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za spoznávaním hradov a zámkov
Zemplínskej stolice
Štvrtý výjazd
Realizoval:
Cykloturistický klub LEŠŤAN
Účasť členov klubu:
MVDr. Michal Ondovčík
Termín výjazdu:
30.4.2012, 16.8.2012
Trasa presunu:
30.4.2012 - v rámci akcie „VII. ročník „Po stopách dobrého vojaka
Švejka“ – Košice – Budimír – Prešov – Kapušany – Giraltovce – Stropkov
(hrad) (hrad) – Borša-Modré Pole (hrad)
16.8.2012 - Košice – Budimír – Prešov – Hanušovce nad Topľou – Skrabské
(hrad) – Čičava – Vranov nad Topľou – Podčičva, časť obce Sedliská (hrad) –
Humenné (hrad) – Jasenov (hrad) – Brekov (hrad) – Staré (hrad) - Strážske
Dĺžka presunu:
16.8.2012 - 167 km,
Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentácie:
- text – www.hrady.sk, http://www.espektrum.sk/index.php?text=3852-dalsi-jedinecnyudaj-o-boksi-a-modrom-poli
- fotografie a mapka – MVDr. Michal Ondovčík.

Stropkovský hrad, hrad (zaniknutý)
1408 castrum seu fortalicium Ztropko
Zaniknutý hrad postavený v 13. storočí a zbúraný v roku 1711. Na jeho
mieste je postavený kaštieľ.
Podľa zachovaných správ hrad postavila okolo roku 1245 rodina
Czudarovcov. Patril im viac ako 150 rokov. Vnútornú i vonkajšiu časť hradu
spájal padací most. Základy hradného areálu tvoril osemuholník, ale vzhľad
hradu sa dnes už bez predbežného archeologického výskumu nedá určiť. Po
roku 1414 kráľ Žigmund daroval hrad Petrovi z Perína a roku 1440 sa ho
zmocnili bratrícke vojská. Neskôr ho prechodne obsadilo poľské vojsko. Král
Matej, ktorý sa osobne zúčastnil ťaženia proti Poliakom, zakrátko vyhnal
poľské vojsko z východného Slovenska, zmocnil sa aj Stropkovského hradu a
vrátil ho pánom z Perína. V roku 1483 v dôsledku vyčínania Mikuláša z
Perína zbíjajúceho po celom východnom Slovensku, načas obsadilo hrad
uhorské vojsko. V roku 1491 vtrhol do Uhorska Albrecht, ktorý napadol
Stropkovský hrad a vyhnal Perínovcov. V roku 1686 mal mesto i hrad v
rukách Imrich Thököly, ktorý mesto vypálil. Keď bolo Rákócziho povstanie
potlačené, v roku 1711 velitelia cisárskeho vojska Lauken a Wolsken i
napriek zákazu hrad dobyli a zničili. Z materiálu zo zničeného hradu
vystavali zemepáni nový kaštieľ.

