CYKLOTURISTIKA
Drevené kostolíky a hrady východného Slovenska

ORGANIZAČNÉ POKYNY
1.) Dátum vykonania:
Začiatok akcie:
Ukončenie akcie:

podľa plánu CTK Lešťan
Prešov od 08:00 hod.
Trebišov do 12:00 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 Stropkove, Snine
Michalovciach. Platbu za ubytovanie uhradí každý účastník akcie,
stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie.

a

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
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INFORMAČNÝ MATERIÁL
PROGRAM
DEŇ
PRVÝ

DRUHÝ

TRETÍ
ŠTVRTÝ

PIATY

ŠIESTY

TERMÍN
ČAS

ČINNOSŤ
PRESUN vlakom do obce Prešov
PRESUN bicyklom do obce Stropkov
Ubytovanie Stropkov
PRESUN bicyklom za drevenými kostolíkmi v
okrese Stropkov a Svidník
Ubytovanie Stropkov

POZNÁMKA
Po trase Prešov-Šariš (hrad)-Kapušany pri Prešove
(hrad)-Giraltovce-pred Radoma-Stropkov (hrad)
Po
trase
Stropkov-Miroľa
(kostolík)-Dobrožaľ
(kostolík)-Príkra
(kostolík)-Nižný
Komárnik
(Kostolík)-Vyšný
Komárnik
(kostolík)-Dukla
(pamätník)-Hunkovce (kostolík)-Korejovce (kostolík)Medvedie
(kostolík)-Krajné
Černe
(kostolík)Ladomirová (kostolík)-Šemetkovce (kostolík)-Svidník
(pamätník, múzeum, skanzem rusínsko-ukrajinskej
kultúry, veterný mlyn)-Potoky (kostolík)-Stropkov

PRESUN bicyklom do obce Snina
Ubytovanie Snina

Po trase Stropkov-okolo vodnej nádrže DomašaČičva (hrad)-Humenné (hrad)-Jasenov (hrad)-Snina

PRESUN bicyklom za drevenými kostolíkmi
v okrese Snina
Ubytovanie Snina

Po trase Snina-Stakčín-Jalová (kostolík)-okolo vodnej
nádrže
Starina-Topoľa
(kostolík)-Ruský
Potok
(kostolík)-Ulič-Uličské
Krivé
(kostolík)-Ulič-Ruská
Volová-Kalná Roztoka (kostolík)-Stakčín-Snina

PRESUN bicyklom a pešo do obce Michalovce
Ubytovanie Michalovce

Po trase Snina-Remetské Hámre (VIHORLAT)rázcestie Rovienky (VIHORLAT)-Sninsky Kameň
(VIHORLAT) -Morské Oko (VIHORLAT)-Remetské
Hámre (VIHORLAT)-Jovsa-Háj boha Perúna (obec
Úbrež)-okolo vodného diela Zemplínska ŠíravaVinné (hrad)-Michalovce (hrad)

PRESUN bicyklom do obce Trebišov
PRESUN vlakom do obce Rimavská Sobota

Po trase Michalovce-Senné (hrad, rybníky)-Drahnov
(hrad)-Oborín-Hraň (hrad)-Trebišov (hrad Parič)
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Šarišský hrad
Šarišský hrad (-normovaný názov)[1] alebo hrad Šariš patrí k najrozsiahlejším stredovekým
hradom (zrúcaninám) na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je
postavený na Šarišskom vrchu – kužeľovitom andezitovom 570 m vysokom kopci nad
mestečkom Veľký Šariš cca 5 km od mesta Prešov. Poloha kopca v údolí rieky Torysy je
predurčená na trvalé osídlenie. Presné obdobie výstavby základnej stredovekej stavby nie je
známe. Výstavba nového hradu začala v 13. storočí; odtiaľ pochádza aj prvá zmienka o hrade
menom Sarus (1245). Hrad bol postavený, aby chránil severojužnú obchodnú cestu údolím
rieky Torysy. Už od začiatku svojho jestvovania bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v
čase, keď sa zdržiavali v Šariši.
Po vzniku Šarišského komitátu v 40. rokoch 13. storočia sa stal centrom nového správneho
celku, sídlom šarišských županov (comes). Na začiatku 14. storočia sa hradu zmocnil rod
Omodejovcov, nepriateľov kráľa Karola Róberta. Noví majitelia hrad rozšírili o obytné i
hospodárske objekty a zosilnili jeho opevnenie. Hradný kapitán Demeter z neho terorizoval
okolité mestá a kráľovi verných zemanov. Po Bitke pri Rozhanovciach (1312) sa stal opäť
kráľovským majetkom. Kráľ Žigmund daroval hrad r. 1405 Petrovi Perénimu a od neho ho
neskôr získali Šoóšovci. Na krátky čas, v rokoch 1441-1460, obsadil hrad Ján Jiskra z
Brandýsa a jeho kapitáni. Po neúspešnom obliehaní ho nakoniec dohodou získal kráľ Matej
Korvín.
V druhej polovici 15. storočia bol majetkom Peréniovcov, ktorí ho opäť rozšírili a opevnili
novým hradným múrom. Peréniovci v roku 1526 po bitke pri Moháči prešli na stranu Jána
Zápoľského a okupovali Košice (4. 12. 1536). Cisárske vojsko hrad obliehalo a v roku 1537 aj
dobylo. Na Šarišský hrad sa presunuli provinčné orgány z kráľovského domu v Košiciach.
Obavy z nájazdov Turkov po bitke pri Moháči spôsobili posilnenie jeho obranného systému.
Hrad Šariš sa týmto stal centrom habsburskej časti kraja od Tatier po Tisu. Habsburgovci ho
prestavali na mohutnú vojenskú pevnosť s kasárenským štýlom života. Mal stálu posádku asi
200 pešiakov a značný arzenál.
V roku 1642 sa hrad dostal do držby magnátskeho rodu Rákociovcov, ktorí obývali honosný
kaštieľ v podhradí. Táto mohutná pevnosť však nezasiahla do nasledujúcich pohnutých
udalostí posledných protihabsburských povstaní. V roku 1660 vybuchol sklad pušného
prachu a celý hrad značne poškodil. V nasledujúcich rokoch ho preto používali iba na
ubytovanie vojska. Hrad v roku 1687 vyhorel a viac nebol obnovený. Posledný z Rákociovcov,
sedmohradské knieža František II. Rákoci, známy bojovník za slobodu Uhorska, zomrel vo
vyhnanstve v Turecku a hrad prešiel po ženskej línii do vlastníctva rodu Aspermont, neskôr
ho vlastnili Szirmayovci. Posledným vlastníkom hradu bol kráľovský komorník Gejza Puľský.

