
 
CYKLOTURISTIKA 

Stopami kapitána Steina 
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

1.) Dátum vykonania:    podľa plánu CTK Lešťan 
Začiatok akcie:      ŽS Lučenec od 08:00 hod. 
Ukončenie akcie:    ŽS Lučenec do 18:00 hod. 

 
2.) Vedúci akcie, odborné 
a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  

 
3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, 

aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál: 
Výstroj: 
- cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba, 

okuliare,  
- náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný 

cyklistický odev), 
- pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry, 
- osobné hygienické potreby, 

- obal na vodu min. 1 l. 
Výzbroj: 
- cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu, 

- minimálne jedna náhradná duša, 
- lepenie na defekty,  

- pumpa na nafukovanie kolies, 
- montážne kľúče a náhradné súčiastky, 
- nôž, 

- potraviny. 
 

4.) Logistické zabezpečenie: 
- ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan v Krupine a Banskej Štiavnici. 
Platbu za ubytovanie uhradí každý účastník akcie,  

- stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie. 
 
5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál. 

 
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav. 
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie. 
 

       MVDr. Michal Ondovčík 

 
 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
PROGRAM 

DÁTUM ČAS ČINNOSŤ POZNÁMKA 

PRVÝ 
DEŇ 

 

 
 
 

 
  

 

CESTA vlakom do stanice 
Lučenec 

PRESUN bicyklom do Krupiny 
a ubytovanie 

 
 
 

kliknúť na link VYPADNI 
  

- Halič – kaštieľ, 
- Ľuboreč-tatárske pivnice 

- Modrý Kameň-hrad 
- Sucháň – Trúbiaci kameň, 
- hrad Čabraď, 
- Bzovík – opevnený kláštor, 
- Krupina – Vartovka, 

- Krupina – turecké studne 
- Krupina – múzeum A.Sládkoviča 

DRUHÝ 
DEŇ 

 

 
 

 
 
   

PRESUN bicyklom do Banskej 
Štiavnice a ubytovanie 
 

 
 

kliknúť na link VYPADNI 
 

  

- Žibritov – protiturecká veža, 
- hrad a vysielač Sitno, 
- Svätý Anton - kaštieľ, 

- Banská Štiavnica – radnica, 
- Banská Štiavnica – starý zámok, 

- Banská Štiavnica – nový zámok, 
- tajch Počúvadlo, 
- banská klopačka Hodruša Hámre 

TRETÍ 

DEŇ 
 
 

 
 
 

 
   

PRESUN bicyklom do Lučenca 
CESTA vlakom domov 

 
 
 

kliknúť na link  VYPADNI 

- kostol v Banskej Belej, 
- Zvolen – uámok, 

- Zvolen -Pustý hrad, 
- Očová – letisko, 

- prírodný útvar Kaľamárka, 
- Detva-expozícia detvianskych    
krížov, 

- Divín . hrad_kaštieľ, 
- Vidiná - kaštieľ 

https://potulky.eu/
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2172
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2173
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2174
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ANOTÁCIA 

 
Haličský zámok 

Haličský zámok (-normovaný názov[1]; iné názvy: Halič[2][3], kaštieľ 
Halič[4], zámok Halič, Haličský kaštieľ) je zámok, prestavaný z pôvodného 

hradu[5], ležiaci v obci Halič, 8 km západne od Lučenca. V súčasnosti je po 
desiatich rokoch rekonštrukčných prác znovu otvorený ako zámocký 

hotel.[6] Majiteľom zámku je firma IMET. 
Zámok bol postavený v 15. až 16. storočí v renesančnom štýle.[4] 
V stredoveku bol na jeho mieste hrad, ktorý bol zbúraný v roku 1544. Zámok 

postavili v roku 1612, neskôr vyhorel, bol prestavaný v barokovom štýle a 
naposledy rekonštruovaný v polovici 20. storočia. 

Súčasťou zámku je priekopa, baroková fontána, park z 18. 
storočia s pergolou, rozáriom a alegorickou plastikou. 
Tatárske pivnice Ľuboreč 

Dedinka Ľuboreč oplýva mnohými zaujímavosťami, pamiatkami a 
historickými artefaktmi. V lese za dedinkou je tajomné, prastaré miesto, 
ktoré sa stalo miestnou atrakciou. Ide o tatárske pivnice vytesané do 

pieskovca. 
Hovorí sa, že pred 400 rokmi, v čase tatárskych nájazdov, slúžili ako úkryt 

pre ľudí aj dobytok. V lese boli pôvodne tri takéto pivnice, no v súčasnosti 
sú už len dve. Tretia, a zrejme i najväčšia, bola zasypaná pri bombardovaní 
počas druhej svetovej vojny. Zaujímavosťou je, že na stenách pivníc sa 

nachádzajú rytiny, ktorých tajomstvo však ešte odhalené nebolo. 
Pivnice sa nachádzajú asi kilometer od dediny a dovedie vás k nim 

pohodlná lesná cesta. Orientáciu v teréne vám uľahčia aj informačné 
tabule. Lesná cesta je ideálna aj pre cyklistov. 
 

