
Spoznávanie juhovýchodu Slovenska na bicykli 
Rondel – veľká praveká stavba kruhového, elipsovitého alebo podobne tvarovaného pôdorysu vybudovaná z priekopy, a následne väčšinou (často nedochovaného) 

valu a palisády 

CYKLOTURISTIKA – Expedícia za rondelmi (so žiaričmi statickej elektriny) vo Východnom Slovensku 

 
Michalovce-hradné teleso 
Zemplínska Šírava-Úbrež-Meďov-
Pozdišovce-Trebišov-Čelovce-Slanec-
Nižná Myšľa-Ždaňa-Grajcar-Košice 

 

 Ideálne pre jednotlivcov, 
skupiny 

 Dĺžka výletu 3 dni 
 Trasa 138 km 
 Cesta cca.8 hodín 

za tri dni 
 Cena výletu  

      
Zastávka Aktivita Km Lokalita Doba trvania Info 

 ŠTART  
1.deň  
 

20 km Michalovce (železničná stanica)-Lúčky-
hrádza Zemplínskej Šíravy-Úbrež (Háj 
boha Perúna) 

14:00 – 15:15 http://potulky.eu 
 

1.ZASTÁVKA 
PRESPATIE 

Prehliadka miesta 
 

 Háj boha Perúna pri obci Úbrež 15:15 – 18:00 Výklad o lokalite 

 2.deň 
PRESUN 

18 km Háj boha Perúna-Lúčky-Meďov 
(RONDEL) 

09:00 – 10:00   

1.ZASTÁVKA Prehliadka miesta   Meander Laborca pri obci Meďov 10:00 – 10:45 Hľadanie rondelu 
 PRESUN 52 km Meander Laborca-Michalovce-

Trebišov-Slanec (HRAD) 
10:45 – 14:00  

2.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Obec Slanec 14:00 – 15:30 Prehliadka Slanského hradu 
 PRESUN 14 km Slanec-Nižná Myšľa (RONDEL) 15:30 – 16:15  
3.ZASTÁVKA 
PRESPATIE 

Prehliadka miesta 
 

 Meander Hornádu pri obci Nižná 
Myšľa 

16:15 – 17:00 Hľadanie rondelu 

 3.deň 
PRESUN 

5 km Meander Hornádu-Ždaňa (RONDEL) 08:00 – 08:10  

1.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Meander Hornádu pri obci Ždaňa 08:10 – 09:00 Hľadanie rondelu 
 PRESUN 13 km Meander Hornádu-Čaňa-Grajcar-za 

obcou vľavo (BOŽÍ VRCH-balwankew) 
09:00 – 09:45  

2.ZASTÁVKA Prehliadka miesta  Vyvýšenina Boží Vrch 09:45 – 10:15 Lokalizácia balwankew  
 PRESUN 

CIEĽ 
16 km Boží vrch-Grajcar-Košice (Urbanová 

veža) 
10:15 – 11:00  

http://potulky.eu/


Jedným z mohutných 
zdrojov statickej elektriny 
sú vodné toky. Od 
podzemných prameňov, cez 
potoky, rieky, veľtoky až po 
morské prúdy. Nejde 
pritom o žiadny objav, ale o 
známy fyzikálny 
zákon,  podľa ktorého 
statická elektrina vzniká 
trením rôznorodých látok (z 
článku Náboj ľudského tela-
statická elektrina, 
23.03.2012). 

  
Rondely budovali naši 
slovanskí predkovia na 
miestach tzv. “mriežok 
Zeme”. Mriežky Zeme tvorili 
navzájom sa pretínajúce 
siločiary centier (miest) 
tvorby statickej elektriny, 
ktorá bola vytvorená trením 
vody s horninou brehu 
potoka alebo rieky na 
rôznych miestach ich toku, 
predovšetkým v 
meandroch. Práve v 
meandroch potoka alebo 
rieky dochádzalo k 
intenzívnejšiemu treniu 
vody s horninou v dôsledku 
zrýchľovania jej 
toku.  Rondely mali tvar 
kruhu a pozostávali z 
priekopy a valu. Slúžili na 
liečenie a duchovnú očistu, 
v ich strede, v mieste s 
najsilnejšou statickou 
elektrinou, boli spravidla 
umiestňované drevené 
sochy, busty, slovanských 
bohov, ktorým boli tieto 
miesta zasvätené. 

 
 

 

 