Modré Pole, hrad (zaniknutý)
Zaniknutý stredoveký kamenný hrad, postavený začiatkom 14 storočia.
Zanikol v 15. storočí.
V zaniknutej stredovekej osade Modré Pole v Stropkovskom panstve. Polohu
hradu ani osady dnes nepoznáme.
Podľa D. Csánkiho a iných bádateľov existovala v stredoveku v okolí
Stropkova dedina Modré Pole (Kékmező), v ktorej stál údajne aj kamenný
hrad. Obec i hrad patrili pod panstvo {Stropkovského hradu}. Prvá zmienka o
Modrom Poli je z roku 1342. V ďalšej správe sa uvádza, že v dedine bola
pevnosť - hrádok (fortalicium), ktorý Imrichovi z Perína roku 1411 povolil
postaviť kráľ Žigmund. Dovolil mu taktiež pomenovať ho podľa svojej vôle. Je
pravdepodobné, že hrad i dedina zanikli už v 60-tych rokoch 15. storočia,
preto dnes už nevieme presne lokalizovať ich polohu.
Ďalší jedinečný údaj o Bokši a Modrom Poli
V rokoch 1763 – 1785 sa v Rakúsko – Uhorsku uskutočnilo prvé vojenské
mapovanie známe ako jozefínske. Nariadila ho vykonať cisárovná Mária Terézia
v roku 1763. Pre zobrazenie územia Slovenska sa použila spravidla jednoduchá
mierka 1:28 800 podľa polmíle a krokov. Jednotlivé mapové súbory v rámci tohto
mapovania zobrazovali všetky vojensky dôležité objekty v krajine. Tieto sa rukopisne
zobrazovali podľa lokalít v sekciách. Celý mapový súbor mal 1079 listov. Z nich asi
300 pripadlo na územie Slovenska. Mapovanie bolo farebne šrafované a v nemčine.
V zbierke (mapovom liste) XXIV v sekcii IV je rukopisná časť Zemplínskej a
Šarišskej stolice (komitátu). Na nej je zobrazená skupina 32 stredovekých dedín a
mestečka Stropkov. Stropkov je zobrazený s mestským hradom a Bokša
s pevnosťou nad dedinou. Táto pevnosť bola známa ako Modré Pole s dedinou.
Tento hradný komplex zanikol v období poľského vojenského pustošenia v rokoch
1484–1519. Zanikla aj dedina. Predmetná rukopisná vojenská mapa časti
spomínaných stolíc dokazuje, že aj za Márie Terézie mali hrad v Stropkove a hradná
pevnosť Modré Pole nad Bokšou (hoci v ruinách) vojenský a strategický význam.
V stredovekých listinách sa hradná pevnosť uvádza ako fortalicio pri Modrom Poli.
Druhé vojenské mapovanie bolo rukopisne vyhotovené v rámci pre presnejšieho
triangulačného systému v rokoch 1810–1869 s prestávkami, teda podstatne
presnejšie. Bude treba vyhľadať aj tu príslušný mapový súbor zobrazujúci Stropkov,
Bokšu a ďalšie dediny. Tým sa presnejšie zlokalizuje aj Modré Pole s hradom
(pevnosťou). Spresní a overí sa aj urbanisticko – architektonická rekonštrukcia
Stropkova a jeho sídlištný vývin. Tieto jedinečné skúmania doteraz vykonal Ing.
arch. Marko Vateha pred rokom 1994, keď sa pripravovala monografia o Stropkove,
na základe vtedy prístupnej dokumentácie.
Nový a dôležitý spomínaný rukopisný súbor z prvého vojenského mapovania aj časti
Zemplínskej a Šarišskej stolice z rokov 1763 –1785 mi poskytol Ing. Stanislav
Kolcun zo Stropkova. Patrí mu za to veľké poďakovanie. Ing. S. Kolcun zároveň
upozornil na doteraz nevyužitý, ale významný zdroj informácií, a to práve rukopisné
vojenské mapy z nášho regiónu. Tento zanietený regionálny výskumník a známy
podnikateľ jedinečne osobne prispel tiež k dôkazu, že Modré Pole s hradnou
pevnosťou boli práve v katastri Bokša. Teraz by sa mali dostať k slovu archeológovia
a ďalší odborníci z oblasti stredovekých dejín na Slovensku, aby definitívne osvetlili
problém Modrého Poľa. Modré Pole sa potom stane aj akropolou, „Vyšehradom“ nad
Bokšou a Stropkovom práve v 21. storočí! Opäť ožije jeho zašlá sláva…
A. Kaputa

Skrabčianský hrad, hrad (zaniknutý)
1473 castrum Monyoros, 1485 castrum Monyaros, 1491 castrum Monioros
Zaniknutý hrad postavený v 15. storočí a spustnutý v 16. storočí.

Čičava, hrad (ruina)
Čičva; 1270 castrum Chichva, 1316 castrum Chychowa, Chychua
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí a zbúraného v roku
1711.
Na kopci nad bývalou obcou Podčičva, dnes časť obce Sedliská.
V roku 1270 kráľ Štefan V. daroval šľachticovi Rainoldovi majetok Čičva. V
darovacej listine sa neuvádza, že by súčasťou panstva bol aj hrad. No v
listinách kráľa Žigmunda (1410 a1414), ktorými potvrdil vlastníctvo panstva
Čičava šľachticom z Rozhanoviec, je napísané, že k panstvu patrí aj hrad
Čičva. Prvá písomná správa o hrade je z roku 1361. Spravoval ho vtedy
kastelán Mikuláš, z poverenia šľachticov z Rozhanoviec. Hrad Čičva mohol
vzniknúť z iniciatívy uhorských kráľov v 12. storočí. Jeho hlavnou funkciou
bolo strážiť a ochraňovať krajinskú cestu a pohraničie. Šľachtici z
Rozhanoviec dokázateľne sídlili na čičvianskom hrade v prvej polovici 14.
storočia.
V polovici 14. storočia boli hlavnými časťami hradu kamenná veža, cisterna
v severnej časti hradného areálu a palác v južnej časti. V tom čase si dali
zemepáni postaviť hrad a hradný palác vo Vranove, ktorý im poskytoval
pohodlnejšie bývanie. Aj v nasledujúcich storočiach hrad Čičva spravovali