Modrý Kameň (hrad) 
Modrý Kameň[1] (historické názvy: 1290 – Keykkw[2][3], 1446 –
 Kekkew[2][3], maď. Kékkö, nem. Blauenstein) je goticko-renesančný hrad 

pochádzajúci z druhej polovice 13. storočia, ktorý sa nachádza 
v banskobystrickom kraji v okrese Veľký Krtíš a je postavený 

nad rovnomenným mestom v nadmorskej výške asi 315 m n. m. 
Súčasťou hradného komplexu je aj barokový kaštieľ, ktorý bol však 
postavený až o niekoľko storočí neskôr. V súčasnosti je hrad spolu s areálom 

(kam patrí napríklad záhrada, most, hradná kaplnka, hospodárska budova, 
či priekopa) evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.[4] 

Výstavba tohto hradu sa začala pravdepodobne po Tatárskom vpáde, aj keď 
pamätná tabuľa datuje vznik hradu už do roku 1237 [6]. Najstaršie písomné 
zmienky o hrade sa datujú do rokov 1278 a 1290.[3] V písomnej zmienke z 

roku 1285 je spomenutý majiteľ a aj predpokladaný stavebník hradu Peter 
Forró. Po jeho smrti sídlo získali synovia Kazimíra z bíňskej vetvy Huntovcov-
Poznanovcov. Ale už v roku 1290 ho dobyli späť Petrovi súrodenci, 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-Esh-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-ShS-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-Pam._%C3%BArad-4
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mok_(stavba)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-SpS-5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8D_(okres_Lu%C4%8Denec)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Km
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Denec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1mok#cite_note-Pam._%C3%BArad-4
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zakladatelia rodu Balašovcov. Ich držbu hradu prerušil Matúš Čák 
Trenčiansky, ale po jeho smrti sa vrátil do ich moci.[7] Hrad bol celé storočia 

majetkom šľachtickej rodiny Balašovcov[3] (staršie Balassovcov [8]), ktorí ho 
vlastnili až do 19. storočia. 

Výzor hradu bol niekoľkokrát zmenený v dôsledku mnohých rekonštrukcií a 
prestavieb. Prvá výraznejšia oprava hradu sa konala v 
rokoch 1609 až 1612 [8], kedy získal renesančný výzor [2]. Dôvodom bolo to, 

že v roku 1576 [8] (niektoré pramene uvádzajú rok 1575 [3]) hrad obsadili 
Turci, ktorí ho opustili až v roku 1593, pričom hrad zničili. Pri tejto 

rekonštrukcii hradu vznikli aj delostrelecké plošiny. V čase stavovských 
povstaní na začiatku 17. storočia sa hradný majiteľ Žigmund Balaša 
uchádzal o funkciu sedmohradského kniežaťa a za týmto cieľom sa neváhal 

spojiť aj s Turkami. Preto hrad v roku 1616 dobylo kráľovské vojsko a 
Žigmund bol uväznený. V rámci koristníckeho vpádu bol hrad opätovne 

napadnutý Turkami v roku 1659. V roku 1683 hrad dobýjalo povstalecké 
vojsko Imricha Tököliho a hrad bol značne poškodený. Toto poškodenie už 
majitelia neobnovovali.[7] 

V prvej polovici 18. storočia postavil vtedajší majiteľ Gabriel Balaša [6] na 
starších zničených základoch rozsiahly[8] barokový kaštieľ, ktorý však bol 
postavený len na dolnom nádvorí hradu; horná časť hradu sa obnovy 

nedočkala a tieto priestory sa využili ako záhrada, ktorá tiež patrí medzi 
národné kultúrne pamiatky.[9] Ku kaštieľu bola neskôr pristavená aj 

kaplnka svätej Anny. 
V 19. a 20. storočí hrad niekoľkokrát zmenil majiteľa; v roku 1813 hrad od 
rodu Balašovcov získal župan Forgáč z Gýmeša a Haliče, po ňom sa 

majiteľom hradu stal gróf Károly. Poslednou súkromnou majiteľkou bola 
Károlyho dcéra Gabriela Almášiová, ktorá ho však v roku 1923 predala 
štátu [3][6], ktorý je jeho vlastníkom až do súčasnosti. Od roku 1991 je v 

hrade Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného 
múzea.[6] 

 

Trúbiaci kameň 
Trúbiaci kameň je andezitová skala o veľkosti cca 3,5 m po dĺžke, 2,5 m vo 
šírke a 1 m po výške, v ktorej sú vytvorené dva otvory, vysekané číslice ( 

1794 resp. 1194) a vysekaná mapka terénu. Po fúknutí do horného otvoru 
vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý sa rozlieha po širokom okolí. Je 
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov v Honte. Záhadná zvuková 

signalizačná sieť (trúbiaci kameň) v okolí obce nebola doposiaľ vedecky 
vysvetlená.  

