlhé jednotraktové 

stavby s priečelím orientova-
ným k ceste. Úzke a dlhé po-
zemky sa ohradzovali dreve-
nými latkovými plotmi, „pa-
lanky“.  Pred každým domom 
bola starostlivo upravovaná 
„predňa zahradka“ s rôzny-
mi kvetmi. Domy boli valko-
vé, z nepálených tehál, ale aj 
z  kameňa. Novšie už z tehál.  
Strecha bola sedlová, v čele 
s valbou, pokrytá najprv sla-
mou, neskôr škridlou. Na čel-
nej fasáde boli dve okná s pô-
vodnými stolárskymi prvka-
mi. Na dvorovej časti bolo 
okno z izby, dvere, dve okná 
z kuchyne a dve malé komo-
rové okná.  Neskôr sa stavali 
domy s krytou do dvora otvo-
renou chodbou – „ganek“. Bol 

drevený, alebo murovaný. 
Domy pozostávali väčšinou 
iba z jednej izby -„chiža“-, ku-
chyne -„kucheň“- a komory. 
Novšie mali v zadných čas-
tiach hospodárske priestory 
-„chľevki“. Na dvore nechýba-
li hospodárske zvieratá, na-
príklad „kuri“, „huši“, „šviňe“, 
„kravi“ a väčší gazdovia mali 
aj kone. Súčasťou dvora bolo 
aj „humno“ a „šopa“ na odkla-
danie dreva, rôzneho náradia 
a potrieb - „sersan“. 

Vnútorné zariadenie 
bolo jednoduché, ale účelné.  
Väčšinou iba v prednej izbe 
bola drevená podlaha -„diľe“. 
Vysoké postele boli vystlané 
slamou, neskôr používali slam-
níky „stružľak“, na ktorých bolo 
veľa perín a vankúšov -„za-
hlavki“. Súčasťou zariadenia 

boli dve druhy truhlíc. Jedna 
so zdvíhacou doskou -„lada“- 
a druhá so zásuvkami -„kasňa“. 
Neskôr na uloženie šatstva slú-
žili aj skrine -„šifoner“. 

Kuchyňa bola centrom 
celodenného diania. V rohu 
stála veľká murovaná pec s lia-
tinovou platňou na varenie 
-„šparhet“. Na stene bol zave-
sený veľký kríž  a množstvo 
maľovaných tanierikov a ob-
rázkov. Nechýbala dlhá lavica 
a masívny stôl.

V komore sa ukladali ne-
vyhnutné veci v domácnosti 
ako napríklad „koritka, žoch-
tar, drušľak, kantka, grati, 
harčki, šito, zbušek, pajstruna“ 
a pod. 

Pôvodny udovy odev z 1. svet. vojny.
Foto: archív A. Medvec

K pôvodnym remeslám patrí tkáčstvo.
Foto:  E. Štofková

Pôvodná ľudová architektúra.
Foto: archív A. Medvec

Na priedomí v 40-tych rokoch 20. stor.
Foto: archív A. Medvec

Stará povesť o našej obci hovorí, že „Tepličany, 
Kostoľany, Sokoľ a Malá Vieska už oddávna 
si prisahali vernosť v dobrom priateľstve, 
ale naši ľudia mnoho mudrujú a hádajú sa. 
A kým sa vyhádajú, zabudnú na to, na čom sa 
pohádali. Tieto obce sa posiaľ vyznačili tým, 
že gazdinky vedia piecť chutné a veľmi dobré 
„beľiše“. Hovoria, že tieto dobré „beliše“ sem 
privábili kedysi i kráľa, ktorý sa ich na jednej 
poľovačke tak dochuti najedol a z „Kráľovky“ 
dobrej vody napil, že potom v celom Šariši 
nariadil piecť tieto „beliše“. 
(Z Knihy: Sekey, M.: Východoslovenské pov-
esti z dávnych liet, foto: E. Štofková)

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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2. Ľudová kultúra a tradícia
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Prvý kostolík v Kosto-
ľa noch vznikol bezpochy-
by v 11. – 12. storočí, avšak 
prvú písomnú zmienku o 
ňom máme až z rokov 1332 
– 1337. V rokoch 1480 – 
1482 bol mestom Košice po-
stavený nový gotický kos-
tol zasvätený sv. Štefanovi – 
prvomučeníkovi. Keďže sa 
postupom času veľmi zničil 
a prestal vyhovovať svojmu 
účelu,  ako to uvádza farská 
kronika, bol v roku 1774 
kompletne prestavaný v ro-
kokovo-klasicistickom štý-
le. Ešte toho roku ho košic-
ký opát Michal Berécz po-
svätil. Kostol v roku 1891 

obnovili, čím nadobudol 
dneš ný vzhľad a v roku 1929 
renovovali, kedy bol kom-
pletne premaľovaný malia-
rom R. Oroszom. 

