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I. Miestopis 
 

Na juhozápadnom okraji Šarišskej 

vrchoviny v sedle Sedlickej brázdy, okolo 

prítokov potoka Sopotnica, v nadmorskej výške 

439 metrov pod majestátnym hrebeňom Čiernej 

hory s dominantou Roháčkou (1028 m nad 

morom) na 48° 55' 00" severnej zemepisnej šírky 

a 21° 07' 30" východnej zemepisnej dĺžky, sa 

rozprestiera obec Sedlice. Chotár obce má 

rozlohu 15,6 km² s hustotou asi 67 obyvateľov na 

km2 a tvorí rozhranie medzi územím regiónov 

Šariša a Spiša. Obec Sedlice je jednou z obcí 

mikroregiónu Čierna hora. Prekrásna okolitá 

príroda je cieľom mnohých turistov, ktorí túžia 

po tichu a pestrosti prírodných farieb. Niet sa 

čomu diviť, že na svojich maliarskych 

prechádzkach sa tu zastavil, napríklad aj akademický maliar Anton Sučka a vybrané 

sekvencie z prírody, zvečnil na svojich plátnach.  

 

Časti obecného chotára 

Názvy jednotlivých častí chotára nenechajú nikoho na pochybách, že sa nachádza 

v írečitej šarišskej obci. Naši predkovia svoje lesy,  polia a pastviny pomenovali takto: 

Ňezabudka, Chornadske luki, Jeľenčje, Somarje, Poľana, Do jedľa, Stara smola, Suchi verch, 

Rokicina, Gerlachov, Mľina hvora, Koňišov, Prokopov mľin, Sopotňica, Kuncov, Šajbi, 

Kňižova doľinka, Pri Olajošovi, Hricova uboč, Mala ubočka, Skalka, Lješčje, Za Skalku, 

Tahovske, Puľski verch, Tofeľ, Maťišov dolek, Žeľarske, Medžiškaľe, Brežinki, Za mostek, 

Za luki, Pod Zajačju hvoru, Pri židovskim cintorine, Kaparov dol, Kotlova hvora, Vežiski, 

Doli, Za Dolami, Pod ľipu, Šedlo, Panski dol, Fabenova hvora, Kotel, Do kotla, Skotňik, 

Ortaše, Strakovska, Za Strakovsku, Varich, Pod Varichom, Za Varichom, Ukušova hvora, 

Križik, Ňičov, Kopce, Rešetkov, Kamena, Kľempeškov jarek, Višeľče, Za Višeľče, Farske, 

Suchodoľanska ubočka, Pechov jarek, Gerov jarek, Pri suchodoľanskim križu.  
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Ulice 

Miestne názvy častí obce v šarišskom nárečí:  

Ňižňi koňec, 

Kovaľova uľica, 

Miklušovska uľica, 

Do hučka, 

Pri piľe, 

Macejovka, 

Valal, 

Žabska strana, 

Višňi koňec, 

Bajerovska uľica, 

Bačikova doľina, 

Pod hvorku.  

 

Vodné toky 

Cez obec preteká Sedlický potok a jeho prítoky. Ten sa vlieva asi 1 km južne, v lokalite 

Pri Olajošovi, do potoka Sopotnica. Vodný tok Sopotnica má miestny význam. Pramení nad 

obcou Klenov. Vodu priberá z prítokov v katastroch obcí Klenov, Miklušovce, Sedlice 

a Suchá Dolina. Tečie údolím na rozhraní pohoria Čiernej hory a  Šarišskej vrchoviny v 

celkovej dĺžke asi 15 kilometrov. Pod vrchom Tlstá sa pri južnom okraji obce Veľká Lodina 

vlieva do rieky Hornád. Po celej dĺžke toku je lesná cesta, ktorú s obľubou využívajú 

cykloturisti a peší turisti. Na trase je hájovňa a zvyšky vodných mlynov.  

Vodné mlyny 

Miklušovský mlyn bol postavený asi 1 

kilometer pod obcou Miklušovce. Posledným 

vlastníkom bola rodina Kohútova. Teraz je mlyn 

prestavaný na súkromný rodinný dom.  

Prokopov mlyn sa nachádzal asi 900 metrov 

južne od odbočky z križovatky cesty Sedlice - 

Miklušovce a lesnej cesty pri moste v kameňolome Sedlice. Posledným vlastníkom bola 
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rodina Prokopova. V súčasnosti je z mlyna len zrúcanina. V turistickej mape je pomenovaný 

ako Horný mlyn.  

 

Safkov mlyn stojí vo vzdialenosti asi 1,5 kilometra od odbočky z cesty Ľubovec - Suchá 

Dolina. Odbočka je tesne pred obcou Suchá Dolina. Posledným vlastníkom bola rodina 

Safkova. Aj dnes ide o pomerne zachovalú stavbu. Prechádza ním turistický chodník Cesta 

hrdinov SNP. 

 

Hájovňa Pri Olajošovi je pomenovaná podľa 

posledného hájnika, ktorý tam býval. Hájovňa stojí 

asi 0,8 kilometra od sútoku Sopotnice a Sedlického 

potoka, v smere toku Sopotnice. Z obce Sedlice sa 

sem dá dostať chodníkom, južným smerom pozdĺž 

Sedlického potoka. Na turistickej mape je hájovňa 

označená pod názvom Pustý mlyn. V súčasnej dobe 

slúži ako príležitostná  ubytovňa pre miestnych poľovníkov. Nie je tu elektrická prípojka.  

V lete je obľúbeným miestom relaxu tunajších obyvateľov okrem okolia Sopotnického 

potoka, lesov Čiernej hory aj blízka rieka Hornád a Ružínska priehrada. 