Kapušiansky hrad
Kapušiansky hrad (-normovaný názov[1]; iné názvy: Kapušany, Maglódsky hrad, Maglovec)
je hradná zrúcanina nad obcou Kapušany, nad cestou do Bardejova a je situovaná na
skalnom výbežku vrchu Zámčisko.
Na pomerne strmom kopci, na mieste starého slovanského hradiska, postavili v 13.
storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. Jeho prvým
majiteľom bol rod Moglód (FAD 1225 rod veľmoža Maloutha). Po jeho vymretí prešiel do
majetku kráľovskej komory a jeho veliteľom sa stal Henrich Tarczay, stúpenec Matúša Čáka.
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V roku 1312 počas bojov medzi Karolom Róbertom a Matúšom Čákom hrad zničili. Okolo
roku 1410 ho dostal Andrej Tétényi, ktorý postavil nový opevnený objekt a začal používať
priezvisko a prídomok Kapy z Kapušianskeho hradu (Kapy de Kapivár). V súvislosti s
tureckým nebezpečenstvom hrad v druhej polovici 16. storočia opevnili a prestavali, aby
vyhovoval požiadavkám novej vojenskej techniky. V roku 1685 ho obsadil Imrich Tököli, ale v
tom istom roku ho dobylo cisárske vojsko. Začiatkom 18. storočia sa hradu zmocnil
Telekessy, veliteľ vojsk Františka II. Rákociho, ktorý hrad v roku 1709 podpálil. V
roku 1712 ho provizórne opravili, ale už v roku 1715 ho na základe rozhodnutia snemu
zbúrali.

Stropkovský hrad
Stropkovský hrad[1] bol hrad uprostred Stropkova, ktorý z väčšej časti zanikol v 18. storočí.
Počiatky histórie tohto hradu siahajú do prvej polovice 15. storočia a sú nerozlučne späté s
mestom Stropkov. Hrad bol situovaný v južnej časti námestia Stropkova a vznikol postupným
obostavaním pôvodnej kráľovskej mýtnej veže pri farskom kostole, ktorá plnila aj úlohu
zvonice. Pôvodne mal asi len drevené palisádové opevnenie, ale časom sa vyvinul na
plnohodnotný murovaný mestský hrad pentagonálneho pôdorysu, ako ho poznáme z
roku 1767. Jeho majiteľmi boli Pereniovci (páni z Perína, Perényi) (1408 – 1657)
a Peteovci (1657 – 1814). Donedávna bol rozšírený názor, že hrad bol zbúraný po potlačení
kuruckého povstania roku 1711, ale tento názor je chybný, keďže poznáme jeho pôdorys z
roku 1767. Jeho zánik súvisí z požiarom mesta, keď bolo zničené celé centrum mesta ako aj
hrad. Po požiari už nebol opravený a pracovití Stropkovčania si jeho murivo rozobrali na
podmurovky svojich domov. Zachovala sa z neho južná časť východného krídla (dnes kaštieľ)
a centrálny farský kostol, okolo ktorého bol hrad postavený.
Pozostatky hradu sa nachádzajú v poschodovej budove kaštieľa na východnej strane farského
kostola a v gotickom uzávere presbytéria, ktoré bolo pôvodne hradnou kaplnkou. Základy
hradu sú pod terénom v okolí farského kostola. Hradný komplex bol sčasti prestavaný na
kaštieľ resp. obytnú stavbu a ostatné fortifikačné objekty boli neskôr rozobrané a použité pri
novej výstavbe mesta.

Východoslovenské drevené kostoly
Východoslovenské
drevené
kostoly/kostolíky/chrámy/cerkvi sú
drevené
stavby
sakrálneho charakteru tvoriace osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenska. Do tohto
súboru oficiálne patrí pod uvedeným názvom 27 objektov, ktoré sú zapísané medzi národné
kultúrne pamiatky.
Súbor
kostolov
bol
vyhlásený
za
národnú
kultúrnu
pamiatku
uznesením
predsedníctva SNR číslo 234 v roku 1968. Oznámenie o tomto uznesení bolo uverejnené v
Zbierke zákonov v čiastke 45/1968 na strane 425.
Ich ojedinelosť spočíva najmä v ich architektúre a technológii výstavby. Stavali ich na území,
ktoré vždy oplývalo dostatkom dreva z bohatých lesov karpatského oblúka. Druhým
špecifikom východnej oblasti Slovenska je kultúrna a konfesijná spätosť s byzantským
prostredím, ktorá určila osobitné črty mnohých kultúrnych prejavov tunajšieho ľudu a
podpísala sa aj na tvorbe drevenej sakrálnej architektúry (po náboženskej stránke),
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formovanej pod vplyvom východného náboženského rítu. Drevené chrámy, ktoré boli zaradené
do zoznamu národných kultúrnych pamiatok sú objekty gréckokatolícke, okrem chrámu
v Ruskom Potoku, ktorý je pravoslávny a kostola v Hervartove, ktorý je rímskokatolícky.
Veľká väčšina z týchto chrámov je teda byzantského obradu a používa sa pre nich
označenie cerkev. Prevažne sú to trojpriestorové stavby so štvorcovým alebo polygonálnym
presbytériom, s pozdĺžnou loďou krytou presahujúcou kupolou a predsieňou (tzv. babincom).
Veža vyrastá z konštrukcie predsiene, s ktorou má nad prízemím spoločnú strechu. Pozemok,
na ktorom viaceré chrámy ležali, býval ohradený zrubovou alebo murovanou ohradou a jeho
organickou súčasťou bol často i miestny cintorín.
Základná konštrukcia všetkých týchto objektov je zrubová. Krytinou stavieb je drevený šindeľ.
Najpoužívanejším stavebným materiálom býval červený smrek, ktorý remeselníci opracovávali
sekerou (pílou až v 19. storočí). Stavitelia pravidelne spájali drevené hranoly dubovými klinmi.
Stavba spočívala na jednoduchej kamennej podmurovke bez maltového spojiva.
Väčšina východoslovenských drevených chrámov pochádza z 18. storočia (najstarší a súčasne
najhodnotnejší je kostol v Hervartove pochádzajúci z obdobia okolo roku 1500) a vykazuje
konštrukčnú, dispozičnú a umeleckú príbuznosť. Mnohé interiéry boli pôvodne vyzdobené
nástennými a stropnými maľbami, opierajúcimi sa o byzantské vzory. Tvorili
protiváhu ikonostasu, ktorý bol výtvarným i funkčným jadrom celej stavby. Priestory bývali
často dotvárané rezbárskymi prácami.
Súbor východoslovenských drevených chrámov predstavuje jednu z najvýraznejších
pamiatkových skupín na Slovensku. Originalitou, krásou a malebnosťou i spätosťou s
prostredím, v ktorom vznikli sú prejavom tvorivého génia prostého ľudu, jeho kultúrnej a
duchovnej vyspelosti a remeselnej zručnosti domácich majstrov tesárov.
Súbor tvorí 27 sakrálnych objektov, ktoré ako celok boli vyhlásené národnými kultúrnymi
pamiatkami. Súčasne súbor ašpiruje na zápis do fondu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Štyri z nich tam už boli zapísané ako Drevené chrámy v slovenskej časti
Karpatského oblúka. Okrem dvoch – chrámy v Inovciach a Ruskej Bystrej nachádzajúce sa v
okrese Sobrance v Košickom kraji – všetky ostatné sú na území Prešovského kraja v
okresoch Svidník (desať
objektov), Bardejov (7), Snina (5), Prešov, Stará
Ľubovňa a Stropkov (po jednom objekte).