kasteláni a mal viac vojensko-strážnu funkciu ako sídlo zemepánov. Po
potlačení povstania Františka Rákociho II. kráľovské vojsko v roku 1711
hrad zdemolovalo.

Humenné, hrad (prestavaný na inú stavbu)
Zaniknutý vodný hrad. Na jeho mieste bol v roku 1610 postavený
štvorkrídlový renesančný kaštieľ s nárožnými vežami. Koncom 19. storočia
barokovo prestavaný. Pri oslobodzovaní mesta poškodený, v roku 1946
vyhorel, v roku 1972 bol renovovaný. V súčasnosti je v ňom Okresné
vlastivedné múzeum. Čiastočne zachovaný pôvodný inventár veľkej
umeleckej hodnoty.

Jasenov, hrad (zachovaný)
Jasenovský hrad, Jesenov; 1328 castrum Jezenew, 1330 castrum Jezenew,
1442 castrum Jesenv
Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí a zničený v roku 1644.
Východne od dediny Jasenov sa v lesnom prostredí Humenských vrchov
nachádza zrúcanina hradu Jasenov.
Na obdobie vzniku poukazuje aj pôdorys najstaršieho jadra hradu,
pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a
štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány. Prístupová cesta viedla popri južnom
obrannom múre, pod vežou sa ostro zatáčala doľava a ústila k hradnej
bráne, ktorá bola medzi východným lícom veže a obvodovým opevnením.
Takto bola dômyselne chránená nielen z hradieb, ale i z veže. Okrem
kamenných objektov museli byť v interiéri umiestnené aj drevené obytné a
hospodárske objekty. V takejto podobe sa stal hrad aj s príslušným
panstvom v rokoch 1317 až 1327 majetkom Drugetovcov, ktorí ho vlastnili
až do roku 1644. Noví majitelia hrad postupne rozširovali. Na prelome 15. a
16. storočia dali na juhozápadnej - najprístupnejšej strane - postaviť nový
obranný prstenec, zosilnený dvoma delovými baštami. Pod staršou
štvorcovou vežou postavili mohutnú delovú baštu, ktorej vnútorné steny sa
lievikovito zužovali, boli v tesnej blízkosti južného a východného múru
staršej veže, cez ktorú viedol dvakrát zabezpečený vstup do staršieho jadra.
Východný obranný múr predĺžili až k múru delovej bašty a zrušili pôvodný
vstup. Na juhozápadnej strane postavili menšiu kruhovú baštu. Vľavo od
nej, do tesnej blízkosti dali vstupnú bránu. Úsek medzi obidvoma delovými
baštami zaistili obranným múrom, ktorý sa na sever od vstupnej brány
oblúkovito zatáčal a primkol sa k staršiemu obvodovému opevneniu. Takto
vznikloďalšie predhradie. Novým múrom zaistili aj severovýchodné pôvodné
obvodové opevnenie. Hoci fortifikačný systém bol veľmi dobrý, už v polovici
16. storočia ho zosilnili a zdokonalili. V priestore nového predhradia
vybudovali podkovovitú delovú baštu, priamu ochranu nielen prvej vstupnej
brány, ale aj dvojito zabezpečeného prechodu cez mohutnú kruhovú baštu a
celého priestoru predhradia. Severozápadný priestor pod pôvodným
obvodovým opevnením zosilnili dvoma súbežnými obrannými múrmi. K
čiastočnému rozšíreniu hradu prispel na východnej strane i ďalší obranný
múr od mohutnej delovej bašty, ktorý sa tiahol do dvojtretinovej dĺžky
pôvodného obvodového opevnenia. Začiatkom 17. storočia začali výstavbu
moderného hviezdicového opevnenia, ktoré bolo takmer okolo celého obvodu.
Dodnes sa zachovali torzá muriva z tohto posledne postaveného, vonkajší
obvod hradu obopínajúceho fortifikácie... Na podnet grófa Andrášiho bola
rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná,
zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť. Dnes už však napr. po
opravách zastrešenia veží niet ani stopy.
Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi,
synovi Peteňa z Bačkova. Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karla Róberta
(predtým bol jeho spojencom počas bojov so šľachtickým rodom Abovcov),
kráľ mu majetky odňal a v roku 1317 daroval vernému Filipovi Drugetovi. V
darovacej listine je prvý doklad, ktorý menovite uvádza dedinu Jasenov.
Jasenov jestvoval už pred rokom 1317. Od roku 1317 dedina Jasenov

