
Hrady a zámky 

Medzi najvýznamnejšie a najstaršie kultúrnohistorické pamiatky Slovenska patria 
hrady, zámky a kaštiele. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom hradov a 
zámkov v Európe. Nachádza sa tu 425 kaštieľov a 180 hradov a zámkov spolu s hradnými 
ruinami. Vznikali od polovice 13. storočia až do 15. storočia, na neprístupných a 
nedobytných miestach ako ochrana územia pred nepriateľmi. Neskôr strážili vstupy do 
miest a dôležité obchodné cesty. Mnohé zo slovenských hradov sú dnes v zrúcaninách. 

Hrad Čičava (33 km) 

 
Hrad Čičava 

Čičava je zrúcanina hradu, ktorý stojí na návrší Ondavskej vrchoviny nad obcou 
Sedliská. Hrad bol pravdepodobne postavený v rokoch 1309 - 1316 a stal sa strážnou 
pevnôstkou pri priesmyku „Poľská brána“. 

 Hrad Čičava na Wikipédii 

 
Hrad Čičava 
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Hrad Čičava 

Kapušiansky hrad (38 km) 

 
Kapušiansky hrad 

Kapušiansky hrad je zrúcaninou hradu nad obcou Kapušany, je situovaný 
na skalnom výbežku vrchu Zámčisko. Hrad bol postavený v 13. storočí. Hrad pozostáva 
z predhradia a horného hradu. Hrad je obľúbeným miestom turistov, keďže okrem 
historickej hodnoty ponúkaneopakovateľný výhľad na okolie. 

 Kapušiansky hrad na Wikipédii 
 Paraglajding z Kapušianskeho hradu (video) 

 
Kapušiansky hrad 

 
Kapušiansky hrad 

Spišský hrad (85 km) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kapu%C5%A1iansky_hrad
http://www.youtube.com/watch?v=7puG7vjjdCQ
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Spišský hrad 

Spišský hrad je s rozlohou vyše 4 ha jedným z najväčších zrúcaninových hradných 
komplexov v strednej Európe. V roku 1993 Spišský hrad a kultúrne pamiatky blízkeho 
okolia zapísali do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. História hradu sa datuje na začiatok 12. storočia. 

V hradnom komplexe sú v súčasnosti umiestnené muzeálne expozície Spišského 
múzea o dejinách hradu, stredovekých zbraniach a feudálnej justícii. 

 Spišský hrad na Wikipédii 
 Spišské múzeum - expozícia Spišský hrad 

 
Spišský hrad 

 
Spišský hrad 

Kaštieľ Hanušovce (32 km) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad
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Kaštieľ v Hanušovciach 

Kaštieľ v Hanušovciach je renesančno-barokový kaštieľ, ktorý postavili na prelome 
17. a 18. storočia. Súčasťou areálu kaštieľa je rozľahlý pamiatkovo chránený prírodno-
krajinársky park. Kaštieľ je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea. 

 Oficiálna webová stránka Vlastivedného múzeuma v 
Hanušovciach 

 3D panoráma Kaštieľa v Hanušovciach 
 Vlastivedné múzeum v kaštieli 

 
Expozícia Vlastivedného múzea 

 
Kaštieľ v Hanušovciach 

Ďalšie hrady a zámky v okolí 

 Kaštieľ v Humennom (49 km) 
 Šarišský hrad (55 km) 
 Zborovský hrad (57 km) 

 

http://www.muzeumhanusovce.sk/
http://www.muzeumhanusovce.sk/
http://panoramy.sme.sk/panorama/1478/hanusovce-nad-toplou-vlastivedne-muzeum-kulturny-dom-park-pred-kastielom/?pr=1484&p=1500
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=vmht
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Humennom
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%BD_hrad
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