Obec

Bodružal

Kostol

Chrám svätého Mikuláša

Cirkev

gréckokatolícky

UNESCO

Obrázok
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Brežany

Chrám svätého Lukáša Evanjelistu

gréckokatolícky

Dobroslava

Chrám svätej Paraskevy

gréckokatolícky

Frička

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky

Hervartov

Kostol svätého Františka z Assisi

rímskokatolícky

Hrabová
Roztoka

Chrám svätého Bazila Veľkého

gréckokatolícky

Hraničné

Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny
rímskokatolícky
Márie
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Hunkovce

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky gréckokatolícky

Inovce

Chrám svätého Michala archanjela

Jedlinka

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky gréckokatolícky

Kalná Roztoka

Chrám svätého Jána Krstiteľa

gréckokatolícky

Korejovce

Chrám Ochrany Bohorodičky

gréckokatolícky

Kožany

Chrám Stretnutia Pána so Simeonom

gréckokatolícky

gréckokatolícky
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Krajné Čierno

Chrám svätého Bazila Veľkého

gréckokatolícky

Krivé

Chrám svätého evanjelistu Lukáša

gréckokatolícky

Ladomirová

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky

Lukov-Venécia

Chrám svätého Kozmu a Damiána

gréckokatolícky

Miroľa

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky gréckokatolícky

Nižný Komárnik

Cerkov Ochrany Presvätej
Bohorodičky

gréckokatolícky
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Potoky

Chrám svätej Paraskevy

gréckokatolícky

Príkra

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky

Ruská Bystrá

Chrám Prenesenia ostatkov svätého
Mikuláša

gréckokatolícky

Ruský Potok

Chrám svätého Michala archanjela

pravoslávny

Šemetkovce

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky

Topoľa

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky
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Tročany

Chrám svätého evanjelistu Lukáša

gréckokatolícky

Uličské Krivé

Chrám svätého Michala archanjela

gréckokatolícky

Dukelské bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku
Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné kultúrne pamiatky,
venované Karpatsko-duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny v
oblasti Duklianskeho priesmyku a pamiatke tu padlým vojakom.
Duklianske bojisko je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z
27. 2. 1961). Územne je rozdelená do dvoch lokalít:
Pamätník sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik 49°24′53″S 21°42′00″V.
Jeho vybudovaním v priestore bojov vláda Česko-Slovenskej republiky vzdala padlým
vojakom 1. česko-slovenského armádneho zboru. Pamätník bol postavený v roku 1949 a jeho
autorom je Ing. architekt Josef Grus. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko – cintorín, na
ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru.
Pamätník tvorí vysoký pylón a kolumbárium. Uzatvára južnú stranu cintorína a spolu s
obradnou sieňou je vysoký 28 m. Svojím tvarom pylón symbolicky znázorňuje úder
oslobodzovacích vojsk do nepriateľskej obrany na poľsko-československom pomedzí. V roku
1949 bola súčasťou pamätníka socha čs. vojaka, ktorý vzdáva na poctu zbraň svojim mŕtvym
spolubojovníkom, dielo sochára Jana Vítka[4] a vtedajsi statny znak - lev s dvojkrizom. Tato
socha bola v roku 1964 odstranena spolu s povodnym statnym znakom a v roku 1964 bol
pamätník doplnený o bronzové súsošie Žalujem od národného umelca Jána Kulicha: matka
ďakuje sovietskemu vojakovi za oslobodenie a zároveň žaluje fašizmus za príkoria a utrpenie,
ktoré spôsobil. Ďalej bol pôvodný štátny znak nahradený štátnym znakom vtedy platným.
Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule s vygravírovanými menami
1265 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli v Karpatsko-duklianskej
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operácii. Nie všetci sú pochovaní na Dukle; väčšina hrobov sa nachádza na poľskej strane
hraníc, predovšetkým v meste Dukla a v osade Nowosielce.
V kolumbáriu pamätníka (žulové čierne oválne teleso s výklenkami na ukladanie urien) je
uložená prsť zo všetkých miest bojov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Portál kolumbária
zdobia reliéfy znázorňujúce jeho bojovú cestu od Buzuluku do Prahy.
Pri štátnej ceste, asi 200 m od štátnej hranice, je žulový pamätník Rozpuknuté srdce.
Postavený je na mieste tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala-Sázavského, veliteľa 1. čs.
samostatnej brigády v ZSSR, ktorý tu zahynul 6. októbra 1944. Generálovo auto nabehlo na
nástražnú mínu. Spolu s generálom zahynul aj jeho vodič a osobná stráž.
Vľavo od štátnej cesty asi 100 m od štátnej hranice, na mieste, kde bol pôvodný cintorín
príslušníkov čs. armádneho zboru, je od roku 1967 umiestnená žulová plastika – symbol
ženijného vojska v Karpatsko-duklianskej operácii. Plastika zobrazuje ruku ženistu pri
zneškodňovaní protitankovej míny.
Pri štátnej hranici je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L.
Svobodu 49°24′53″S 21°42′30″V vyhliadková veža. Pôvodná veža bola drevená, súčasná bola
odhalená v roku 1974. Rozhľadňa je postavená v nadmorskej výške 550 m a je vysoká 52 m.
Vo vstupnej hale vyhliadkovej veže je inštalované audiovizuálne zariadenie, ktoré umožňuje
návštevníkovi získať podrobnejšie informácie o Karpatsko-duklianskej operácii. Z plošiny je
výhľad na duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane. V interiéri rozhľadne je
inštalovaná lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti a zároveň označenie
československej generálskej vojenskej hodnosti.
V roku 1981 bola v severovýchodnej časti areálu pamätníka vytvorená aleja Hrdinov Dukly.
Na kamenných žulových blokoch sú umiestnené busty 15 hrdinov Sovietskeho zväzu a
Československej republiky, aktívnych účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie. Busty v
nadživotnej veľkosti tu majú maršali Sovietskeho zväzu Ivan Stepanovič Konev, K. S.
Moskalenko a A. A. Grečko, armádni generáli L. Svoboda a K. Klapálek, generálmajori A.
Sochor a R. Tesařík, podplukovníci J. Kholl a F. Vrána, kapitáni R. Jasiok a V. Opatrný,
gardoví seržanti P. A. Kondyra, V. N. Golovaň a D. Karakulov a mladší seržant I. V. Babin.
Areál Duklianskeho bojiska sa rozprestiera od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský
hraničný priechod Dukla. Jeho súčasťou je vojenské prírodné múzeum, ktoré bolo
sprístupnené verejnosti v roku 1959. Nachádza sa tu expozícia v prírode s rozmiestnenou
bojovou technikou v katastrálnom území obci Nižného Komárnika a Vyšného Komárnika.
Sprístupnené sú aj zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek 1.
čs. armádneho zboru v ZSSR i veliteľské stanovište veliteľa 3. čs. brigády, z ktorého velitelia
zabezpečovali ďalšiu útočnú činnosť na slovenskom území po prekročení štátnej hranice.
Údolie
smrti je
súčasťou
Prírodného
duklianskeho
múzea.
Zaoberá
plochu
obcí Dobroslava, Kapišová, Kružlová, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Pisaná, kde
je osadená vojenská technika z obdobia Karpatsko-duklianskej operácie z bojov
počas 25. až 27. októbra 1944[5] a to:
•

