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Úvod 

Zborovský hrad, ktorý obohacuje lesy vyvýšené na kopci nad obcou Zborov 

nachádzajúcou sa v okrese Bardejov, je pýchou tohto kraja. Tento hrad sa stal zrúcaninou, ktorá 

prežila svoju zimu plnú útrap, ale vďaka organizácii Združenie na záchranu Zborovského hradu, 

má možnosť opäť kvitnúť. Okrem nádejnej budúcnosti, ktorú hrad má, je veľmi zaujímavá 

a pestrá aj jeho minulosť. Zborovský hrad bol osídlený mnohými šľachtickými rodmi, ale to 

nezabránilo pohrome v podobe výstrelov a výbuchov, ktoré sa podieľali najviac na premene 

hradu na spomínanú zrúcaninu. Dlhé roky hrad nečinne čakal na jeho spásu a tá prišla spolu 

s predsedom spomínaného združenia Ing. Vladimírom Kaminským a spolkom, ktorý je taktiež 

súčasťou tohto programu, a preto sa môže Zborovský hrad aj v tejto chvíli opravovať a budovať, 

čím sa dokáže zachrániť. 

V tejto práci sa sčasti obhliadneme aj do histórie, ktorá sa na tomto hrade odohrala. Jeho 

vybudovanie ako aj jeho osídľovanie sú dôležitou časťou, ktorá vyformovala jeho vonkajšok 

na taký, aký sme ho poznali pred jeho rekonštrukciou, ktorá sa začala v roku 2010. Odvtedy sa 

jeho štruktúra iba upevňuje a získava vzhľad, aký si zaslúži. Je ešte mnoho rekonštrukcií, opráv, 

či zlepšení, na ktoré je potrebný dostatočný prívoz materiálov, robotníckych pomôcok, no 

najmä veľa pracovitosti, trpezlivosti a dobrej vôle. 

Cieľom tejto práce je ukázať, že aj na kopci za malou dedinkou, akou je Zborov, sa 

nachádza hrad, ktorý konečne dýcha a vďaka renováciám dostáva opäť šancu na život.  

Práca je rozdelená na 2 kapitoly, jedna z nich sa v skratke zaoberá jeho dávnou históriou, 

má jednu podkapitolu a tá druhá je rozsiahlejšia, opisuje hrad v súčasnosti a je rozdelená na 3 

podkapitoly. Nachádzajú sa tu aj fotogaléria, ktorá približuje vizualizáciu Zborovského hradu 

a archeologické nálezy, ktoré sa na tomto území našli. Prostredníctvom fotografií môžeme 

porovnať pôvodnú a súčasnú podobu hradu. 
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Metodika práce 

Naša práca Míľniky minulosti a súčasnosti Zborovského hradu je koncipovaná 

v nasledujúcich krokoch: V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sme si dali 

zhotoviť rešerš a po syntéze a analýze jednotlivých historických materiálov sme vybrali tie, 

ktoré súviseli s našou témou. Využili sme hlavne historické práce o Zborovskom hrade Gabriela 

Lukáča spoločne s oficiálnou internetovou stránkou Združenia na obnovu Zborovského hradu. 

Ďalším krokom bola návšteva Zborovského hradu a stretnutie s predsedom Združenia 

na záchranu Zborovského hradu Ing. Vladimírom Kaminským, ktorý nám poskytol informácie, 

z ktorých sme čerpali a používali ich pri písaní práce. 

Súčasťou našej práce sú prílohy. Obsahujú ukážky Zborovského hradu pred renováciou 

a v súčasnej podobe, taktiež jeho pôdorys a archeologické nálezy, ktoré sa našli pri 

archeologických vykopávkach. 
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1 História Zborovského hradu 

 Začiatky výstavby Zborovského hradu sa pravdepodobne viažu do obdobia konsolidácie 

vnútorných pomerov v Uhorsku za vlády Karola Roberta z Anjou,1 avšak existujú pramene, 

ktoré hovoria, že stavať sa začalo pravdepodobne za čias panovania uhorského kráľa Bélu IV. 

(1235 – 1270) po tatárskom vpáde.2 Nepoznáme však listinu, ktorá by objasňovala dôvody 

vzniku hradu. Ako možný dôvod sa uvádza ochrana uhorského pohraničia a obchodnej cesty 

do Poľska. Pôvodne mal teda hrad plniť strážnu funkciu a funkciu pohraničného hradu.  