Kostol je jednoloďo-
vý s pristavanou sakristiou 
a o štítového priečelia vsta-
vanou vežou. Presbytérium 
je zaklenuté českou klen-
bou a v lodi sú tri polia 
pruskej klenby. Vonkajšia 
architektúra sa sústreďu-
je na južné štítové prieče-
lie. Zaujímavý je rokokový 
vstupný portál z roku 1774. 
Na portáli je letopočet pre-
stavby a reliéf  s neznámym 
erbom a poprsím.

Z roku 1891 pochádzal 
hlavný oltár v historizujú-
com pseudorenesančnom 
riešení, ktorý bol odstráne-
ný v roku 1950, čím sa kostol 
ochudobnil o vzácnu hnu-
teľnú pamiatku. Podobne 
bola tiež odstránená aj vzác-
na rokokovo - klasicistická 
ka za teľ nica z roku 1774.

Kostol je evidovaný ako 
kultúrna pamiatka. V areá-
li sa nachádza aj Dom náde-
je, Lurdská jaskyňa, pozoru-
hodný je storočný cintorín 
so starou kryptou, nachádza-
júci sa pred kostolom, v kto-
rej spočíva dekan Štefan 
Krucsilák. Na východnej 

strane budovy chrámu sa 
nachádzajú základy prvého 
kostola. No, žiaľ, sú ešte pre-
kryté rúškom tajomstva pod 
zemou a čakajú spolu so sta-
rým stredovekým cintorí-
nom na dôkladný archeolo-
gický prieskum. Kostol spolu 
s niekoľkostoročnými lipami 
je dominantou obce a patrí 
neodmysliteľne k jej histórii i 
súčasnosti. 

Farnosť Kostoľany nad 
Hornádom

Kostoliansku farnosť 
tvo ria obce Kostoľany nad 
Hornádom, Malá vieska, 
Tepličany a Sokoľ a o ro ku 
1787 sem patrili aj Ka večany. 
Prvú písomnú zmien ku o far-
nosti zvanej ako Alzokole 
(Nižný Sokoľ) máme z rokov 
1332 - 1337, kedy sa tu spo-
mínajú prví farári Stanislav 
a Ján. Reformácia neobišla 
ani našu farnosť, v 16. – 18. 
storočí pripadli kostoly pro-
testantom a v obci pôsobi-
li evanjelickí farári, medzi 
nimi aj pedagóg a dramatik 
Eliáš Bubenka, autor dvoch 
latinských divadelných hier. 
V roku 1727 faru znovu zís-
kali katolíci.

Starý hlavný oltár pred rokom 1950
Foto: archív A. Medvec

Vstupný portál z roku 1774 
Foto: A. Medvec

Pohľad od oltára
Foto: Zahumenský

kostol sv. Štefana
Foto: A. Medvec

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Základné údaje
Rieka Hornád prame-

ní na severných svahoch 
Kráľovej hole, preteká vá-
pencovým masívom Slo-
venského raja, cez Spiš skú 
Novú Ves a Hornádsku kot-
linu, aj cez ďalšie vápenco-
vé pohorie Čierna hora a po 
193 kilometri opúšťa úze-
mie Slovenska. 

Úsek rieky medzi 
Kysakom a Kostoľanmi nad 
Hornádom patrí k tým za-
chovalejším, s peknými vŕ-
bovými a jelšovými breho-
vými porastmi, so štrkovo-
kamenitým dnom, niekoľ-
kými meandrami, aj kratšími 

ramenami a ostrovmi pri 
Trebejove a Sokoli. Prietoky 
Hornádu sú v tomto úseku 
výrazne ovplyvňované vod-
nou nádržou Ružín.

Povyše Kostolian bola 
v 90-tych rokoch 20. storo-
čia postavená malá vodná 
elektráreň, ktorá významne 
pozmenila charakter toku aj 
koryta rieky.  Úplne prehra-
dila a spomalila tok Horná-
du, nad kaskádou elektrár-
ne dochádza k zvýšenej se-
dimentácii a vytvárajú sa 
tu bahnité nánosy. Bariéru 
v migrácii rýb sa snaží rie-
šiť rybochod postavený pri 
pravom brehu rieky.

Živočíšstvo
Úsek Hornádu poniže 

Kysaku lokálne zamŕza, na-
chádza sa tu kaprový rybár-
sky revír s obsádkou rýb: ka-
por, lieň, jalec, podustva, 
mrena, nosáľ, šťuka, zubáč, 
pstruh potočný, ploska pá-
savá. Do tohto úseku Horná-
du ústi aj niekoľko menších 
chovných pstruhových po-
tokov: Hrubeč ský potok, 
Uhrinč a Strašný jarok. 