Dobroslava chotár obce akp NKP č. 11645[6] ako Expozícia vojenskej techniky –
Karpatsko Dukelská operácia
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•
•
•
•
•
•

Kapišová pamätník
NKP
č.
11641[7] s
dvomi
tankmi
T-34
49°21′00″S 21°35′43″V
Kružlová pamätník - NKP č. 11642[8] s ôsmimi tankmi T34/85, symbolizujúcimi
tankovú rotu v útoku 49°21′42″S 21°35′45″V
Nižná Pisaná pamätník - NKP č 11643[9] s dvomi tankmi T-34 a húfnicou
49°23′06″S 21°36′03″V
Svidnička pamätník - NKP č. 11646[10] s tankom T-34 49°22′58″S 21°34′10″V
Vápeník pamätník NKP č. 11647[11] s tankom T-34 49°23′28″S 21°32′45″V
Vyšná Pisaná pamätník v strede dediny a tank T-34 za dedinou, NKP č.
11644[12] 49°24′21″S 21°36′37″V
Pamätník Červenej armády
Vo Svidníku stojí monumentálny mramorový pamätník Červenej armáde, národná kultúrna
pamiatka. Bol odhalený 3. októbra 1954 pri príležitosti osláv 10. výročia karpatskoduklianskej operácie. Autormi projektu boli českí architekti Ing. Karel Lodr, Jan Krumprecht
a Václav Šedivý. Sochárske práce realizovali sochári – národní umelci Oskár Kozák, Jan
Hana a zaslúžilý umelec František Gibala.
Pomník má výšku 37 m. Päťramenná hviezda na jeho vrchole meria 3,5 m. Čelné steny
ohrady pamätníka výtvarne symbolizujú Slovenské národné povstanie a príchod Červenej
armády. Na ľavej strane pamätníka je súsošie Útok Sovietskej armády, na pravej strane
reliéf Partizánska hliadka v Slovenskom národnom povstaní. Pred širokým schodišťom
pamätníka je bronzová socha sovietskeho seržanta; symbolizuje čestnú stráž, ktorá vzdáva
hold nad mohylou padlých. Jej výška je 4 m a jej autormi sú Jan Bartoš a Jan Hana. Po
bokoch sokla, na ktorom je postavená socha, sú vysekané položené mramorové lipové vence.
Architektonický komplex pamätníka dotvárajú dve pieskovcové súsošia: Hanovo Stretnutie a
Gibalovo Smelý pohľad do budúcnosti. Na štvorcovom piedestáli, obelisku a pylóne pamätníka
sú osadené veľkorozmerné mramorové reliéfy: Zdvihnutie zástavy na slávu víťazstva, 9. máj
1945, Ľudia vítajú svojich sovietskych osloboditeľov, Zvítanie partizánov so Sovietskou
armádou a Dedina víta sovietskych vojakov. Pri pamätníku pri stene sú vytvorené symbolické
mramorové hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov.
Na hrobkách sú vytesané symboly rozlišovacích znakov týchto druhov sovietskych zbraní. V
štyroch spoločných hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov.
V roku 1974 bol vytvorený na pravej strane pamätníka v blízkosti vojenského múzea Park
bojovej techniky, v ktorom je rozmiestnená vojenská bojová technika používaná v čase
Karpatsko-duklianskej operácie.

Veľká Domaša
Veľká Domaša , inak nazývaná aj ako Slovenské more, je viacúčelové vodné dielo - vodná
nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov. Výstavba vodného diela Veľká Domaša sa
začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať
v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa
hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej
časti sa začalo v rokoch 1965 - 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri

CYKLOTURISTIKA
Drevené kostolíky a hrady východného Slovenska
1966. Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967,
bola ukončená výstavba celého vodného diela.
Vodná nádrž Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy, pod ňou je malá
vyrovnávacia nádrž Malá Domaša. Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá
na území okresu Vranov nad Topľou a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Vystavbou
vodného diela boli s výnimkou niektorých stavieb zatopené dediny Dobrá nad Ondavou,
Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov a časť obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Namiesto
Kelče vznikla nová dedina Nová Kelča.
Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia
prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej
vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody
hladina aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou
aktiváciou zosunov na priľahlých svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty,
najmä cesty.
•
•
•
•
•
•
•

Vodná plocha: 1422 ha
Dĺžka: 14 km
Najväčšia hĺbka: 35 m
Plavebné hĺbky: 8 - 15 m
Max. šírka: 4 km
Objem: 187,5 mil. m3
Nadmorská výška: 162,4 m n. m.

Čičava (hrad)
Čičava[2][3] alebo Čičva je zrúcanina hradu z 13.
storočia stojaca
na
zalesnenom
výbežku Beskydského predhoria v podcelku Mernícka pahorkatina, nad obcou Sedliská –
miestna časť Podčičva. Nachádza sa južným smerom od vodnej nádrže Veľká
Domaša v nadmorskej výške 205 m n. m.[4] Hrad poškodilo posledné Rákociho povstanie v
roku 1711 a odvtedy je zrúcaninou.[5] Z hradného kopca sú ďaleké výhľady.
Hrad Čičava bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.[6]
Od roku 2014 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu občianskym združením Pro futuro
hradu Čičva, ktoré je členom záujmového združenia Zachráňme hrady. Hradný areál je voľne
prístupný pre návštevníkov.
Hrad bol pravdepodobne postavený v rokoch 1309 – 1316 a stal sa strážnou pevnôstkou pri
priesmyku „Poľská brána“ (Porta Polonica). Bol strediskom rozsiahleho panstva, ku ktorému
patrilo viac než 60 obcí.
V roku 1527 bol župným zhromaždiskom a sídlom archívu Zemplínskej stolice. V tom istom
roku ho Ján Zápoľský dobyl a podpálil. Pri požiari zhorel i archív Zemplínskej stolice. Hrad
však znovu opravili a zrenovovali.
V
roku 1575 sa
v
neďalekom Vranove
nad
Topľou konala
svadba Františka
Nádašdyho s Alžbetou Bátoriovou. Súčasťou nevestinho vena bol aj hrad Čičava. V
roku 1610 ho do vena dostala Alžbetina dcéra Katarína, ktorá sa vydala za Juraja
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Drugeta z Humenného. Týmto sa dostal hrad do rúk Drugetovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho
najväčší rozmach.[7]
V roku 1684 ho dobyli Tököliho vojská. V roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka II.
Rákociho. Poškodené časti opravili a hrad zabezpečili. V rukách rákociovských povstalcov bol
až do roku 1711, kedy sa rákociovský veliteľ gróf František Barkóci pridal na stranu
cisárskych vojsk a vydal im hrad, ktorý dal cisársky generál Lauckena zbúrať.[8]