Najväčším predpokladom je, že Zborovský hrad sa začal stavať až po roku 1317. To sa 

dá tvrdiť vďaka dvom listinám. Tou prvou je listina z roku 1269, ktorá sa týkala predaja územia 

neďalekého Smilna a tou druhou je listina z roku 1317, v ktorej kráľ Róbert odobral panstvo 

Stročín nevernému Petrovi Peteňovi. Ani v jednej z týchto listín nie je Zborovský hrad 

spomínaný, preto je zrejmé, že sa jeho výstavba začala tesne po roku 1317.3 Prvou písomnou 

správou, ktorá sa k hradu viaže, je listina kráľa Ľudovíta I. z 2.februára roku 1347. V nej zakázal 

Štefanovi a Jurajovi Bebekovcom, makovickým kastelánom /v starších prameňoch sa 

Zborovský hrad nazýval Makovica/, obsadzovať majetok Thekulovcov v Smilne a lákať 

poddaných na makovické majetky. V tom istom roku 26. apríla Ľudovít I. nariaďuje opäť 

Štefanovi a Jurajovi Bebekovcom, aby rešpektovali užívanie majetku v Mokroluhu mestom 

Bardejovom, ktoré bolo udelené Karolom Robertom z Anjou.4 Toto je prvá zmienka o hrade, 

avšak zatiaľ nepoznáme listinu, ktorá by bližšie objasňovala dobu a dôvody vedúce k výstavbe 

hradu.5 V tomto období pôvodný gotický hrad tvorilo nádvorie trojuholníkového pôdorysu 

s obranným múrom, hranolovou vežou, palácom a kaplnkou. Ďalšie písomnosti sa týkali tiež 

rôznych majetkových sporov. Dokladajú rozpínavosť Makovického panstva. V polovici 14. st. 

získal kastelán Mikuláš povolenie na vyhľadávanie zlata, striebra a iných kovov.6 Významnou 

je listina z roku 1355 zástupcu Jágerskej kapituly, ktorý na podnet Ľudovíta I. vykonal 

obhliadku smilnianskeho panstva a uviedol v nej aj hrad Makovicu a dedinu Zborov s kaplnkou 

                                                           
1 Lukáč, Gabriel; Adam, Ján: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, Vydavateľ: Obecný úrad Zborov, 
Zborov 2005, s. 35 
2 Kollár, Daniel; Nešpor, Jaroslav: Hrady – najkrajšie zrúcaniny, vyd. Dajama, Bratislava 2007, s. 133 
3 Slivka, Michal; Vallašek Andrej: Hrady a hrádky na východnom Slovensku, vyd. Východoslovenské 
vydavateľstvo, Košice 1991, s. 231 - 232 
4 Lukáč, Gabriel; Adam, Ján: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, Vydavateľ: Obecný úrad Zborov, 
Zborov 2005, s. 35 
5 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica: Krátky prehľad dejín do r. 1918, vyd. MKS v Zborove 
a rím.-kat. FÚ v Zborove, Zborov 1991, s. 6 
6 Lukáč, Gabriel a kol.: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, vyd. Obecný úrad Zborov, Zborov 2005, s. 
38  
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a mlynom. Z listiny sa dozvedáme o vtedajšom kastelánovi Mikulášovi Forgáčovi, ktorý 

doosídľoval hradné panstvo a tiež od kráľa získal privilégium dolovať zlato, striebro a iné 

kovy.7   

Makovické panstvo s hradom získal spolu so smilnianskym panstvom v roku 1364 do 

dedičnej držby šľachtic Peter Cudar z Onódu a do nájmu mýta v Bardejove a Gaboltove. Ten 

bol v mladosti pážaťom na dvore Ľudovíta I., neskôr sa stal krajinským hodnostárom a hlavným 

krajinským čašníkom.8 V roku 1367 sa dohovoril s jágerským biskupom, že mu bude vyplácať 

pevnú finančnú náhradu cirkevného desiatku za celé panstvo, tým si zabezpečil všetku 

naturálnu rentu pre seba. Postupne Cudarovci rozšírili hradné panstvo o Radomu, Kurimu 

a Stročín. Vytvorili tak najrozsiahlejšie feudálne domínium v Šariši, jedno z najväčších na 

Slovensku.9 Pravdepodobne za Cudarovcov bolo pristavané druhé nádvorie s najmenej dvoma 

polkruhovými baštami. 