Z vodných vtákov obý-
va tento úsek Hornádu 

kačica divá, celoročne sa vy-
skytujú rybárik riečny a vod-
nár potočný, aj elegantný, 
pohyb livý a ukričaný oby-
vateľ štrkových lavíc a rieč-
nych ostrovčekov kalužiačik 
malý, ktorý na zimu odlieta 
do teplejších geografi ckých 
zón a na hniezdisku sa zno-
va objavuje až v máji. 

Z nehniezdiacich dru-
hov sem občas zablúdi vo-
lavka popolavá, bocian čier-
ny a v zime v poslednom 
čase aj kormorán veľký. Na 
brehu rieky, aj jej väčších 
prítokov sa bežne vyskytuje 
elegantný trasochvost hor-
ský. Vŕbové, jelšové, ale aj to-
poľové, či súvisle a husto za-
lesnené brehy Hornádu sú 
mimoriadne bohaté na spe-
vavé vtáctvo: žijú tu drozdy 

čierne a plavé, červienky, vr-
chárky modré, sýkorky, brh-
líky, oriešky aj kolibiariky, 
ktorých spevom ožíva breh 
rieky od apríla do konca 
júna.

Pretože malá vodná 
elektráreň nad Kostoľanmi 
zmenila nielen rieku, ale 
zvýšila aj hladinu podzem-
ných vôd v okolí, pod lesom 
neďaleko ústia Strašného 
jarku sa vytvorila zaujíma-
vá mokraď, ktorá poskytu-
je domov močiarnym dru-
hom, ako sliepočke vodnej, 
či trsteniarikovi malému 
viazanému na porasty pálky 
a iných vodných rastlín, ale 
aj mnohým skokanom zele-
ným a ďalším druhom žiab.

Tajomným vládcom vôd 
Hornádu je vydra riečna, kto-
rá sa tu ešte občas vyskytne 
vďaka stále pomerne ma-
lému znečisteniu vody, aj v 
dôsledku vysokej rozmani-
tosti koryta a brehov v tejto 
časti Hornádu.

Práve cez tento priestor prechádzala aj 
Košicko-Bohumínska železnica budovaná 
v rokoch 1867 - 1873 . Na fotografi i starý 
železničný most vyhodený počas druhej 
svetovej vojny do vzduchu.  
Foto: František Koša

V týchto miestach bola ešte v 50-tych rokoch 
funkčná hať. Hať bola postavená v súvislos-
ti so zriadením roľníckeho vodného mlyna 
v obci a slúžila na napájanie vody do ume-
lo kopaného Mlynského potoka. Hať bola 
spočiatku drevená, až v roku 1923 nový 
majiteľ mlyna Ján Fedák dal popri komplet-
nej prestavbe objektu mlyna postaviť novú 
betónovú hať.  Súčasná zdrž bola budovaná 
v 90-tych rokoch 20. stor. pre malú vodnú 
elektráreň. 
Litografi a: Jozef Sabol 

Pálka obyčajná

(TYPHA)
Foto: Silvia Szabóová

Pre tento úsek Hornádu sú typické ostrovčeky, 
meandre, ako aj pekné vŕbové a jelšové bre-
hové porasty, ktoré vytvárajú pod Sokoľom 
malebné zákutie. 
Foto: Silvia Szabóová

Rybárik 

(Alcedo atthis)
Foto: archív SOSNA

Vydra riečna

( Lutra lutra)
Foto: archív Sosna

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Strašný jarok pramení 
vo výške 630 m.n.m. a lesné 
prostredie opúšťa vo výške 
260 m. n.m., kde sa neskôr 
vlieva do Hornádu. V doli-
ne Strašného jarku rastú na 
bridlicovom a pieskovco-
vom podloží prevažne du-
bovo-bukové lesy, mies-
tami s prímesou javorov 
a brestov. Pozdĺž potoka 
vystupujú pomerne vysoko 
aj vlhkomilné porasty jelše 
lepkavej. 

V bylinnom podraste 
lesa nájdeme kysličku oby-
čajnú, veternicu iskerníko-
vitú, vo vyšších polohách 
chochlačku plnú, pakost 
lesný pravý, lastovičník väč-
ší, charakteristický je výskyt 
paprade samčej. Na vlhkých 
miestach na svahoch nachá-
dzame zubačku cibuľkonos-
nú a iskerník chlpatý.

