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7. deň 

19. jún 2016 (nedeľa) 

Po mesiaci opäť ideme. Dnes to bude taká krátka prechádzka – nazval som ju 

„spojovačka“ do Kysaku s nádherným počasím. Nedeľné Radatice ešte dospávajú. My sa už 

fotografujeme pri malom pamätníku pred miestnym kaštieľom. Pripomína leteckú haváriu 

poľských letcov slúžiacich v britských službách RAF z konca 2. svetovej vojny. Britský 

bombardér Handley Halifax Mk. V., ktorý viezol do Poľska listy a novoročné blahoželania 

rodinám poľských vojakov bojujúcich v Taliansku, 28. decembra 1944 zostrelil nemecký 

stíhač. Blízko obce lietadlo havarovalo. Z Radatíc je to na skok do Ľubovca. Na začiatku obce 

sa dopĺňame minerálnou vodou. V malej obci majú dokonca aj hotel pre psov. Kto by to 

povedal... Značka ďalej nasleduje dolinou Sopotnice, potok bol v minulosti využívaný 

mnohými vodnými mlynmi a pílami. Nachádza sa tu aj zaujímavá lávka, ktorú musí turista 

prekonať, ak nechce sa okúpať vo vode. Pred koncom doliny desiatujeme. Pri turistickom 

smerovníku Sopotnica, ústie sa nachádza pamätník dvoch strážmajstrov ZNB (Emanuel Polák 

a Jozef Prošek), ktorí padli pri starom Prokopovom mlyne v boji proti banderovcom v 

nočných hodinách 4. mája 1948. Nachádzame sa na brehu „našej“ rieky Hornád. Zvláštny 

pocit. Nasleduje Rekreačné stredisko Kysak Brezie, v minulosti známy pioniersky tábor. 

V závere etapy do Obišoviec sa trápime  cez vysokú bujnú vegetáciu. Z Obišoviec je kúsok do 

Kysaku, v staničnom bufete vychutnávame čapované pivo. Hlásia rýchlik do Margecian, 

v Margecanoch nastupujeme do osobáku. Poobede už doma oddychujeme. 
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Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 

        

Trasa: Radatice, rázcestie (295 m) - Radatice, kostol (295 m) – Ľubovec (320 m) – Prokopov 

mlyn (371 m) – Sopotnica, ústie (300 m) – Kysak, mládežnícky tábor (340 m) – Kysak (260 

m). 

Vzdialenosť: 16,6 km. 

Navštívené obce a mestá: Radatice, Ľubovec (okr. Prešov), Obišovce, Kysak (okr. Košice-

okolie). 

Geomorfológia: provincia Západné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Západné Karpaty, 

geomorfologická oblasť Podhôľno-magurská oblasť, celok Šarišská vrchovina, subprovincia 

Vnútorné Západné Karpaty, geomorfologická oblasť Slovenské rudohorie, celok Čierna hora. 

 
 

 

 

 
 

 

 