Po vymretí po meči rodu Cudarovcov pánom Jakubom v roku 1470 daroval kráľ Matej 

Korvín makovické hradné panstvo s hradom svojim obľúbencom, majiteľom stropkovského 

hradného panstva, Jánovi a Rajnoldovi Rozgoniovcom, pánom z Rozhanoviec.  Rozgoniovci 

neudržali hradné panstvo v takom rozsahu ako ich predchodcovia. Zborovské panstvo pustošilo 

ťaženie poľského kráľa Kazimíra Jagelovského do Uhorska v roku 1471 a súperenie 

Kazimírových synov v sporoch o uhorský trón v rokoch 1490 – 1492 po smrti uhorského kráľa 

Mateja Korvína. 

 V roku 1493 získal hradné panstvo sliezsky šľachtic Johann Schellenberg, ktorý sa 

pustil do obnovy hradu a po ňom v roku 1522 Tárcaiovci, páni z Torysy.10 V bojoch o získanie 

uhorského trónu po moháčskej bitke podporovali Jána Zápoľského, preto im bolo domínium po 

smrti Jána skonfiškované kráľom Ferdinandom Habsburským a pridelené jeho prívržencovi 

pred rokom 1548 magnátovi Gašparovi Seredimu.  

                                                           
7 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica; Krátky prehľad dejín do r.1918, Vydavateľstvo Expograph, 
Zborov 1991, s. 6 - 7 
8 Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín, Zrúcaniny východného Slovenska, Vydavateľstvo Gu100, Bratislava 
2003, s. 149 
9 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica; Krátky prehľad dejín do r.1918, Vydavateľstvo Expograph, 
Zborov 1991, s. 7 
10 Lukáč, Gabriel a kol.: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, vyd. Obecný úrad Zborov, Zborov 2005, 
s.45 
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Gašpar Seredi dostal za svoje zásluhy nielen makovické, ale i stropkovské, pezinské 

a svätojurské panstvo.11 Keď zomrel, panstvo po ňom zdedil jeho syn Juraj apo ňom Andrej 

Balaša, ktorý sa oženil s Gašparovou vdovou.12 Serediovci boli iniciátormi veľkej renesančnej 

prestavby hradu s využitím najnovších poznatkov talianskeho fortifikačného staviteľstva a 

preto staré hradné jadro rozšírili o dva okruhy obranného opevnenia. Prvý okruh sa tiahol okolo 

pôvodného jadra a okrem strieľní nad ochodzami ho tvoril múr chránený vstupnou bránou 

a štyrmi polkruhovými delovými baštami. Druhý, vonkajší, bol tvorený polygonálnou 

a polkruhovou delovou baštou, obranným múrom so strieľňami a bránou. Z hradu sa tak stala 

skutočná pevnosť vďaka systému uzavretých pevnostných okruhov s viacnásobným istením 

jednotlivých úsekov a vybudovaním obytných budov. Zároveň sa stal hrad aj reprezentačným 

sídlom jedného z najbohatších šľachtických rodov.13  

Éra Serediovcov tiež netrvala dlho. Gašpar II. Seredi v roku 1566 nečakane zomrel. Jeho 

majetky v roku 1571 prevzal novohradský župan Ondrej Balaša. Od roku 1574 do roku 1601 

vlastnil hradné panstvo poľský magnát Ján z Ostrogu, ktorý sa oženil so Zuzanou Seridiovou, 

dcérou Juraja Serediho. 

V roku 1601 kúpil Žigmund II. Rákoci od Jána z Ostrogu hradné panstvo za 80 tisíc 

dukátov.14 Jeho potomkovia doplatili za panstvo v roku 1611 zvyšných 13 tisíc dukátov. 

Ďalších viac ako sto rokov boli osudy tohto panstva späté s týmto rodom. Počas stavovských 

povstaní na konci 17. a začiatkom 18.storočia hrad slúžil ako útočisko a zásobáreň pre oddiely 

operujúcom na území horného Šariša. V marci roku 1666 mal na hrade svadbu František I. 