nepretržite aj v 17. storočí patrila šľachticom Drugetovcom ako majetková
súčasť panstva hradov Brekov a Jasenov, od prelomu 14. a 15. storočia
humenského panstva. Prvé písomné správy o ňom sú z dvadsiatych rokov
14. storočia. V roku 1322 taverník Filip Druget poveril kastelána hradu
Jasenov, aby vyšetril vlastnícke záležitosti mýta v Sečovciach. Ten istý Filip
Druget ako palatín v roku 1325 poveril Jágerskú kapitulu ohraničiť územné
majetky pre Petra syna Jána, kastelána hradu Jasenov, patriaceho Filipovi
Drugetovi. V roku 1327 kráľ Karol Róbert daroval ďalší majetok Petrovi
synovi Jána, kastelánovi hradu Jasenov vo vlastníctve palatína Filipa I.
Drugeta. Z uvedených správ je zrejmé, že hrad Jasenov v dvadsiatych rokoch
14. storočia už jestvoval, že patril Filipovi Drugetovi, z poverenia ktorého
spravoval hrad kastelán Peter, syn Jána. Vyplýva z nich aj predpoklad, že
hrad jestvoval už pred rokom 1320. Filip Druget vlastnil okolité územné
majetky od roku 1317, predtým patrili Petrovi z Bačkova. Hrad postavili z
iniciatívy jedného z nich. Vzhľadom na to, že Filip Druget v roku 1317
nadobudol od kráľa aj iné hrady, napr. Zemplín a Brekov, sotva považoval za
užitočné hneď stavať nový hrad v blízkosti Brekova. Pravdepodobnejšou sa
javí možnosť, že hrad Jasenov dal postaviť šľachtic Peter z Bačkova okolo
roku 1300, po nadobudnutí okolitých majetkov od kráľa Ladislava IV. v roku
1284. Začiatky výstavby hradu sú dosť nejasné. Isté je, že stál už pred
povstaním Petra Peteňa v roku 1316, keďže podľa neskoršieho prameňa z
roku 1355 patril hrad Petrovi i napriek tomu, že ho neuvádzali medzi jeho
skonfiškovanými majetkami... Pravdepodobne magister Peter, syn Peteňa z
Bačkova, nechal vystavať hrad na konci 13. storočia. Zemepisná poloha
hradu, postaveného v horách mimo hlavnej trasy krajinskej cesty vyhovovala
funkcii sídelného hradu šľachtického zemepána, ale nie prípadnej funkcii
strážneho hradu v službách ochrany priľahlej krajiny a kráľa. Taký účel mal
blízky Brekov. Hrad Jasenov nepochybne slúžil ako sídelný hrad šľachticovi
Petrovi z Bačkova a jeho rodine začiatkom 14. storočia, dokázateľne
Drugetovcom od dvadsiatych rokov 14. storočia. Jasenovský hrad bol však
jedným z troch či štyroch hradov na ich panstvách v 15. - 17. storočí.
Jasenovský hrad slúžil svojmu účelu ešte v polovici 16. storočia, o čom
svedčia viaceré dobové doklady. Napriek svojej výhodnej polohe, ako aj
dobrému opevneniu, hrad nemal nikdy veľký strategický význam. V roku
1644 ho dobyli Rákociho vojská a zničili.