Ku kameňu vedie z obce Sucháň náučný chodník. Taktiež ku kameňu 
vedie z obce zelená turistická značka. 
 

Bzovík (opevnený kláštor) 
Bzovík (-normovaný názov[1]; iné názvy: hrad/zámok/kláštor 

Bzovík, Bzovícky zámok [- toto bol aj normovaný názov v rokoch 1981-
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1990], Bzovský zámok, Bzovícky/Bzovský hrad, Bzovícky/Bzovský 
kláštor) je pôvodne benediktínsky (neskôr premonštrántsky) kláštor 

prestavaný na pevnosť (zámok), neďaleko obce Bzovík v 
okrese Krupina v Banskobystrickom kraji. 

Objekt bzovíckeho kláštora je dôkazom toho, že niekedy určiť jednoznačne 
druh stavebnej pamiatky nie je jednoduché. Kláštory bývali v histórii často 
terčom útokov nepriateľov a to vyvolalo potrebu ich fortifikačnej prestavby 

na opevnené objekty alebo pevnosti. V oblasti, ktorá sa dostala v 16. storočí 
do sféry ohrozenia tureckým nebezpečenstvom, sa urýchleným tempom 
opevňovali mestá a neskôr aj oba najstaršie kláštory v Hronskom Beňadiku a 

v Bzovíku. 
Kláštor v Bzovíku vznikol v prvej polovici 12. storočia. Pôvodne išlo 

o benediktínsky kláštor zasvätený prvému uhorskému kráľovi sv. Štefanovi. 
Za jeho zakladateľa je považovaný príslušník rodu Hunt-Poznanovcov gróf 
Lampert. Benediktínov vystriedali niekedy medzi rokmi 1179 – 1181 

premonštráti. 
Románsky dvojvežový kostol, ku ktorému pribudla neskôr po dostavbách 

kláštorná budova s rajským dvorom a krížovou chodbou, bol jednou z našich 
najvýznamnejších románskych stavebných pamiatok. Kostol s kláštorom sa 
v priebehu 15. storočia často stávali terčom útokov; viackrát objekt vyhorel, 

načo ho vzápätí opravili a čiastočne prestavali. 

 
Nádvorie kláštora 
Do centra pozornosti sa kláštor dostal po moháčskej katastrofe. Jeho 

majiteľom bol v uvedenom období jeden z oligarchov stredného Slovenska 
Žigmund Balaša, príslušník rodiny Balašovcov, ktorá sa neskôr „preslávila“ 

nielen v majetkových sporoch medzi šľachtou, ale najmä bezohľadnou 
krutosťou voči poddaným. Žigmund vyhnal z kláštora rehoľníkov a hneď 
nato (v roku 1530) začal kláštor prestavovať na kaštieľ obohnaný mohutným 

opevnením. Múry dostali mohutné strielne a vnútorné ochodze. K nim 
pristavali z vnútornej strany obydlia pre vojakov a hospodárske budovy. Celý 

areál chránili široké priekopy a mohutné nárožné bašty. 
I ďalšie osudy objektu boli pestré. V roku 1620 kláštor vyhorel, koncom 17. 
storočia sa opäť vrátil cirkvi. V roku 1678 ho dobyli povstalci Imricha 

Tököliho. 
Ďalšie obdobie už spelo k jeho zániku. Po krátkom vlastníctve rádu jezuitov a 
ostrihomského arcibiskupa začal objekt začiatkom 19. storočia pustnúť. 

Poslednú ranu v procese chátrania mu uštedrili boje počas druhej svetovej 
vojny i následné ničenie miestnymi obyvateľmi. 
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Čabraď (hrad) 
Čabraď[1] alebo Litava je zrúcanina hradu nachádzajúca sa pri 
obci Čabradský Vrbovok uprostred Krupinskej planiny na kopci nad 
údolím Litavy. Pôvodne sa tento hrad nazýval Litava. 

Postavený bol v 13. storočí v obci Čabradský Vrbovok a prvá písomná 
zmienka je z roku 1276. Patrí do skupiny stredoslovenských hradov, ktorých 
účelom bola ochrana ciest vedúcich k banským mestám. V druhej 

polovici 16. storočia bol dôležitou protitureckou pevnosťou a Turci sa ho 
niekoľkokrát márne snažili dobyť. Jeho stredoveké jadro sa skladalo z 

ústrednej veže chránenej štyrmi baštami a z hradného paláca, ktorý stál nad 
dobre kontrolovaným zalomeným vstupom do horného nádvoria. V 
polovici 15. storočia bol hrad na krátku dobu aj sídlom Jiskrových vojsk. 