Lesné biotopy obýva-
jú charakteristické druhy 
avifauny viazanej na list-
naté lesy, v ktorých pre-
vláda najmä buk. Hmyzom 
a jeho vývojovými štádia-
mi nachádzajúcimi sa na 
kôre a pod kôrou stromov 
sa živí aj kôrovník dlho-
prstý, ktorého dlhý ohnu-
tý zobák je skvelým ná-
strojom na vyhľadávanie 
takejto potravy. Aj svojím 
krycím sfarbením dokona-
le splýva s kôrou stromov, 
po kôre šplhá vždy zdola 

nahor, špirálovite okolo 
kmeňa.  

Najpočetnejšie sa v tých-
to lesoch vyskytujú spevavce 
pinka obyčajná, drozd čierny, 
drozd plavý, brhlík, sýkorka 
veľká, belasá a hôrna. Okrem 
drozdov a piniek na jar svo-
jím melodickým spevom upú-
ta návštevníka lesa aj peni-
ca čiernohlavá, clivá melódia 
červienky, trocha jednotvár-
ne opakovaný trilok kolibia-
rika čipčavého, či dynamicky 
sa stupňujúci spev kolibiarika 
sykavého. K bežným vtáčím 
obyvateľom lesa patria aj soj-
ka a holub hrivnák.

Povesť Kmotrovia 
Nevieme, ktorý bol 

z Kostolian a ktorý zo So ko-
ľa, boli ale dvaja kmotrovia 
Mlátek a Falatek. Falatek mal  
veľmi rád hostinky a kos-
tolianske beliše. Mlátek zase 
bol statočný a štedrý človek, 
preto ho Falatek často na-
vštevoval. Kmotor Falatek 
tiež nebol chudobný, ale bol 
veľkým lakomcom. Využil 
kaž dej príležitosti, kde sa mo-
hol najesť a napiť do chuti. 

Raz v jednu jeseň po zo-
zbieraní úrody prišiel Falatek 
do Mlátekovcov vyskúmať, 
koľko čoho sa im urodi-
lo. Mlátek zase z ochoty ho 
hojne počastoval. Po hos-
tine povolal Falatek svojho 
kmotra k sebe. Ustálili si deň 

návštevy a s tým sa rozišli. 
Falatka však mrzela prisľú-
bená návšteva. Ľutoval je-
dlá i pohostenia. I cestou ho 
napadlo, že odhovorí kmot-
rovu návštevu. A...skutoč-
ne sa i vrátil z polovice cesty 
naspäť ku kmotrovi, aby mu 
oznámil, že hostina nemô-
že byť, lebo mu stará ocho-
rela a nemohla by napiecť 
beliše. Keď prišiel ku domu 
kmotrovcov, títo už spali. 
Všetko bolo ticho, len pod 
kôlňou stál mladý hačúr. 
Lakomý Falatek si pomyslel: 
- Pojmem mu tohto hačúra, 
nebude vedieť nikto, že som 
mu ho vzal ja...

Mlátek nič netušiac vy-
bral sa na druhý deň nav-
štíviť kmotra Falatka i so 
ženou. 

U Falatkovcov sa vari-
lo a pieklo celý deň. Keď to 
Falatek videl, od veľkej la-
komosti zvolal na ženu: 
- Nie...nie, to by bola veľ-
ká škoda dať kmotrovi po-
jesť... Pokryjeme všetko, ty si 

ľahneš do postele a  kmot-
rovcom poviem, že veru 
nemohli sme nič nachys-
tať. Sotva pokryli jedlá 
a  Falatkova žena si ľahla 
do postele, bolo počuť na 
dverách klopanie kmotra. 
Falatek hneď stonavo počal 
sa vyhovárať: - Ach, kmotrič-
ku, vieš, moja žena ochorela 
a nemohli sme ti nachystať 
tak, ako sa patrí... 

Kmotor Mlátek dobre po-
znal svojho lakomého pria-
teľa a ešte v pitvorci zavoňal 
ukryté jedlá. Za chvíľu počal 
rozprávať, čo sa mu prihodi-
lo cestou: - Viete kmotrov-
ci, ako som šiel cestou sem 
popod Bielu skalu, z tej die-
ry vyšiel had. Hlavu mal takú 
veľkú, ako tie beliše hen tam 
pod posteľou. Hrubý bol, 
veru, ako tá šunka tam na 
prípecku. V tej diere som vi-
del mnoho peňazí. Samé  zla-
té dukáty. I rozohnal som sa 
sekerou a zaťal som do toho 
hada. Krv vystriekla z neho 
taká červená, ako to víno, čo 
máte pod lavicou. Mlátek na 
to nechal kmotrovcov, vy-
šiel von dverami a zarmúte-
ný šiel domov.