Humenský zámok
Monumentálny renesančno-barokový kaštieľ (zámok) s parkom v meste Humenné, postavený
na mieste stredovekého vodného hradu. Má štvorcový pôdorys s centrálnym dvorom. Jeho
bezpečnosť mali zaručovať štvorhranné veže v nárožiach. Veža so vstupnou bránou a padacím
mostom ponad vodnú priekopu sa vypína uprostred priečelia. Z barokového obdobia sa
zachovali interiéry s ústrednou sálou a radom salónov s nástennými maľbami.
V súčasnosti sa v ňom nachádza Vihorlatské múzeum s umelecko-historickou
prírodovednou expozíciou, ktorá je obsahovo zviazaná s horným Zemplínom.

a

Jasenov (hrad)
Jasenov (-normovaný názov)[2] alebo Jasenovský hrad je hradná zrúcanina na zalesnenom
chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy. Nachádza sa v nadmorskej
výške 392 m n. m. zhruba 4 km na juh od Humenného a zhruba 1 km od obce Jasenov (od
ktorej je odvodený názov hradu). Z hradu sú pekné výhľady predovšetkým severným smerom
na Humenné a okolie.[3][4]
Jasenovský hrad bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.[5]
Od roku 2011 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu obcou Jasenov v spolupráci s
občianskym Združením na záchranu Jasenovského hradu, ktoré je členom záujmového
združenia Zachráňme hrady. Hradný areál je voľne prístupný pre návštevníkov.
Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Mongolov (Tatárov...) v 13. storočí. Mal strážiť
prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. V
listinách sa prvýkrát spomína v roku 1328, resp. 1330 ako castrum Jezenew. Pravdepodobne
ho postavili Račkajovci. Drugetovci, pôvodne taliansky rod, sa stali majiteľmi tunajšieho
hradu po bitke pri Rozhanovciach, po roku 1312 a patril im až do 17. storočia. V
roku 1644 hrad obsadili vojská Juraja Rákociho. Pri obliehaní ho ťažko poškodili a neskôr ho
už
neopravovali.
Hrad
spolu
s obcou patril
v 18.
storočí Čákiovcom a
v 19.
storočí Andrášiovcom. Určité snahy o záchranu objektu prejavili koncom 19. a začiatkom 20.
storočia vtedajšie pamiatkové orgány. Niektoré už rozpadávajúce sa múry hradu
zakonzervovali a nepatrnú časť objektu zastrešili. Dokončenie prác zmarila prvá svetová
vojna.
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Starina (vodná nádrž)
Starina[1] je najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku, zároveň je najväčším
zdrojom pitnej vody v strednej Európe.[2][3] Nachádza sa v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v
severovýchodnej časti Zemplína na území okresu Snina, v katastri obce Stakčín.[4]
Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území Národného
parku Poloniny.
Vodná nádrž má objem 59,8 mil. m³ vody a rozprestiera sa na ploche 311,4 ha, priehradný
múr má výšku 50 m, dĺžka hrádze je 345 m, šírka 7 m.[2] Bola vybudovaná v
rokoch 1981 až 1988 pre zásobovanie regiónu východného Slovenska (najmä Prešova a Košíc)
pitnou vodou.[5] Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 dedín z dôvodu ochranného pásma
zdroja pitnej vody nad nádržou v 70. rokoch 20. storočia. Išlo o tieto rusínske
obce: Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana, Zvala.[2]
Vrstvy pieskovcov a ílovcov sa vytvorili v treťohornom mori.

Sninský kameň (vrch)
Sninský kameň (1 006,0 m n. m.)[3] je vrch v sopečnom pohorí Vihorlatské vrchy. Je
najnižšou vihorlatskou tisícovkou z piatich (pozri: zoznam vrcholov vo Vihorlatských vrchoch).
Sninský kameň je najvýraznejšou dominantou okolia Sniny. Mohutne sa vypína
juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Aj keď má v
názve prívlastok sninský, jeho vrchol sa nachádza v okrese Humenné, na území Vojenského
obvodu Valaškovce v katastrálnom území Valaškovce-Sever.[1][2]
Vrchol
je
vzdialený
približne
20 km východne od Humenného.

7 kilometrov juho-juhovýchodne

od

mesta Snina a

Na vzniku Sninského kameňa sa podieľala sopečná činnosť. Konečnú podobu mu však
vymodeloval mráz a voda. Tento vyvreninový andezitový útvar sa skladá z dvoch
samostatných skalných brál a to plošne menšieho ale vyššieho Malého Sninského
kameňa (1 006 m n. m.)
a
nižšieho
ale
plošne
väčšieho Veľkého
Sninského
kameňa (998 m n. m.). Ich priemerná výška je 20 metrov. Západný okraj, ktorý vyzerá
majestátne najmä z údolia Cirochy, je vysoký až 40 metrov. Ich šírka je miestami len 5 – 15
metrov. Veľký Sninský kameň je dlhý približne 180 metrov a Malý približne 70 metrov.
Sninský kameň je vyhľadávanou turistickou atrakciou. Vrcholové plošiny oboch častí
Sninského kameňa sú prístupné turistom pomocou železných rebríkov.
Na Veľkom Sninskom kameni stojí jednoduchý kovový kríž, ktorý dali postaviť veriaci a
rímskokatolícky farský úrad v Snine v roku 1990, ten nahradil pôvodný drevený. Kríž bol
posvätený biskupom Alojzom Tkáčom. Pôvodný kríž na Sninskom kameni zničili vandali ešte
v 50. rokoch. Po niekoľkých rokoch chceli Poliaci obnoviť tradíciu a postavili jednoduchý
drevený dubový kríž, no aj ten sa stal časom terčom vandalov. Súčasný kríž to tiež neminulo,
bol niekým zhodený do rokliny, po oprave bol umiestnený na pôvodné miesto.[4]
Na Malom Sninskom kameni je osadená schránka s vrcholovou knihou, do ktorej môžu turisti
zaznamenať svoj výstup.
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Morské oko (jazero)
Morské
oko[1],
v
minulosti
nazývané Veľké
Vihorlatské
jazero,
je
najväčšie jazero vo Vihorlatských
vrchoch a
tretie
najväčšie
prírodné
jazero
na Slovensku po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z
najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab.[
Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný
zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za
vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom,
polohou,
fyzikálno-chemickým
a
biologickým
režimom.
Leží
pod Sninským
kameňom (1 006,0 m n. m.) v katastrálnom území obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica,
v nadmorskej výške 618 m n. m. Dnešná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19.
storočia, keď bol vybudovaný umelý priehradný múr. Asi 7 ha plocha jazera po zvýšení vodnej
hladiny o 5 m vytvorila dnešnú plochu 13,8 ha. Maximálna dĺžka jazera je 750 m a šírka
312 m. Jazero dosahuje hĺbku až 25,1 m.
Nachádza
sa
v Chránenej
krajinnej
oblasti
Vihorlat a
patrí
do
ochranného
[3]
pásma územia Vihorlatský prales, skrátene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 zapísané do
zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v kategórii Karpatské bukové pralesy.
Dôvodom zápisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše 240-ročnými exemplármi. Kategória
bola neskôr viac krát rozšírená o ďalšie lokality a v súčasnosti nesie názov Staré bukové lesy
a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (angl. Ancient and Primeval Beech Forests of
the Carpathians and Other Regions of Europe). Zároveň patrí do lokality Morské oko
(SKUEV0209)[4], ktorá je územím európskeho významu sústavy Natura 2000.
Neďaleko Morského oka západným smerom, v nadmorskej výške 727 m n. m. leží druhé
najzachovalejšie jazero vo Vihorlatských vrchoch – Malé Morské oko, v minulosti nazývané
Malé Vihorlatské jazero.[2]