Roku 1511 sa stal majetkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca, 
ktorý ho dal okolo roku 1520 upraviť a prestavať. S opevňovacími prácami a 
s rozširovaním obytných priestorov sa pokračovalo aj v druhej polovici 16. 

storočia, a to hlavne na predhradí. Hrad bol v tej dobe vo 
vlastníctve Pálfiovcov a po nich ho dostal do vlastníctva vojenský veliteľ Ján 

Krušič, pôvodom z Chorvátska. Roku 1622 získal hrad do držby ďalší 
vojenský veliteľ P. Kohári. Posledné prestavby v 17. storočí premenili 
vnútorný hrad na pohodlné panské sídlo. Keď sa v 18. 

storočí Koháriovci presťahovali do novopostaveného honosného domu 
vo Svätom Antone, význam hradu rýchlo upadal. Úpadok bol urýchlený tým, 

že ho i sami majitelia roku 1812 nechali podpáliť, aby tým zabránili 
obsadeniu hradu lúpežnými rytiermi. Súčasťou hradu je aj sýpka, dostavaná 
do areálu hradu v 19.storočí. Na posledných kresbách z 19. storočia ju vidno 

ešte ako funkčnú budovu, dnes už je tak ako hrad v ruinách. 
 

Vartovka v Krupine 
Vartovka je druh strážnej veže, súčasť opevnenia miest, u nás stavaný 
najmä počas tureckých nájazdov na Uhorsko. Pôvodne stála vartovka vo 

väčšine väčších miest, dodnes sa ich však zachovalo len málo, ako 
napríklad vartovka v Krupine, slúžiaca dnes ako rozhľadňa. 
 

Turecké studne v Krupine 
Zaujímavou turistickou atrakciou v meste Krupina sú Turecké studne. 
Nachádzajú sa v lokalite, ktorú domáci nazývajú Štrampľoch (kamenný lom). 

Turecké studne sú vlastne skalné úkryty vytesané v bývalom lome. Ich 
vznik a účel je doposiaľ záhadou. 

Turecké studne pravdepodobne využívala miestna chudoba ako príbytok, 
nie je však vylúčené, že mohli byť využívané aj ako úkryt v čase tureckých 
nájazdov. V neposlednom rade sa nedá vylúčiť ani to, že tunajšie priestory 

kedysi mohli slúžiť ako pivnice, ktoré boli neskôr zaliate vodou. 
Zaujímavosťou lomu je aj kamenná izba vytesaná do skalného útvaru. 
Vedľa vchodu do kamennej izby je malá vodná priekopa, v ktorej bol 
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objavený prameň. V okolí je vysadená zeleň, osadené lavičky a stôl, ako aj 
informačná tabuľa. Turecké studne sú dobre dostupné. Dostanete sa sem 

pohodlnou prechádzkou priamo z centra mesta po značenom turistickom 
chodníčku. 

 

Protiturecká veža v Žibritove 
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1266. V minulosti patrila viacerým 

majiteľom (hrad Lietava, sitnianske panstvo, Koháriovci, Koburgovci). V 
rokoch 1442 - 1446 boli v obci nájazdy husitských vojsk. V rokoch 1544 a 
1576 bola obec napadnutá a vyplienená Turkami. V roku 1700 bola 

postavená obecná škola a v roku 1838 evanjelický kostol. V roku 1807 obec 
vyhorela. 

V strede obce dominuje malá bašta (zvonička) postavená v roku 1586, ktorá 

je pozostatkom bývalého zámočka s kostolom a slúžila ako strážna a 
obranná veža v období tureckých nájazdov. Do leta 2009 ju zdobil aj zvon z 

roku 1680 od známeho zvonolejára Balthasara Herolda z Viedne. Obyvatelia 
sa v minulosti zaoberali predovšetkým výrobou drevného uhlia, ktoré bolo 
potrebné pre banské huty, neskôr poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a 

okrajovo aj vinohradníctvom. Pôvodnú architektúru obce tvorili kamenné 
trojpriestorové domy so slamenou strechou. 

V erbe obce, ktorý vychádza z historickej pečate, dominuje motív viniča so 
štyrmi strapcami hrozna ovinutého okolo dreveného kola, čo poukazuje na 
fakt, že pestovanie viniča v obci má svoju tradíciu. V obci a blízkom okolí sa 

natáčali niektoré exteriéry prvého slovensko-maďarského koprodukčného 
filmu Dáždnik svätého Petra (1958) v hlavnej úlohe s Karlom Machatom ako 

aj filmov Stopy na Sitne (1968) a Cesta ženy (1974). 

 

Sitno (hrad) 
Sitno (-normovaný názov)[1] alebo Sitniansky hrad je zrúcanina 
stredovekého hradu z 13. storočia situovaná na rovnomennom 

vrchu (1 009,2 m n. m.) v pohorí Štiavnické vrchy. 