Brekovský hrad, hrad (ruina)
Brekovský hrad; 1307 Barko, 1314 poss. Borko cum castro, 1322 castrum
Borkó, 1330 castrum Barkou; maď. Barkó
Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol v 13. storočí. Zničený bol v 17.
storočí.
Nad rovnomennou dedinou sa nachádzajú kamenné ruiny stredovekého
hradu, stojaceho na výraznom kužeľovitom kopci s vápencovým podložím, v
nadmorskej výške 480 m n. m.
V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské
hradisko s oválno-elipsovitým pôdorysom. Najstarší nepriamy písomný
doklad o dedine je totožný so záznamom o hrade Brekov z roku 1307 a
priamy písomný doklad je z roku 1314. Z obsahu oboch listín je zrejmé, že
hrad aj dedina Brekov jestvovali pred vznikom uvedených listín. Keďže hrad
Brekov bol pomenovaný podľa názvu najbližšej dediny, teda Brekova, dedina
bola staršia ako hrad. Názov dediny pochádza pravdepodobne zo
staroslovanského břek, označujúcom druh listnatého stromu – mukyňu...
Najstarší písomný doklad o hrade Brekov je v stručnom zázname z roku
1307 o tom, že šľachtici z Michaloviec zámenou dali dedinu Myslinu a hrad
Brekov šľachticovi Petrovi. Aj ďalší zachovaný doklad z roku 1314 vznikol v
súvislosti s výmenou majetkov. Vtedy šľachtic Peter Petény (Peteň, Pečeň),
syn Peténya (Peteňa) z Bačkova, získal od šľachticov z Michaloviec dedinu
Brekov s tamojším hradom. Z obsahu oboch zápisov je zrejmé, že hrad
Brekov jestvoval už pred rokom 1307, kedy patril šľachtickým vlastníkom
blízkych Michaloviec. Začiatočnú výstavbu stredovekého hradu Brekov
väčšina bádateľov datuje do druhej polovice 13. storočia, niektorí dokonca
do rokov 1295-1307 (1314) a pripisuje ju michalovskej vetve rodu Kaplon. V
písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1307 ako „castrum
Barko“, neskôr v roku 1314 „possessionis Borko simul cum castro“. Pôvodní
vlastníci teda prenechali za výmenu hrad neslávne známemu Petrovi, synovi
Petra Peténya (Pečeňa, Peteňa...), ktorý vlastnil aj Jasenovský hrad. Kto dal
postaviť hrad Brekov a akú mal funkciu ? Je viacero teórií... Vzhľadom na
zemepisnú polohu kopca a hradu sa zdá pravdepodobnejšou iniciatíva kráľa
- hrad mal slúžiť pri ochrane priľahlej časti krajinskej cesty a pohraničného
pásma v 13. storočí. Niektorí autori pripisujú samotnú výstavbu zákl. časti
hradu michalovskej vetve rodu Kaplon. Peter z Bačkova pri výmenách
majetkov v roku 1307 a 1314 dal južne ležiace šľachticom z Michaloviec,
avšak získal iné, severne ležiace, teda Myslinu a Brekov spolu s hradom.
Tieto výmeny svedčia o premyslenom zámere sceľovať majetky do podoby
územne väčších panstiev. Na začiatku 14. storočia zaútočil na susedný hrad
Čičvu, ktorý bol majetkom pánov z Rozhanoviec. Jeho útok bol však
neúspešný. Po vzbure šľachticov kráľovským vojskom im boli majetky
skonfiškované a hrad Brekov po roku 1321 získal kráľovskou donáciou rod
francúzsko-neapolského pôvodu – Druget(h)ovci. Boli vernými spojencami
kráľa už počas jeho príchodu do Uhorska a naďalej stáli na jeho strane
počas celého obdobia jeho vlády, obzvlášť v období bojov s jednotlivými
oligarchami, keďže Uhorsko sa na začiatku 14. storočia zmietalo v anarchii a
chaose. Významne pomohli pri postupnej konsolidácii pomerov na začiatku
Karlovej vlády. Peter, syn Peteňa - pôvodne tiež kráľov spojenec - bol
vierolomný šľachtic a po jeho pokusoch zabiť Karla Róberta mu kráľ