Zemplínska šírava
Zemplínska šírava v minulosti nazývaná Zemplínska či Podvihorlatská sĺňava pôvodne
nazývaná Vihorlatská
nádrž,
je vodná
nádrž na
východnom Slovensku v povodí Bodrogu pod Vihorlatskými vrchmi. Je druhou najväčšou
vodnou priehradou na Slovensku podľa plochy hladiny, a zároveň treťou najväčšou na
Slovensku podľa celkového objemu vody (po Liptovskej Mare a Oravskej priehrade). Je
obľúbenou turistickou destináciou so siedmimi rekreačnými strediskami. Okrem rekreácie
slúži na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy Východoslovenskej nížiny, na ochranu pred
povodňami a ako vodný zdroj pre priemysel. Východná časť nádrže je chráneným areálom.
Vodná plocha Zemplínskej šíravy zaberá rozlohu 33 km². Jej maximálna dĺžka je 11 km,
maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 3,5 m a maximálna hĺbka 14,7 m. Nádrž je
vytvorená 6 – 8 (max. 12) metrovými hrádzami dlhými 7 346 m. Vodnú nádrž napájajú
prevažne vody rieky Laborec prostredníctvom prívodného, tzv. Šíravského kanála, vodu
odvádza tzv. Zalužický kanál (do Laborca), z priehrady tiež vyteká Čierna voda.
Súčasťou priehrady je aj suchá nádrž (tzv. polder) Beša. Šírava slúži na rekreačné účely,
plavbu, ochranu pred povodňami, zavlažovanie Východoslovenskej nížiny a ako vodný zdroj
pre priemysel (tepelná elektráreň Vojany).
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Východná časť priehrady medzi obcami Kusín, Hnojné a Jovsa zarastá tŕstím, čo vyhovuje
vodnému vtáctvu. Táto oblasť je vyhradená ornitológom ako chránená študijná plocha,
vznikol tu chránený areál (pozri: CHA Zemplínska šírava) vyhlásený v roku 1968 na výmere
622 ha, ktorého účelom je ochrana ornitologickej lokality vo východnej časti umelej vodnej
nádrže, so zaznamenaným výskytom 149 vtáčich foriem, z toho 37 vzácnych.[1]
Pred výstavbou vodnej nádrže sa na jej ploche nenachádzala nijaká obec. Priestor medzi
budúcimi
rekreačnými
strediskami Hôrka a Medvedia
hora využila
v
roku 1939 nemecká Luftwaffe na výstavbu provizórneho letiska bez spevnenej pristávacej
dráhy. Letisko bolo využívané pri útoku na Poľsko v začiatkoch druhej svetovej vojny.[2]
Zemplínska šírava bola postavená v rokoch 1961 – 1965 v súvislosti s vodohospodárskymi
úpravami Podvihorlatskej priekopovej prepadliny. Práce vykonávali Pozemné stavby Prešov a
Michalovce podľa projektu Hydroconsultu Bratislava. Primárnym účelom priehrady mala byť
ochrana pred záplavami a zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. S rekreáciou sa rátalo iba
okrajovo v lokálnom význame, pričom na tieto účely boli vytypované tri strediská cestovného
ruchu. Hneď po prvej sezóne v roku 1966 sa však tieto výpočty ukázali ako poddimenzované,
nakoľko priehrada pritiahla ďaleko väčší počet rekreantov, ako predpokladal plán. V
roku 1968 návštevnosť prekročila pol milión osôb, v druhej polovici 70. rokov presiahol jeden
milión. Neočakávaný záujem o Zemplínsku šíravu podnietil výstavbu turistických zariadení,
ktorá sa v prvých rokoch vyznačovala živelnosťou a provizórnosťou.
V roku 1976 sa skoordinovala starostlivosť o turistický rajón Zemplínskej šíravy, do ktorého
bola zahrnutá aj oblasť Vinianskeho jazera. Na prevádzku a údržbu stredísk bola ustanovená
Okresná správa rekreačných služieb so sídlom v najväčšom stredisku Hôrka. Výstavba
nových rekreačných zariadení sa zosúladila s územným plánom. Realizovala sa preložka a
výstavba rýchlostnej komunikácie z Michaloviec po stredisko Kamenec. Pri novej rajonizácii
cestovného ruchu v roku 1981 bola oblasť Zemplínskej šíravy zaradená do prvej kategórie s
najkvalitnejšími
podmienkami
aj
pre
prijímanie
zahraničnej
klientely.
Na
prelome 70. a 80. rokov boli vybudované moderné hotelové komplexy na sopečnatom
polostrove v stredisku Medvedia hora. Rekreačné, rehabilitačné a doškoľovacie strediská si tu
vybudovali mnohé podniky z celého Československa. V druhej polovici 70. rokov sa dokonca
plánovalo postaviť stredisko Lúčky pri južnom brehu priehrady, ale od tohoto zámeru sa
napokon upustilo.
Rozvoj turistického ruchu na Zemplínskej šírave kulminoval v 70. a 80. rokoch 20. storočia.
Zároveň však dochádzalo k znečisteniu priehrady vypúšťaním polychlórovaných bifenylov z
chemickej továrne Chemko Strážske do toku rieky Laborec. Výrazné zhoršenie kvality vody v
priehrade sa odrazilo na úpadku cestovného ruchu, ktorý sa prehĺbil zmenou vlastníckych
pomerov rekreačných zariadení po páde komunistického režimu po roku 1989. Mnoho
objektov
zostalo
opustených,
predovšetkým
v
kedysi
najobľúbenejšom
stredisku Hôrka (dodnes zdevastovaná reštaurácia Kotva a Lodenica). Šírava stratila jednak
zahraničnú klientelu a jednak domácich dovolenkárov, ktorí po roku 1989 uprednostnili
vycestovanie k moru. V prvej dekáde 21. storočia počet návštevníkov dosahoval počet iba
okolo 200 000.[3] Po roku 2003, kedy boli vybudované v troch strediskách letné bazény a
odkedy sa kvalita vody v nádrži začala zlepšovať, zažíva celá oblasť postupnú obnovu
cestovného ruchu s rastúcim počtom rekreantov.[4] V roku 2013 bola voda Zemplínskej šíravy
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach vyhodnotená ako vhodná na
kúpanie:[5]
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Zemplínska šírava je dôležitou oblasťou letného cestovného ruchu zemplínskeho turistického
regiónu na východnom Slovensku. Na jej brehoch sa nachádza sedem rekreačných stredísk:
•
•
•
•
•
•
•

Biela hora, známa aj pod názvom Prímestská, na západnom brehu v blízkosti
mesta Michalovce
Hôrka, známa aj ako Slnečný lúč, južne od obce Vinné
Medvedia hora, pri obci Kaluža
Kaluža, pri obci Kaluža
Kamenec, pri obci Kaluža
Klokočov, pri obci Klokočov
Paľkov, medzi Klokočovom a Kusínom

Michalovský hrad
Michalovský hrad (-normovaný názov)[1] alebo (hrad) Michalovce je zaniknutý vodný hrad,
neskôr prestavaný na kaštieľ v Michalovciach, Košický kraj, Zemplínska stolica. Hrad bol
postavený v druhej polovici 13. storočia.
Iné názvy hradu:
•
•
•

1345 castrum Nagymihalwara
1355 castrum Nagymihal
1449 castrum Hagymihal

Viniansky hrad
Viniansky
hrad (-normovaný
názov[2];iné
názvy: hrad
je zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13. storočia. Nachádza
okrese Michalovce.

