
Cyklistický výjazd  
za spoznávaním hradov a zámkov 

Zemplínskej stolice 
Tretí výjazd 

Realizoval:                            Cykloturistický klub LEŠŤAN 
Účasť členov klubu:             MVDr. Michal Ondovčík 
Termín výjazdu:                    23.-24.06.2012  

Trasa presunu:                      
- Košice – Svinica - Košický Klečenov – Dargov – Sečovce – Hriadky -

Pozdišovce (hrad) - Michalovce (hrad) - Hatalov (hrad) - Budkovce 
(hrad) – Falkušovce - Malčice (hrad) - Oborín (hrad) – Novosad - 
Kožuchov – prvý deň akcie 

- Kožuchov – Čelovce – Egreš – Zemplínska Teplica – Slanec – Krásna 
nad Hornádom – Košice – druhý deň akcie     

Dĺžka presunu:                      
23.6.2012 -  120 km, 
24.6.2012 –   57 km, 

Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentácie:                   
- text – www.hrady.sk 
- fotografie a mapka – MVDr. Michal Ondovčík. 

 

 

http://www.hrady.sk/


Pozdišovský hrad, hrad (zaniknutý) 

fortalicium Pazdycz 

Zaniknutý hrad, o ktorom nie sú podrobnejšie správy. Vie sa však, že už v 
roku 1365 nestál. 

V obci Pozdišovce je však kaštieľ, z ktorého prinášam niekoľko záberov. 

 

 



 
 



 
 



Michalovský hrad, hrad (prestavaný na inú stavbu) 

1345 castrum Nagymihalwara, 1355 castrum Nagymihal, 1449 castrum 
Hagymihal 

Zaniknutý vodný hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí. Renesančnou 
prestavbou pôvodného hradu vznikol kaštieľ, v 17.-18. storočí prestavaný v 
duchu baroka a v 30. rokoch 19. storočia bol prestavaný v klasicistickom 

slohu a rozšírený o bočné prízemné krídla. Je sídlom Zemplínskeho múzea, 
ktorého zbierky dokumentujú históriu a spoločnosť mesta i Zemplínu od 

najstarších čias po dnes. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako 
aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, 
nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami. Rotunda 

odkrytá v roku 1977 je najvýchodnejšou veľkomoravskou rotundou na 
Slovensku. 

 



 
 



 
 



 
 



Hatalov, hrad (zaniknutý) 

Zaniknutý stredoveký hrad, po ktorom však nezostali žiadne stopy. 

 

 
 
 

Budkovce, hrad (zaniknutý) 

Dva málo známe zaniknuté hrádky. 

Budkovce sú známa archeologická lokalita. Prvýkrát sú písomne doložené v 

roku 1322 v listine kráľa Karola Róberta. Stáli tu dva hrádky. 
Povolenie od kráľa Mateja na stavbu prvého dostala zemepánska rodina 
Budkayovcov. Jediné známe informácie o ňom sú, že bol postavený na 

hornom konci obce a bol obohaný priekopou. 
Druhý hrádok dal postaviť zástupca podžupana Matej Wiczmandy. Takisto o 

tomto hrádku nie sú bližšie správy. 



Okrem hrádkov bol v Budkovciach postavný v roku 1617 neskororenesančný 

kaštieľ. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Malčický hrad, hrad (zaniknutý) 

Zaniknutý hrad postavený podľa niektorých historikov v 13.storočí Belom IV. 

po tatárskom vpáde, podľa iných bol postavený až v 15.storočí. Zbúraný bol 
v druhej polovici 15.storočia na rozkaz kráľa Mateja. 

 

 
 
 

Oborín, hrad (zaniknutý) 

1470 castrum Abora, 1471 castrum Abara 

Zaniknutý hrad, ktorý sa spomína v listinách z 15.storočia. V tom čase patril 
zemepánovi L. Úporskému. Bol zbúraný v roku 1471 na základe rozhodnutia 
uhorského snemu. 

 

 
 



 
 

                                                                        MVDr. Michal Ondovčík 

                                                                     