oprávnene majetky skonfiškoval a v roku 1317 daroval vernému Filipovi I.
Drugetovi. V darovacej listine nie je zapísaný hrad Brekov ani dedina Brekov.
Príčinou toho mohla byť skutočnosť, že v čase konfiškácie a darovania ešte
bola na hrade posádka Petra Peténya. Hrad muselo dobyť a zabrať kráľovské
vojsko a kráľovi verní šľachtici. Peter s najväčšou pravdepodobnosťou utiekol
do Poľska. Až potom sa stal skutočným vlastníkom panstva hradu Brekov
Viliam Druget. Drugetovci po kráľovej donácii prebrali veľkú časť z bývalých
Petrových majetkov, z ktorých väčšina sa nachádzala v severnej časť
Zemplínskej župy... Keďže za sídlo rodu si vybrali blízke Humenné, používali
odvtedy aj prídomok Homonnay = „z Humenného“. Brekov ako jeden zo
svojich majetkov vlastnili prakticky až do jeho zániku v roku 1684 (s
výnimkou krátkeho obdobia rokov 1486-1488, kedy pripadol rodine
Zápoľských). Drugetovci sa v značnej miere zaslúžili o jeho údržbu a ďalšiu
výstavbu tak v období gotiky, ako aj renesancie. Podobne si počínali
Zápoľskovci, ktorí využili svoje krátke spravovanie hradu na rekonštrukciu a
zdokonalenie opevnení. Vnútropolitické nepokoje v druhej polovici 15.
storočia sa nepriamo dotkli aj tohto hradu. V tomto storočí zohral hrad
dvakrát dôležitú úlohu v dejinách Uhorska. Najprv v roku 1466 pri
vnútropolitických bojoch a potom pri strete kráľa Mateja Korvína proti
poľskému kráľovi Kazimírovi pri Humennom v roku 1473. Poľské vojenské
vpády v rokoch 1471-1472 a neskôr v rokoch 1490-1492 prechádzali
územím Šariša. Na hrade boli v roku 1491 vydržiavané proti poľským
vojskám Jána Alberta vojenské posádky. V roku 1472 kráľ Matej vymenoval
Štefana Zápoľského, dedičného župana Spiša, za kapitána pre ochranu
severovýchodných oblastí Uhorska. Ako „castellanus castri Barko" vystupuje
v roku 1488. Hrad Brekov bol poškodený pri obliehaniach v politicky a
vojensky nepokojných rokoch 17. storočia. Uzurpáciou sa dostal do rúk
Gabriela Betlena, ktorý ho v roku 1624 zveril svojmu vojvodovi Jurajovi
Sečianskemu. Vojvodu o rok neskôr zabili vlastní sluhovia. V roku 1644
patril Jurajovi Rákoczimu I. a napokon sa ho zmocnil Imrich Tokolyi, ktorý v
poslednej fáze sprisahania v roku 1684 hrad zbúral. Všetky tieto násilné
okupácie a vojenské obliehania hrad veľmi poškodili. Okolo roku 1640 už bol
rozbúraný, a aj keď ho potom čiastočne obnovili, definitívne zanikol po
zničení v r. 1684. Dodnes pretrvávajú len jeho ruiny...
V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské
hradisko s oválno-elipsovitým pôdorysom. Najstarší písomný doklad o dedine
je totožný so záznamom o hrade Brekov z roku 1307 a z roku 1314. Podľa
obsahu oboch zápisov je zrejmé, že hrad Brekov jestvoval už pred rokom
1307, kedy patril šľachtickým vlastníkom blízkych Michaloviec. Začiatočnú
výstavbu stredovekého hradu Brekov väčšina bádateľov datuje do druhej
polovice 13. storočia, niektorí dokonca do rokov 1295-1307 (1314) a
pripisuje ju michalovskej vetve rodu Kaplon. V písomných prameňoch sa
prvýkrát spomína v roku 1307 ako „castrum Barko“, neskôr v roku 1314
„possessionis Borko simul cum castro“. Pôvodní vlast¬níci prenechali za
výmenu hrad neslávne známemu šľachticovi Petrovi, synovi Petra Peténya
(Pečeňa, Peteňa...) z Bačkova, ktorý vlastnil aj Jasenovský hrad. Je viacero
teórií o tom, kto dal postaviť hrad Brekov a akú mal funkciu. Vzhľadom na
zemepisnú polohu kopca a hradu sa zdá pravdepodobnejšou iniciatíva kráľa
- hrad mal slúžiť pri ochrane priľahlej časti krajinskej cesty a po¬hraničného