Vrchol Sitna so strmými skalnými stenami na severe a juhozápade bol 
výhodným miestom na obranu pred nepriateľom už v praveku. Z tohto 

obdobia pochádza mohutné opevnenie, ktoré malo priečny val oddeľujúci 
kultovú časť hradiska od akropoly, v stredoveku už nevyužívaný. V prvej 

polovici 13. storočia vzniká rozsiahle opevnené hradisko obkolesujúce 
vrcholovú časť Sitna až po strmé skaliská. V jeho najzraniteľnejšej časti bol 
postavený hrad, ktorého hlavnou úlohou bolo strážiť najľahšie prístupy a 

súčasne slúžil ako posledné útočisko obrancov hradiska. V 16. storočí boli 
dobudované a spevnené múry barbakanu stojaceho pred hradom. Jeho 
úlohou bolo po prelomení obrany chrániť vchod do hradu pred priamou 

delostreleckou paľbou. Strely sa potom odrážali od šikmých mohutných stien 
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budovy. Pri barbakane sa nachádza cisterna na vodu vytesaná do skalného 
podložia. 

V roku 1548 obliehalo hrad kráľovské vojsko, aby ho vyrvalo z rúk lúpežného 
rytiera Melichara Balassu. V čase tureckého nebezpečenstva hrad spravovali 

vojenskí kapitáni, až ho kapitánovi Jánovi Krušičovi udelili do vlastníctva. V 
roku 1629 sa dostal Sitniansky hrad do trvalej držby rodiny Koháryovcov, 
ktorí ho potom vlastnili až do jeho zániku. V roku 1703 sa hradu zmocnili 

kurucké vojská Františka Rákocziho II., ktoré ho na 
konci protihabsburských povstaní pri opustení v roku 1710 úplne zničili. 
Hrad aj opevnenie sa stali zdrojom stavebného materiálu pre rozhľadňu na 

Sitne a kaštieľ vo Svätom Antone. Po vymretí Koháryovcov prešiel s celým 
panstvom do vlastníctva Coburgovcov. 

V súčasnosti sú na základoch barbakanu rozmiestnené kamene z portálu 
hradného vchodu a praveké žarnovy. 

 

Kaštieľ Svätý Anton 
Kaštieľ Svätý Anton označovaný aj ako Kaštieľ Antol alebo Koháriovský 

kaštieľ je kaštieľ nachádzajúci sa pod lesom v obci Svätý Anton, neďaleko 
od Banskej Štiavnice. Je to pomerne dobre zachovaný neskoro barokovo -
 klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1985 je 

evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a je sprístupnený verejnosti. 

Stavba bola postavená v roku 1744 v štýle neskorého baroka.[3] 

 
Prvé zmienky o hrade siahajú do 15. storočia, keď obec vlastnili bratia 
Kazovci. Roku 1415 sa spomína ako menšia opevnená stavba - castellum. 

Ďalšie zmienky sú až z druhej polovice 16. storočia, keď sa začínala 
prejavovať hrozba tureckých nájazdov na Slovensko. Na mieste staršieho 
hradu dal v roku 1744 jeden z príslušníkov rodu Koháriovcov postaviť 

neskorobarokový jednoposchodový dvojkrídlový kaštieľ v tvare L. O pár rokov 
neskôr sa ku kaštieľu dostavali dalšie dve krídla tak, aby kaštieľ mal tvar 

obdĺžnika s nádvorím v sebe. 
 

Banská Štiavnica Nový zámok 
Nový zámok v Banskej Štiavnici, nazývaný aj Dievčenský hrad, postavili v 
rámci opevňovania mesta proti Turkom v rokoch 1564 - 1571, na kopci v 
blízkosti cesty vedúcej na niekdajšiu Vindšachtu. 

Má tvar masívnej hranolovitej veže so štyrmi kruhovitými nárožnými baštami 
(pôvodne mal len dve bašty). Pevnosť bola neskôr prestavaná, takže dnes má 
štyri poschodia so strielňami a delovými otvormi. Mala chrániť mesto pred 

vpádom Turkov od Levíc a Pukanca a bola zároveň súčasťou signalizačnej 
sústavy, pomocou ktorej sa podávali správy o blížiacom sa nepriateľovi. 

Pevnosť dostala názov Nový zámok na rozdiel od Starého zámku (hradu), 
ktorý vytvorili z pôvodného stredovekého farského kostola. Pomenovanie 
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Panenský (alebo aj Dievčenský) zámok je novšieho pôvodu a zaužíval sa v 
súvislosti s pomenovaním neskorogotického kostola Panny Márie Snežnej a 

kopca (Frauenberg), na ktorom je postavený. Nový zámok dodnes tvorí jednu 
z výrazných dominánt Banskej Štiavnice. Jeho pôvodné určenie pripomína 

už iba múzeum protitureckých bojov.  
 