Falatkovi však peniaze ne-
dali pokoja. Ešte toho večera 
sadol na ukradnutého hačúra 
a chcejúc predbehnúť kmot-
ra, utekal pod Bielu skalu. Ako 
chcel preskočiť potok, spadol 
doň i s ukradnutým hačúrom 
a utopil sa v ňom. 

Tento potok, či jarok, 
posiaľ sa menuje „Strašným 
jarkom“, na ktorom vídavajú 
Kostoľančania malého koní-
ka a opilca na ňom jazdiť pod 
Bielu skalu, z ktorej vychodí 
had, menom Falatek.... 
(Z knihy: Sekey, M.: 
Východoslovenské povesti 
z dávnych liet) 

Strašný jarok
Foto: V. Franka

Papraď sa rozvíja
Foto: Silvia Szabóová

Pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
Ilustroval: Jindřich Krejča

Kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)
Ilustroval: Jindřich Krejča

Kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
Ilustroval: Jindřich Krejča

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Do Strašného jarku sa 
vlieva aj prameň, ktorý vy-
viera zo studničky nazýva-
nej Irenka. 

Potôčik tu nie je zne-
čistený, žijú v ňom vodné 
živočíchy, drobné bezsta-
vovce. Prítomnosť určitých 
skupín vodných bezstavov-
cov  je meradlom čistoty 
potoka a dôležitým ukazo-
vateľom kvality vody v po-
toku. V Strašnom jarku sa 
v týchto miestach vyskytu-
jú potočníky, podenky, kri-
váky aj ploskule. Všetky tie-
to skupiny živočíchov na-
značujú dobrú kvalitu vody 
aj pomerne vysokú biotic-
kú hodnotu potoka.

V okolí rastú najmä bu-
činy s charakteristickým by-
linným podrastom, v kto-
rom nachádzame aj zubač-
ku cibuľkonosnú, chochlač-
ku plnú, pakost lesný pravý. 

Z denných motýľov sa 
tu vyskytuje v júni až júli 
nápadne sfarbený bielo-
pásovec topoľový, ktorého 
húsenice sa vyvíjajú na to-
poľoch osikových. Dospelý 
motýľ – imágo sa vyskytuje 
najmä pri lesných cestách. 

V bučinách sa vyskytujú 
podobné druhy vtákov ako 
v dubových, či dubovo-bu-
kových lesoch, ale niektoré 
druhy možno predsa ozna-
čiť za charakteristické pre 
bučiny. K takýmto druhom 
patrí náš najväčší ďateľ, te-
sár čierny, alebo holub plú-
žik, ktorý využíva na hniez-
denie najmä veľké dutiny 
v bukoch vyhĺbené tesármi. 

Ďalším veľkým ďatľom vy-
skytujúcim sa v pásme bu-
kových lesov je žlna sivá. 
Z pásma dubín vystupuje 
do bučín muchárik bielokr-
ký, ale muchárika malého 
nájdeme najčastejšie práve 
v bučinách. V hlbinách lesa 
na mohutných starých stro-
moch si stavia hniezdo bo-
cian čierny. Dravé vtáky sú 
zastúpené jastrabom veľ-
kým, jastrabom krahulcom 
a myšiakom hôrnym. 

Názov prameňa
V roku 1907 bol zalo-

žený v Košiciach Abovsko 
– košický turistický spolok, 
ktorého iniciátorom bol 

bankový úradník Gustáv 
Simkó. Členovia tohto klu-
bu poriadali každú nedeľu 
túry a vydávali aj brožúry. 
Vychádzky spolok oriento-
val na systematické spozná-
vanie okolia Košíc. V rokoch 
1907 – 1912 členovia klubu 
v okolí Košíc pomenovávali 
niektoré prírodné zaujíma-
vosti a výtvory rôznymi me-
nami. Upravili a pomenova-
li Máriin prameň nad Veľkou 
Lodinou, Margitin prameň 
nad Kysakom a Gustávom 
Simkóm bol pomenovaný 
aj tento prameň pramenia-
ci tu v údolí Strašného po-
toka Ireniným prameňom 
(Irenke forrás). Bol tak na-
zvaný podľa učiteľky hudby 
a turistky Ireny Loószovej-
Zakariásovej (29. 5. 1871 
Košice – 14. 2. 1955 Košice). 

Bocian čierny 
Foto: archív Mestských lesov

Prameň Irenka, rok 1923 
Foto: archív J. Gašpar

1 - Myšiak hôrny
2 - Jastrab veľký
3 - Holub plúžik
Ilustrácie: Jindřich Krejča

Huby v okolí 
Foto: Lóhay

1 - Krivák obyčajný
2 - Podenka 
3 - Ploskule
Ilustrácie: Jindřich Krejča

1 - Salamandra škvrnitá, 2 - Skokan zelený 
Ilustrácie: Jindřich Krejča

1

2

1 - Prilbica moldavská, 2 - Ľalia zlatohlavá
Ilustrácie: Jindřich Krejča

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Pytliacka drážka je 
miestny názov pre lesný 
chodník prechádzajúci po-
pod Čečatovú (773 m.n.m.) 
vedúci ku Kráľovej studni. 