pásma v 13. storočí. Na začiatku 14. storočia sa Uhorsko zmietalo v
občianskej vojne o uvoľnený trón a so separatistickými oligarchami
Omodejovami (Abovcami) z východného Slovenska a Matúšom Čákom
Trenčianskym z Považia. Trónu sa po desaťročí bojov o konsolidáciu pomerov
v krajine a porážku odbojnej šľachty nakoniec ujal Karol I. Róbert, z
neapolskej vetvy rodu Anjouvcov. Okolo roku 1317 vypukla najmä na
severnom Zemplíne vzbura miestnych šľachticov, ktorých viedol Peter Petény
– ešte pred časom kráľov spojenec - osobne. Po ich porážke kráľovským
vojskom im boli majetky skonfiškované a hrad Brekov po roku 1321 získal
kráľovskou donáciou rod francúzsko-neapolského pôvodu – Druget(h)ovci.
Boli vernými spojencami kráľa už počas jeho príchodu do Uhorska a naďalej
stáli na jeho strane počas celého obdobia jeho vlády. Drugetovci po kráľovej
donácii prebrali väčšiu časť z bývalých Petrových majetkov, z ktorých
väčšina sa nachádzala v severnej časti Zemplínskej župy... Keďže za sídlo
rodu si vybrali blízke Humenné, používali odvtedy aj prídomok „Homonnay /
de Homonna“ = „z Humenného“. Brekov ako jeden zo svojich majetkov
vlastnili prakticky až do jeho zániku v roku 1684 (s výnimkou krátkeho
obdobia rokov 1486-1488, kedy pripadol rodine Zápoľských). Drugetovci sa v
značnej miere zaslúžili o jeho údržbu a ďalšiu výstavbu tak v období gotiky,
ako aj renesancie. Podobne si počínali Zápoľskovci, ktorí využili svoje krátke
spravovanie hradu na rekonštrukciu a zdokonalenie opevnení...
Vnútropolitic¬ké nepokoje v druhej polovici 15. storočia sa nepriamo dotkli
aj tohto hradu. V tomto storočí zohral hrad dvakrát dôležitú úlohu v
dejinách Uhorska. Najprv v roku 1466 pri vnútropolitických bojoch a potom
pri strete kráľa Mateja Korvína proti poľskému kráľovi Kazimírovi pri
Humennom v roku 1473. Podľa historických správ kráľ Matej Korvín po
bojoch s poľským kráľom Kazimírom ku koncu roku 1473 prezimoval na
Brekovskom hrade... V roku 1472 vyme¬noval Štefana Zápoľského,
dedičného župana Spiša, za kapitá¬na pre ochranu severovýchodných
oblastí Uhorska. Ako „castellanus castri Barko" vystupuje v roku 1488.
Poľské vojenské vpády v rokoch 1471-1472 a neskôr v rokoch 1490-1492
prechádzali územím Šariša. Na hrade boli v roku 1491 vydržiavané proti
poľským vojskám Jána Alberta vojenské posádky. Hrad Brekov bol
poškodený pri viacerých politicky a vojensky nepokojných ro¬koch 17.
storočia. Uzurpáciou sa dostal do rúk Gabriela Betlena, ktorý ho v roku
1624 zveril svojmu vojvodovi Jurajovi Sečianskemu. Vojvodu o rok neskôr
zabili vlastní sluhovia. V roku 1644 patril Jurajovi Rákoczimu I. a napokon
sa ho zmocnil Imrich Tökölyi, ktorý v poslednej fáze sprisahania v roku 1684
hrad zbúral. Všetky tieto násilné okupácie a vojenské obliehania hrad veľmi
poškodili...kolo roku 1640 už bol rozbúraný, a ja keď ho potom čiastočne
obnovili, definitívne zanikol po zničení v r. 1684. Dodnes pretrvávajú len jeho
ruiny...

Staré, hrad (zaniknutý)
Zaniknutý hrad postavený v 13. storočí, ďalšie správy o hrade chýbajú.

MVDr. Michal Ondovčík