Banská Štiavnica Starý zámok 
Starý zámok v Banskej Štiavnici je renesančná protiturecká pevnosť, ktorá vznikla 

prestavbou stredovekého farského kostola v rokoch 1546 - 1559. Skladá sa zo stavieb 

bývalého kostola, z karnera a z hradných múrov s baštami. Pôvodný kostol postavili ešte v 
prvej polovici 13. storočia ako trojloďovú románsku baziliku. Zároveň s ním vybudovali aj 

karner (kaplnku sv. Michala). V rokoch 1497 - 1515 prestavali románsku baziliku na halový 

gotický kostol, ktorý už v 15. storočí opevnili hradobným múrom s baštami. Celý tento 

komplex stavieb premenili v uvedených rokoch na protitureckú pevnosť. Klenbu nad 

hlavnou loďou zbúrali a odstali tak terajšie nádvorie hradu. Zamurovali arkády medzi 
hlavnou a bočnými loďami, ako aj triumfálny oblúk. Z bočných lodí a presbytéria tak 

vytvorili trojpodlažné krídla pre zbrojnicu, sklady a miestnosti pre hradné stráže. Zároveň 

zosilnili aj obvodové múry kostola tým spôsobom, že priestor medzi opornými pilirmi vyplnili 

murivom. Turci sa však Štiavnicu ani nepokúsili dobývať a ani ostatné vojenské udalosti 

hrad väčšmi nepoškodili, takže sa nám (okrem barokovej úpravy strechy hlavnej veže) 

zachoval v pôvodnom stave. Po zreštaurovaní slúži dnes ako sídlo vlastivedného múzea.  

 

Banská Štiavnica Staré mesto 
Staré mesto predstavuje v súčasnosti zalesnený kopec, od 17. storočia 
definitívne opustený. Na tieto miesta treba klásť počiatky 

banskoštiavnického baníctva. Svedčia o tom mohutné povrchové dobývky a 
rozsiahly hrad, ktorý bol obohnaný vonkajším, stredným a vnútorným 

valom. Archeologické nálezy hmotnej kultúry možno zaradiť do obdobia 13.-
15. storočia. Lokalita sa do roku 1737 uvádzala pod názvom starý hrad. 
Postavili ho na najvyššom mieste lokality (794 m.n.m.) na ochranu 

historického jadra Banskej Štiavnice. 

 

Zvolenský hrad (nový) 
Zvolenský hrad (-normovaný názov)[3] alebo Zvolenský 

zámok je hrad (zámok) nachádzajúci sa v centre Zvolena. Je to národná 
kultúrna pamiatka. 

Pôvodné sídlo moci sa nachádzalo nad sútokom Slatiny a Hrona na strmom 
brale v hrade z 12. storočia, dnes známeho ako Pustý hrad. Jeho 
neprístupnosť však mala za následok, že sa kráľ Ľudovít I. rozhodol postaviť 

v rokoch 1360 - 1382 hrad nový a to podľa vzoru talianskych mestských 
kastelov. Zámok bol obnovený na prelome 15. a 16. storočia, keď bol jeho 

majiteľom J. Thurzo. V roku 1548 sa pristúpilo k renesančnej úprave, keď 
bolo dobudované ďalšie poschodie, nárožné veže a došlo k posunutiu 
delového bastiónu. Na vtedajšej prestavbe sa podieľali talianski majstri. 

Neskoršie stavebné zásahy v podstate nezmenili tvár hradu. Najzávažnejšia 
prestavba sa týkala zbarokizovania kaplnky v roku 1784 a obnova dvorany, 
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do ktorej preniesli drevený maľovaný strop z roku 1712. Pamiatková obnova 
sa uskutočnila v polovici 20. storočia. 

Vitráž v Bratislavskom PKO zobrazujúca Zvolenský zámok 
Za stavbu Zvolenského zámku sa zaslúžil najmä kráľ Ľudovít I. z Anjou, 

ktorý ho staval ako gotický poľovnícky zámok. Vo svojej podobe bol 
dokončený v roku 1382, keď sa stal dejiskom zásnub jeho 
dcéry Márie so Žigmundom Luxemburským. Pri histórii zámku netreba 

zabúdať ani na Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý sa v 15. storočí stal jedným z 
najmocnejších vojvodcov v Uhorsku a zámok bol jedným z jeho sídiel od 
roku 1440 do roku 1462. Zámok často navštevoval aj kráľ Matej Korvín so 

svojou manželkou Beatrix, ktorá už neskôr ako vdova využívala zámok ako 
sídlo od roku 1490. Okolo roku 1500 bolo Thurzovcami vystavané vonkajšie 

opevnenie spolu so štyrmi okrúhlymi baštami a vstupnou bránou a v 
polovici 16. storočia v dôsledku nátlaku Turkov bolo pristavené ďalšie 
poschodie so strieľňami a nárožnými arkierovými vežičkami. Okolo 

roku 1590 bol potom pristavený aj delostrelecký bastion. Zámok prešiel 
postupne viacerými stavebnými úpravami, pričom tá renesančná mu v 

podstate zostala dodnes. Pre jeho historické, umelecké a architektonické 
hodnoty bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v 60. 
rokoch 20. storočia zrekonštruovaný (projekt K. Chudomelka, Stavoprojekt 

Bratislava, 1964; realizácia 1969). Dnes sa v ňom nachádza Slovenská 
národná galéria, ktorá tu vystavuje svoje expozície. 
 