Vinné, hrad
Vinná)
sa pri obci Vinné v

Hrad bol postavený na sopečnej kryhe na južných výbežkoch Vihorlatských
vrchov v nadmorskej výške 325,3 m n. m.[3] Spomína sa začiatkom 14. storočia, slúžil ako
strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska spolu s inými blízkymi hradmi –
Brekov, Jasenov, Čičva. Zbúraný bol na začiatku 18. storočia. Z hradného vrchu je výhľad
na Východoslovenskú nížinu, vidieť mesto Michalovce a Zemplínsku šíravu.
Viniansky hrad bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.[4]
Hradný vrch zaberá Prírodná rezervácia Viniansky hradný vrch, vyhlásená v roku 1984 na
výmere 51,96 ha so 4. stupňom ochrany prírody. Prírodná rezervácia bola rozšírená v
roku 1988 za účelom ochrany južných svahov hradného vrchu Vinianskeho hradu osídlených
teplomilnými
lesostepnými
a
lesnými
spoločenstvami
s
výskytom
vzácnych
[5]
druhov flóry a fauny.
Od roku 2011 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradnej zrúcaniny
združením Zemplínsko-užská
hradná
cesta,
ktoré
je
členom
združenia Zachráňme hrady. Hradný areál je voľne prístupný pre návštevníkov.

občianskym
záujmového

Napriek tomu, že prvá písomná správa je z roku 1335, už v roku 1312 Omodejovci hrad Vinné
napadli a poškodili. Hrad postavili pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia na ochranu
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cesty, ktorá viedla do Poľska. Hrady v neďalekom Brekove a Jasenove mali podobnú
funkciu. Vinné patrilo šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť tamojšieho panstva. Počas
bojov uhorského kráľa Mateja a poľského panovníka Kazimíra IV. v roku 1466 objekt ťažko
poškodili. Začiatkom 16. storočia hrad opravili a opevnili. Ešte v tom istom storočí, v
roku 1594, ho cisárske vojsko pri dobýjaní opäť poškodilo. O niečo neskôr majitelia
hradu, Sztárayovci, objekt opravili, hoci už v polovici 17. storočia opustili nepohodlné sídlo a
presťahovali
sa
do
obce,
kde
si
postavili kaštieľ.
Začiatkom 18.
storočia pri
likvidovaní protihabsburského povstania dal cisár hrad zbúrať. Odvtedy je ruinou.

Kaštieľ Senné
Národná kultúrna pamiatka kaštieľ Senné bol postavený v 16. storočí zemepánmi
Dobóovcami ako kúria, neskôr v 17. storočí bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické
rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre
slávne poľovačky vtáctva. Okolie kaštieľa je do dnešných dní bohaté na vtáctvo, ryby aj
chránené rastliny.Kaštieľ Senné je nielen vstupnou bránou do Chráneného vtáčieho územia
Senianske rybníky, ale ako stavebná pamiatka je jeden z najstarších a posledný svojho
druhu na Dolnom Zemplíne. Jeho zvláštnosťou sú murované klenby na dvoch poschodiach.
Múry hrubé jeden meter pevné ako hrad vydržali všetky povodne, ktoré každú jar zaplavovali
Seniansku depresiu. Vstavané podkrovie je už z čias renesancie a kúrenie kachľovými
pecami, ktoré boli zničené, bolo vyriešené pre každú miestnosť. Krov, klenby, múry aj
stavebné detaily nesú stopy zručných remeselníkov- kamenárov, tesárov, kováčov, murárov.
Zastávka na veži kaštieľa v tvare psej či vlčej hlavy má vyrazený letopočet 1678. V apríli 1928
kaštieľ navštívila Irma Sztárayová pochádzajúca z neďalekých Sobraniec, dvorná dáma
cisárovnej Alžbety Habsburgskej známej ako Sisi. Po znárodnení v r. 1945 kaštieľ slúžil na
rôzne účely ako škôlka, škola, neskôr pre ornitologické pozorovania. Po r. 1989 mu štát
nevenoval pozornosť a kaštieľ chátral, hrozilo mu zrútenie, zánik a zabudnutie. Od r. 2011 na
jeho rekonštrukciu dohliada Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, ktorá je
zriadená na verejnoprospešný účel ako vyjadruje jej názov. Upozorňuje na historické a
kultúrne dedičstvo tohto územia, prispieva k zveľaďovaniu zelene a čistote okolia, podporuje
zachovanie prírodných hodnôt a zdravého životného prostredia, pričom prezentuje duchovné
hodnoty, iniciuje poznanie a vzdelávanie, rieši neziskové úlohy a ušľachtilé ciele.
Naši predkovia, tí bohatší aj chudobní nám zanechali dedičstvo v podobe Senianskeho
kaštieľa. Naučili sa žiť v súlade s prírodou, kaštieľ im poskytoval ochranu aj obživu. Je v ňom
zhmotnená ich práca i život. Veď bol miestom, kde sa zberala úroda i seno, lovili kačice i ryby,
tu vychovávali svoje deti. Kaštieľ tu stojí celé storočia a je vzácnym klenotom nášho regiónu.

