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opradskú a Hornádsku kotlinu v súčasnosti 
odvodňujú dva hlavné toky: Poprad 

a Hornád. Rozvodie medzi nimi, ktoré je 
súčasťou  hlavného európskeho rozvodia medzi 
Baltským a Čiernym morom, prechádza na 
západe hrebeňom Kozích chrbtov, južne od 
Popradu cez nevýrazné pahorky Popradskej 
a Hornádskej kotliny a na východe prechádza 
do Levočských vrchov. Existujú geologické 
a biologické indikácie, ktoré môžu potvrdiť 
hypotézu, že od začiatku pleistocénu až takmer 
do holocénu malo rozvodie medzi Popradom 
a Hornádom úplne iný priebeh. Táto myšlienka 
nie je nová, geologicky a geomorfologicky 
o nej v náznakoch uvažovali viacerí autori (cf. 
Roth, 1938; Lukniš, 1973; Lacika, 1998). 
Príčinou zmeny rozvodia bol neotektonický 
(pliocénny až kvartérny) vý-zdvih hrasti Kozích 
chrbtov pozdĺž vikartovského zlomu, ktorého 
kvartérna aktivita bola preukázaná určením 
veku sedimentov paleoHornádu vo visutom 
riečnom paleo údolí Vysová, ktoré prerezáva 
Kozie chrbty v smere S-J. Vek fluviálnych 
sedimentov dnes ležiacich viac než 100 m nad 
súčasným tokom bol metódou OSL stanovený 
na 120 - 180 ka (Vojtko et al., 2010) a metódou 
IRSL upresnený na 130 - 140 ka (mladší riss - 
saale, Vojtko et al., in press). Ďalšie dôkazy 
o smeroch tokov Popradu a Hornádu sú zrejmé 
z analýzy materiálu riečnych obliakov 
v terasových stupňoch riek. Zatiaľ čo v povodí 

horného  Hornádu sa nevyskytuje granitoidné 
kryštalinikum, štrky horného Popradu tvoria vo 
veľkej prevahe granitoidy z Tatier. Riečne 
terasy stredného Popradu pri Starej Ľubovni od 
günzu po starší riss takmer neobsahujú 
granitoidy, hojné sú až od mladšieho rissu 
a najmä würmu. Terasy stredného Hornádu pri 
Spišskej Novej Vsi naopak v mindeli až 
staršom würme obsahujú hojne granitoidy. Tie 
sa vytrácajú v mladšom würme a v holocéne 
úplne chýbajú. Formovanie epigenetického 
prielomu Hornádu v Slovenskom raji a vznik 
najväčších jaskýň prebiehal v günzi až risse 
(Tulis a Novotný, 1989). Najnovší výskum 
divergencie genetických línií slíža severského 
(Barbatula barbatula) poukazuje taktiež na 
oddelenie populácií drobnej riečnej ryby 
koncom pleistocénu. Scenár tokov riek 
v staršom kvartéri je nasledovný: Horný 
Hornád na krátkom úseku tiekol cez dvíhajúcu 
sa hrasť Kozích chrbtov do Popradu, Poprad 
však cez údolie Gánoviec a prielom pri 
Spišskom Štiavniku ústil do Hornádskej kotliny 
a spolu s Hornádom tiekol cez Slovenský raj 
ďalej na východ. K úplnému oddeleniu povodí 
došlo až začiatkom holocénu. 
 
Príspevok vznikol s podporou Agentúry pre 
vedu a výskum (projekt APVV 0158-06) 
a Slovenskej grantovej agentúry VEGA 
(č. projektu 2/0037/08). 
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