V lesoch Čiernej hory sa 
vyskytuje celý rad druhov ci-
cavcov, mnohé z nich vedú 
nenápadný, skrytý spô-
sob života, alebo sú plaché 
a väčšinou sú ukryté pred 
očami návštevníkov lesa.

Medzi najstaršie dnes 
žijúce cicavce patria hmy-
zožravce. Čuchové vníma-
nie zohráva v ich živote 
hlavnú úlohu. Dobre rozvi-
nutý majú aj sluch, niekto-
ré piskory sú schopné po-
čuť aj ultrazvuky. V lesoch 
Strašného jarku a okolia sa 
vyskytuje piskor obyčajný 
a piskor malý. Sú to prevaž-
ne nočné živočíchy živiace 
sa hmyzom. Sú dôležitou 
zložkou potravy sov, ktoré 
ich lovia pomocou sluchu, 
keď začujú šramot piskorov 
behajúcich po vrstve lístia 
a mačiny.  Ďalším zástup-
com hmyzožravcov, žijúcim 
aj v týchto lesoch je jež vý-
chodný, ktorý v úkryte vy-
stlanom lístím prespáva 
v zimnom spánku celé zim-
né obdobie roka. Vtedy sa 
mu telesná teplota zníži až 

na 5°C. Po prebudení sa zo 
zimného spánku musí jež 
intenzívne prijímať potra-
vu a piť, aby nahradil stra-
ty vzniknuté pri zimnom 
spánku. Na jar ježe putu-
jú kilometrové vzdialenosti 
a hľadajú miesta s bohatou 
ponukou potravy.  

Zvláštnou skupinou 
cicavcov sú netopiere. 
Orientujú sa pomocou vyni-
kajúceho sluchu, ktorým za-
chytávajú odrazy ultrazvu-
kových signálov, ktoré samy 
vydávajú ústami (niektoré 
druhy cez nos). Podľa charak-
teru odrazených zvukových 

signálov určujú vzdialenosť 
od prekážok a aj pohyb lo-
venej koristi. Takáto orien-
tácia v priestore sa označuje 
echolokácia. Tá im umožňu-
je orientovať sa aj v úplnej 
tme, aká panuje za bezme-
sačných nocí, či v hĺbke pod-
zemných priestorov, v jas-
kyniach a štôlniach, kde sa 
nedokážu orientovať už ani 
sovy, ktoré sa orientujú zra-
kom schopným zachytávať 
čo len minimálne svetlo, ale 
v úplnej tme sú už bezradné. 
Všetky naše netopiere sa ži-
via hmyzom – väčšinou noč-
nými motýľmi poletujúcimi 

vo voľnom priestore či v oko-
lí korún stromov, niektoré 
druhy dokážu loviť aj veľké 
chrobáky lezúce po zemi či 
hmyz pohybujúci sa na lis-
toch. Niektoré druhy neto-
pierov žijú najmä v lesoch, 
mnohé z nich obývajú duti-
ny stromov, napríklad raniak 
malý alebo netopier fúza-
tý či netopier Brandtov. Iné 
druhy, napríklad veľký ne-
topier obyčajný či netopier 
východný, alebo podkovár 
malý využívajú v letnom 
období úkryty na povalách 
budov, vo vežiach kostolov 
a zimujú v jaskyniach, a to 
aj v neďalekých krasových 
jaskyniach v pohorí Čierna 
hora.

Aj mnohé drobné les-
né hlodavce sú prevažne 
nočné zvieratá, napríklad 
ryšavky či hrdziaky hôr-
ne, ktoré sa bežne vysky-
tujú aj v okolitých lesoch. 
Žijú tu aj plchy, napríklad 
veľký, sivý plch veľký s hus-
tým, huňatým chvostom 
či drobný béžovo sfarbený 
pĺšik lieskový. Plchy sa ob-
ratne pohybujú v korunách 
stromov, ktoré sú im domo-
vom. Z denných hlodavcov 
žijú v tunajších lesoch ve-
verice obyčajné.

Pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), 
Piskor obyčajný (Sorex araneus)

Veverica obyčajná (Sciurus vulgaris) 
Jež tmavý (Erinaceus europaeus)

Netopier obyčajný (Myotis bechsteini)
Raniak malý (Nyctalus leisleri)

ilustroval: Jindřich Krejča

Hustý bukový les poskytoval ochranu mnohým našim obyvateľom počas druhej svetovej vojny, medzi 
nimi aj doktorovi Hoff mannovi 
Foto: Franka

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Nachádzate sa pri le-
gendami opradenej Kráľovej 
studni. Studnička prame-
ní pod storočnými buk-
mi na okraji malebnej lúč-
ky uprostred starého buko-
vého lesa. Táto jediná voda 
na lesnom hrebeni medzi 
Kavečanmi a Vysokým vr-
chom sa nachádza na úbočí 
Čečatovej vo výške 670 met-
rov. Na čistinke uprostred 
bukového lesa tu podľa po-
vesti oddychoval počas po-
ľovačiek so svojimi sokoliar-
mi kráľ Matej Korvín, čo sa 
zachovalo v názve studnič-
ky – Kráľova.

Turistika do týchto miest 
prenikla koncom 19. storo-
čia. Už v roku 1898 členovia 
Košickej sekcie Maďarského 
turistického spolku vyzna-

čili chodník z Kostolian cez 
Čečatovú do Črmeľského 
údolia a hrebeňovku z Kos-
tolian cez Kráľovu studňu, 
Bielu skalu, Vysoký vrch až 
po Pokryvy, vtedy s nád-
herným výhľadom na Tatry. 
Košický poľovnícky spolok 
prameň pri Kráľovej studni 
upravil a na západnej strane 
čistinky zriadil pre seba i tu-
ristov malú drevenú útulňu, 
ktorá však začiatkom 20-tych 

rokov 20. storočia schátrala. 
Košickí turisti z Karpatského 
spolku prameň nanovo 
upravili a postavili nový, 
otvorený prístrešok, ktorý 
verejnosti odovzdali 9. no-
vembra 1926. Avšak tohto 
objektu už polstoročia niet. 
Ktosi ho podpálil a jeho exis-
tenciu nám pripomínajú už 
len zostatky machom zaras-
tených základov. 

Na neďalekej lúčke 
rastie 5 storočných líp vy-
sadených ľudskou rukou. 
Jedna z nich vytvára zvlášt-
ne okno, akoby do prírod-
ného chrámu – prostred-
níctvom svojho zvláštne 
rozdvojeného kmeňa, ktorý 
vyrastá zo spoločných ko-
reňov a nad týmto oknom 
sa spája ako kmeň jediného 
stromu. Tieto vyše storoč-
né lipy boli vysadené dňa 
14. mája 1896 pri príležitos-
ti milenárnych osláv prícho-
du Maďarov do karpatskej 
oblasti. Delegácia vysadi-
la šesť líp do pravidelného 
šesťuholníka a jednu lipu 
do jeho stredu. Slávnostne 
ich nazvali na počesť ná-
rodného hrdinu Vérbulcsa. 
Skupinu líp dali do opatery 

vedúcemu lesnej správy 
v Kostoľanoch Andrejovi 
Pilászymu. Dodnes sa za-
chovalo len päť líp. 

K najstarším stromom 
v okolí Kráľovej studne pat-
ria aj 150 ročné buky a jasene 
rastúce po obvode lúčky. 

Okolité bukové lesy sú 
domovom sovy dlhochvos-
tej, sovy lesnej, tesára čier-
neho, ďatľa bielochrbtého 
a holuba plúžika.

Z veľkých cicavcov tu 
možno zaznamenať rysa 
a vlka a veľmi vzácne aj med-
veďa, teda všetkých troch 
veľkých predátorov kar-
patského lesa. Vyskytuje sa 

tu aj jelenia, srnčia a divia-
čia zver. Z menších mäso-
žravcov sa vyskytuje v okolí 
kuna skalná a lesná, jazvec 
a líška.

Vážení návštevníci!
Ďakujeme vám za náv-

števu. Veríme, že sa vám tra-
sa náučného chodníka pá-
čila a znovu navštívite ten-
to kraj. Teraz máte možnosť 
napojiť sa na turisticky zna-
čenú červenú trasu  – Cesta 
hrdinov SNP, ktorou je mož-
nosť pokračovať k ďalším za-
ujímavostiam Čiernej hory 
ako napríklad Prírodná re-
zervácia Vysoký vrch a Biela 
skala, Sivec, Prírodný vý-
tvor Veľká ružínska jasky-
ňa, Jánošíkova bašta a iné. 
Turisticky značenými trasa-
mi sa máte možnosť dostať 
do obce Kavečany, Veľká 
Lodina, Kysak, alebo na 
Alpinku v doline Čermeľ.  

Ďalšou možnosťou je 
pokračovať po zvážnici do 
najbližšej obce Sokoľ na au-
tobusovú zastávku. Časovo 
je to asi 1.20 hod cesty.  
V obci sa nachádza posled-
ný informačný panel. 