Pustý hrad (Zvolen) 
Pustý hrad[1] alebo (starý) Zvolenský hrad alebo Starý 

Zvolen je hradný komplex v katastrálnom území mesta Zvolen nad 
sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej výške 475 – 571 m n. m. Skladá sa z 
dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa 

nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri 
Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu je 

7,6 ha. I keď ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi ale aj svetovými 
hradmi vystavanými na vrchoch, je pravdepodobne najväčší (sýrsky Krak des 
Chevaliers má rozlohu cca 2,7 ha a pritom ide skôr o pevnosť ako hrad). 

Dlhoročný archeologický výskum Václava Hanuliaka na Hornom hrade (roky 
1992 - 2008) jednoznačne dokázal existenciu 

staršieho pravekého kamenozemného valu, na ktorom bola postavená 
stredoveká hradba. V zásype valu sa nachádzal črepový materiál 
predovšetkým z neskorej bronzovej doby. Okrem nálezov lužickej kultúry sa 

tu našli aj črepy kyjatickej kultúry. Strategické postavenie kopca bolo využité 
aj v neskorej dobe kamennej, svedčia o tom nálezy badenskej kultúry. 

Protohistorické osídlenie dokladajú spony a keramika z doby laténskej. Na 
severozápadnom svahu Horného Pustého hradu sa v roku 1944 našiel 
poklad predmetov z doby bronzovej. Bol uložený pod asi 8 metrov vysokou 

skalou. Samotný nález má však aj svoju novodobú históriu. Po 
nájdení partizánmi v roku 1944, bol pravdepodobne rozdelený na niekoľko 
častí. Zatiaľ posledná časť tohto depotu bola objavená v roku 2001. Prvá 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/1712
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://sk.wikipedia.org/wiki/1382
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_z_Anjou
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_Luxembursk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jiskra_z_Brand%C3%BDsa
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1440
https://sk.wikipedia.org/wiki/1462
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Korv%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Arag%C3%B3nska
https://sk.wikipedia.org/wiki/1490
https://sk.wikipedia.org/wiki/1500
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Turzovcami&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1590
https://sk.wikipedia.org/wiki/60._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/60._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Karol_Chudomelka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavoprojekt_Bratislava&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavoprojekt_Bratislava&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pust%C3%BD_hrad_(Zvolen)#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hron
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slatina_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bronzov%C3%A1_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyjatick%C3%A1_kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Badensk%C3%A1_kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Keramika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A9nska_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/Partiz%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/2001


 
CYKLOTURISTIKA 

Stopami kapitána Steina 
 

 

sezóna výskumu na Dolnom hrade v roku 2009 preukázala existenciu 

staršieho pravekého valu pod západnou líniou jeho stredovekého opevnenia. 
Pôvodne mal kamenozemnú konštrukciu a v jeho zásype sa nachádza 
keramika výlučne z neskorej doby kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú 

potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby bronzovej. 

 
Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža kráľovského 
komitátneho hradu z 12. storočia. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa 
nachádza na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m n. m.. 

Najstaršiu správu o Zvolenskom (Pustom) hrade obsahuje rozprávací prameň 
nazývaný Gesta Hungarorum (Činy Uhrov), napísaný na začiatku 13. 
storočia. Po mongolskom vpáde vzniklo na Pustom hrade veľké refúgiálne 

opevnenie. Jeho výstavbu organizoval kamenársky majster Bertold. V 
roku 1255 mu panovník Belo IV. za vykonávanie prác na kráľovských 

hradoch daroval majetok vyňatý spod kráľovského hradu Zvolen (castro 
nostro de Zolum). 
Je pravdepodobné, že v tomto období vzniklo opevnenie na Hornom (3,5 ha) 

aj Dolnom hrade (0,65 ha), a bol vybudovaný aj obranný múr v sedle pod 
Dolným hradom (dlhý 206 metrov). Z tohto obdobia pochádza veža č. 2 na 