Senianske rybníky
Senianske
rybníky alebo Senné
rybníky alebo Rybničná
sústava
SennéIňačovce sú národná prírodná rezervácia[1], ktorá sa rozprestiera na východnom Slovensku, v
tzv. senianskej depresii. Je to jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej
Európe. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla medzinárodný charakter.
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Existenciu obyvateľov Senného, podobne ako viacerých okolitých „blatných“ obcí, po celé
stáročia, až do likvidácie mokradí a pravidelných záplav po roku 1970, výrazne ovplyvňovala
jeho poloha. Leží v geomorfologickej časti Východoslovenskej roviny nazvanom Senianska
mokraď,
rozprestierajúcom
sa
zhruba
v
trojuholníku
tvorenom
obcami Drahňov, Závadka a Kristy, na pravom brehu Čiernej vody, nad jej sútokom
s Laborcom.
Preliačina vznikla poklesávaním zemského povrchu, podobne ako geologická depresia dnes
zaplavená vodami Zemplínskej šíravy. Nadmorská výška celej Senianskej mokrade sa
pohybuje v rozmedzí 97 – 106 m, v samotnom chotári obce 98 – 104 metrov. Má rovinatý ráz
s nepatrnými rozdielmi, ktoré nadobúdali význam pri záplavách, ako útočište zveri.
Veľká časť bola po celé veky na jar a pri povodniach zaplavovaná, takže povrch tvoria od
konca treťohôr do súčasnosti ukladané sedimenty. Množstvo menších mokradi v Senianskej
mokradi vypĺňali močiarne usadeniny a slatiny. Jej značná plocha vyznačená nepravidelnou
obručou
obcí Vysoká
nad
Uhom, Bežovce, Svätuš, Blatná
Polianka, Blatné
Remety, Iňačovce, Senné, ostala preto neosídlenou, s prevládajúcimi kyslými lúkami a
pasienkami. Aj takmer 1 880 hektárový chotár Senného, rozprestierajúci sa po oboch
stranách Čiernej vody, bol až do vodohospodárskych úprav obhospodarovaný takmer na 70%
lúčno-pasienkárskym spôsobom.
Senianska mokraď od pradávna priťahovala nespočetné množstvá rôznych druhov vodných a
pri vode žijúcich vtákov, ktoré tu sčasti hniezdili, sčasti odpočívali počas svojich migračných
letov cez hrebene Karpát. Prví na jej význam upozornili odborníkov, ornitológov už členovia
exkluzívneho poľovníckeho spolku gr. Alexandra Sztáraya v období medzi svetovými vojnami.
Myšlienkou zriadenia súkromnej vtáčej rezervácie sa zaoberali jej členovia bratia
Ehrenheimovci. Gróf Gábor Sztáray, bývalý užský župan, neskôr o. i. zvermajster v
Remetských Hámroch ako prvý začal vytvárať zbierku preparovaných exemplárov rôznych
druhov vtákov v senianskom kaštieli, ktorá sa po vojne dostala do SNM v Bratislave.
Po roku 1940 bol nadviazaný kontakt s významným ornitológom profesorom Feriancom z
Bratislavy, ktorý sa stal zanieteným propagátorom a realizátorom myšlienky vytvorenia
senianskej vtáčej rezervácie. Po vojne na lokalitu sústredil záujem odborníkov. Ako
profesor Univerzity Komenského tu organizoval každoročné výskumy so študentmi, výsledky
ktorých zhrnul do odbornej publikácie. Inicioval vyhlásenie územia Senianskej depresie za
štátnu prírodnú rezerváciu (Vyhl. SNR č. 1801/14.mája 1955). Keď sa začalo s úpravou VSN požiadavky ornitológov na ochranu rezervácie boli zohľadnené v projektoch.
Podľa výskumov RNDr. J. Voskára a Mgr. Štefana Danka cez ňu tiahne cca 160 druhov a na
nej hniezdi vyše 50 druhov vtáctva. Bohatstvo druhového výskytu vtákov dalo podnet na
zaradenie tejto lokality medzi významné vtáčie územia (IBA - Important Birds Areas) a v
roku 1990 aj medzi Ramsarské lokality. Na území NPR Senné rybníky platí najprísnejší piaty
stupeň ochrany a na území ochranného pásma štvrtý stupeň ochrany.
Popri desiatkach párov kačice divej hniezdia v NPR Senné rybníky početné populácie potápky
chochlatej a chochlačky vrkočatej. Vtáčie ostrovy obýva kolónia kormorána veľkého a čajky
bielohlavej, podmáčavé vŕbové porasty skrývajú hniezdnu kolóniu chavkoša nočného, volavky
popolavej, beluše
malej a
porasty
vodnej
vegetácie
sú
domovom čoríkov
bahenných a chriašteľov vodných. Stromy a väčšie kroviny na hrádzach využíva na
hniezdenie kúdeľníčka lužná a takmer pri každej návšteve lokality je možné vidieť ako modrý
blesk preletieť rybárika obyčajného. Počas jarného a jesenného ťahu sa rezervácia stáva
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odpočinkovou zastávkou pre stovky potápok, volaviek, kačíc, husí a čajok, ktoré z vodnej
hladiny z času na čas zdvihne len silueta orliaka morského. Rybníky s otvorenou vodnou
hladinou bez vegetácie sú po celý rok miestom odpočinku a zberu potravy pre desiatky
potápok, kormoránov, kačíc, čajok a čoríkov.
Vodnou vegetáciou porastené rybníku obľubuje na hniezdenie zriedkavá potápka
červenooká, labuť veľká, lyska čierna či neúnavní letci čoríky bahenné a čoríky čierne.
Rybníky čiastočne alebo úplne zarastené trstinami sú okrem množstva spevavcov
(trsteniariky, svrčiaky, strnádky trstinové, fúzatky) hniezdiskom bučiaka veľkého, bučiačika
obyčajného, kolónií beluše veľkej, volavky purpurovej a lyžiara obyčajného, globálne
ohrozenej chochlačky bielookej, početnej kane močiarnej a skryto žijúceho chriašťa malého.
Počas tzv. letnenia rybníkov a po ich výlove sa rybníky bez vody stávajú
hniezdiskom šabliarky modronohej, cíbika chochlatého a kulíka riečneho. Predovšetkým sú
však oddychovým miestom pre desiatky beluší a bocianov či stovky tiahnúcich kačíc, čajok a
bahniakov, ktoré z času na čas pritiahnu pozornosť sokola sťahovavého, prilietajúceho na
rybníky za potravou až z karpatských hôr.
V rámci zaradenia do zoznamu ramsarských lokalít NPR Senné rybníky splnila kritéria pre jej
začlenenie medzi unikátne mokrade tým, že sa v nej nachádza populácia vzácnych,
ohrozených a kriticky ohrozených druhov (5 druhov celosvetovo a 53 druhov celoeurópsky
ohrozených). NPR má zvláštny význam pre zachovanie genetickej a ekologickej diverzity
územia vzhľadom na kvalitu jej fauny (avifauny).

Budova Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. Hraň
Budova Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. Hraň alebo Kaštieľ Hraň alebo Vila
Hraň je kaštieľ, samostatný objekt v blízkosti lesa v obci Hraň. Pôvodný kaštieľ dala postaviť
rodina
Almášiovcov,
ktorá
Hraň
vlastnila
od
konca
18.
storočia.
Budovu
navrhol architekt Ludvig Baumann v roku 1903.
Kaštieľ je pozoruhodná eklektická stavba na spôsob rozložitých anglických vidieckých sídel.
Ústredným priestorom dispozície bola hala, z ktorej viedlo na poschodie voľné schodisko. Hoci
je objekt pomerne veľký, pestré rozčlenenie túto veľkosť stiera. Medzi rozmanitými oknami sú
aj veľké zasklené plochy s hustým rastrom zasklenia, veľké okná či kruhové okienko v
bývalej kaplnke s gotizujúcimi prvkami. Nechýbajú vysoké tehlové komíny, kamenná
podmúrovka, hrazdené časti horných poschodí a vikierov či verandy s toskánskymi stĺpmi.
Kaštieľ vraj posledný gróf prehral v kartách. Cez druhú svetovú vojnu v nej bol internačný
tábor a od začiatku 50. rokov je tu detská psychiatrická liečebňa s kapacitou 160 lôžok.
Objekt obnovili koncom 90. rokov.

Parič
Parič (-normovaný názov[1]; iné názvy: Paričov (hrad), Trebišovský hrad, (hrad) Trebišov) je
zrúcanina vodného hradu v parku mesta Trebišov.