Dovidenia!
Andrej Pilászy - vedúci polesia v rokoch 1880
Foto: archív J. Gašpar

Obyvatelia lesa pri Kráľovej studni 
ilustroval: Jindřich Krejča

Horský prístrešok pri kráľovej studni z roku 1926.
Archív: J. Gašpar

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s fi nančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Náučný chodník Ku Kráľovej studni

8. Prameň Kráľova studňa
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Pod vŕškom Malina

je pekná dedina,

Sokoľ obec krásna, 

na svete jediná.

Keď si Sokoľčania

pekne zaspievajú,

až sa ponad Sokoľ 

bučky rozvíjajú. 

(Jaroslav Tarašek)

  Obec Sokoľ leží v Košickej 
kotline severne od Košíc 
v prekrásnej prírodnej sce
nérii obklopená lesmi a lú
kami. Pod dedinou  preteká 
rieka Hornád. 
 História obce je boha
tá a úzko spätá s dejinami 
osídlenia Hornádskej do
liny. Prvá písomná zmien
ka je z roku 1270, kedy kráľ 
Štefan V. donačnou listinou 
potvrdil majetky magistra 
Rajnolda. V listine sa spomí
na rozsiahla zem Sokoľ – ter-

ra Zacul. Obec na tomto úze
mí však existovala už dávno 
predtým. Pravdepodobne 
ju založili kráľovskí sokoliari 
– falconarii, ktorých úlohou 
bolo chovať a cvičiť lovných 
sokolov a dravcov a upra
vovať ulovenú zverinu. 
Územie Čierneho lesa – Silva 

nigra bolo v tom čase, teda
v 12. – 13. storočí, obľúbe
ným miestom kráľovských 
poľovačiek. V tejto súvislosti 
zrejme vznikol aj hrad Sokoľ, 

ležiaci hlboko v horách nad 
dolinou Uhrinč. Prvú zmien
ku o Sokoľskom hrade máme 
z roku 1311. Hrad čas
to menil svojich majiteľov. 

Najvýznamnejšími boli 
Drugethovci, Bebekovci, 
Paloczyovci. V tom čase 
bola v Sokoli na Hornáde 
mýtnica, v ktorej vybera
li od pltníkov daň za dre
vo pospájané do pltí. V roku 
1429 sa dostalo panstvo 
a hrad Sokoľ do držby Mesta 
Košice, ktoré ho dalo zbú
rať. Dnes Sokoľský hrad pri
pomína len nenápadný val 
s priekopou a torzo nepatr
ných kameňov porastených 
vegetáciou. 
 Obec Sokoľ bola v stre
doveku sídlom farnos
ti. Už v rokoch 1332–1337 
sa spomína kostol na úze
mí Sokoľa – Alzokole. Tento 
kostol stál nepochybne 
v tých miestach, kde dnes 
stojí kostoliansky chrám za
svätený sv. Štefanovi. Kostol 
priamo v obci Sokoľ bol po
stavený až v roku 1630, za
svätený patrónom lekárov 
– sv. Kozmovi a Damiánovi. 
Drevený kostolík sa v 18. sto
ročí zrútil. Sokoľčania sa 
podujali postaviť ďal
ší kostol až v 90. rokoch 
20. storočia. Slávnostná 
konsekrácia novoposta
veného kostola Božského 
Srdca Ježišovho sa usku
točnila 8. 10. 1995 za účasti 
J. E. Mons. Alojza Tkáča, ko
šického arcibiskupa.  
 Sokoľ si z okolitých obcí 
najdlhšie udržal tradíciu hra
nia ochotníckeho divadla. 
Prvé bolo odohrané v roku 
1929. Medzi pamätihod
nosti obce patrí aj zvonička 
uprostred dediny a najstar
ší zachovaný roľnícky dom 
z druhej polovice 19. storo
čia. Ide o tradičný murovaný 
dom z vaľkov s trojpriesto
rovou dispozíciou – predňa 
chiža, kucheň a komora. 

Pohľad na scenériu obce - foto V. Franka

Kráľova studňa - foto M. Šangala

Prístup k hradu Sokoľ uľahčuje vyznačená trasa z centra obce.

Domanov vrch

Biela skala

Hrad
Sokoľ

Jaskyňa
na Hrádku

prameň
Kraľová
studňa

Dolina Uhrinč

Chatová oblasť Uhrinč

SOKOĽ

Chata Veterina 

Potok Uhrinč

(Text: Bc. Anton Medvec)

Chodník bol vybudovaný v roku 2007 občianskym združením DEDINKA Kostoľany nad Hornádom s finančnou podporou grantového 
programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. 
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Obec Sokoľ