Hornom hrade a je veľmi pravdepodobné, že aj donjon Dolného hradu. Ten 
sa s pôdorysom 20 x 20 metrov radí medzi najväčšie stavby rezidenčného 
typu v strednej Európe. Spolu s hlavnou vstupnou bránou Horného hradu je 

zároveň najzachovalejšou architektúrou na Pustom hrade. Gotická stavebná 
etapa na Pustom hrade je datovaná od konca 13. storočia až do prvej 

tretiny 14. storočia. K vstupnej bráne Horného hradu bola vtedy pristavaná 
štvorpodlažná veža. Severovýchodne od obytnej veže č. 2 bola vybudovaná 
obranná bašta a k nej prislúchajúca priečna hradba. Takto vzniklo 

predhradie pri vybudovaní ďalšieho hradu ako samostatnej obrannej a 
obytnej jednotky v rámci hornej polohy Pustého hradu. Župný hrad z konca 
13. storočia bol vstavaný do jeho severného cípu. Jeho výstavba súvisí s 

rodom Balašovcov, so županmi Demeterom a Dončom. Preto sa táto časť 
pracovne nazýva Dončov hrad. Disponuje samostatným opevnením, 

palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené 
pomocou terás. Tieto terasy využili v prvej polovici 15. 
storočia jiskrovské vojská, keď si na nich vybudovali prízemné obytné 

objekty. 
Zánik hradu Zvolen je datovaný do polovice 15. storočia, do obdobia 

vojnových stretov medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. 
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Písomný prameň z roku 1451 uvádza, že Starý Zvolen vypálil Ján Huňady. 
Poslednou stavbou vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka postavená 

v poslednom decéniu 16. storočia. 
Archeologický výskum tu od roku 2009 realizuje Archeologický 

ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, vysunuté pracovisko Zvolen. 
 

Expozícia detvianskych krížov v Detve 
Pri návšteve Detvy zaujmú drevené vyrezávané kríže stojace pri cestách, v 
blízkostí kostolov a na iných pietnych miestach. Menšie, náhrobné kríže 
označujú miesta posledného odpočinku zosnulých. Možno ich nájsť na 

detvianskom cintoríne a v expozícii na Kalvárii, v bezprostrednej blízkosti 
cintorína. Tieto kríže sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Sú 
prejavom zručnosti a majstrovstva miestnych drevorezbárov. Kríže sú 

zhotovované z dreva, zdobené sú ornamentmi a ich kolorovaním. Na 
cintoríne sa nachádzajú jednoduchšie podoby krížov – jednofarebné a 

jednoducho zdobené, ako aj bohatšie zdobené – s hlbokým vruborezom a 
farebnými ornamentmi. Prednú aj bočné steny kríža zdobí kresťanská 
symbolika a rastlinné a geometrické ornamenty. Na náhrobných krížoch je 

súčasťou aj nápis s menom zosnulého s rokmi narodenia a úmrtia. Základná 
farba kríža je tmavá, ornamenty sú biele, žlté, zelené, červené, belasé. Kríž je 

zvyčajne ukončený a chránený plechovou strieškou, ktorej okraj má podobu 
čipkového vzoru.V minulosti boli striešky krížov drevené alebo boli bez nich. 
 

Divín (hrad) 
Divín (-normovaný názov[1]; iný [a starší normovaný] názov: Divínsky hrad) 

je zrúcanina gotického hradu, ktorého ruiny sa nachádzajú v obci Divín. 

Niektoré doložené názvy sú:1329 Dyun, 1393 castrum Duyen, 1467 –
 1469 castrum Dywyn. 

Hrad bol postavený niekedy na prelome 13. a 14. storočia[2] na ochranu cesty 
do stredoslovenskej banskej oblasti. Po prvýkrát sa spomína v roku 1329. 

Hrad Divín pravdepodobne postavil niektorý z rodu Lošonciovcov z 
neďalekého Lučenca. Po neúspešnom sprisahaní proti kráľovi, ktorého sa 
zúčastnili aj príslušníci rodu Lošonciovcov (Žigmund a Štefan), kráľ Matej 

Korvín v roku 1469 daroval hrad aj s Divínskym panstvom Michalovi 
Orságovi. Onedlho ho už vlastnil Ján Nádašdy Ongor a po jeho smrti sa 

hradu násilne zmocnil Žigmund Balaša. Za vlastníctva Balašovcov bolo 
roku 1559 vybudované nové predhradie s modernými obrannými prvkami 
(bastión a dve nárožné bašty). Ani tieto opatrenia však nezabránili, aby ho v 

roku 1575 po dlhom obliehaní a ohrozovaní nedobyli Turci, ktorí ho 
okupovali až do roku 1593, kedy ho naspäť dobylo kráľovské vojsko spolu s 
Bálintom Balašom. Hradu sa stali osudnými lúpežné výčiny jeho majiteľa 

Imricha Balašu – roku 1679 ho cisárske vojská dobyli a vyhodili do vzduchu. 
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Kaštieľ vo Vidinej 
Barokový kaštieľ nachádzajúci sa približne v strede obce Vidiná patrí k 
architektonickým skvostom novohradského regiónu. Bol postavený v roku 

1911. Kaštieľ má reprezentatívnu obytnú časť zdobenú vežami. Obklopuje ho 
veľký park s množstvom vzácnych drevín. Rezidencia v súčasnosti slúži ako 
misijný dom Spoločnosti Božieho srdca. Tejto spoločnosti ho darovala 

posledná šľachtická majiteľka, grófka Hedviga Asbóthová, ktorá bola veľmi 
zbožná. 
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