Rákoci s Helenou Zrínskou, dcérou chorvátskeho bána Petra Zrínskeho. Pri tejto príležitosti 

uhorskí magnáti na čele s palatínom Františkom Vešelénim uzavreli tajnú dohodu o zvrhnutí 

Habsburgovcov v Uhorsku Sprisahanie boli odhalené a jeho vodcov v roku 1671 vo Viedni 

popravili.15 Františka I. Rákociho vykúpila u cisára Leopolda I. na slobodu jeho matka Žofia 

Báthoryová za štyristotisíc zlatých, no v roku 1676 na hrade zomrel a vdova po ňom sa znovu 

vydala. Za manžela si vzala vodcu ďalšieho protihabsburského povstania Imricha Tököliho, 

                                                           
11 Lukáč, Gabriel a kol.: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, vyd. Obecný úrad Zborov, Zborov 2005, 
s.53 
12 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica; Krátky prehľad dejín do r.1918, Vydavateľstvo Expograph, 
Zborov 1991, s. 8 
13 Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín, Zrúcaniny východného Slovenska, Vydavateľstvo Gu100, 
Bratislava 2003, s. 151 
14 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica; Krátky prehľad dejín do r.1918, Vydavateľstvo Expograph, 
Zborov 1991, s. 8 
15 Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín, Zrúcaniny východného Slovenska, Vydavateľstvo Gu100, 
Bratislava 2003, s. 151 
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ktorý bol od nej o 14 rokov mladší a ktorému priniesla do manželstva obrovské veno, z ktorého 

financoval povstanie.  Po obsadení Bardejova v auguste 1682 sa hradu zmocnili povstalci 

a umiestnili tu svoju posádku. 14. októbra 1684 ho dobyli cisárske vojská generála Schultza. 

Došlo k veľkému poškodeniu hradu.  Okrem vzácností a veľkého množstva munície labanci 

ukoristili 22 diel a hrad na príkaz cisára vyhodili do vzduchu. 16 V tom čase už slúžil kaštieľ 

v mestečku Zborov, a tak na náročnú obnovu hradu chýbala motivácia.17 Počas povstania 

Františka II. Rákociho, syna Františka I. a Heleny Zrínskej, sa hrad dostal do rúk povstalcov 

v roku 1703.  

Porážka povstania znamenala rozdelenie panstva medzi grófom Jánom Gobertom 

Aspremontom, manželom Juliany Rákociovej a Erdödyovcami.18 Po útekoch poddaných 

z panstva niekoľko dedín ostalo úplne vyľudnených, v roku 1714 to bolo 15 obcí. Ďalšia vlna 

útekov pre vysoké dane, neúrodu a morové epidémie bola v rokoch 1739 – 1742. V prvej 

polovici 18. storočia spolu ušlo asi 1800 rodín. 19 Odvtedy hrad pustol.  

Počas prvej svetovej vojny sa na hrade odohrali dva bojové strety, ktorými si ruská 

armáda chcela vynútiť prechod do vnútra krajiny. Zúrivé boje sa zapísali do vojenských dejín 

ako „Zborovská bitka“. Zrúcanina tak bola ešte viac poškodená. Po vojne v roku 1926 bol 

hradný kopec vyhlásený za chránenú oblasť a roku 1950 za štátnu prírodnú rezerváciu. 20 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
16 Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín, Zrúcaniny východného Slovenska, Vydavateľstvo Gu100, 
Bratislava 2003, s. 152 
17 Plaček, Miroslav; Bóna, Martin: Encyklopédia slovenských hradov, Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o., 
Bratislava 2007, s. 330 
18 Lukáč, Gabriel a kol.: Zborov: Dejiny obce a makovického panstva, vyd. Obecný úrad Zborov, Zborov 2005, 
s.59 
19 Pisoň, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Vydavateľstvo Osveta, Martin 1973, s. 367 
20 Lukáč, Gabriel: Zborov a hradné panstvo Makovica; Krátky prehľad dejín do r.1918, Vydavateľstvo Expograph, 
Zborov 1991, s. 14 
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1.1 Legendy a povesti 

Mostom histórie a prítomnosti Zborovského hradu sa stali rôzne legendy a povesti, ktoré 

sú cenným pokladom predávaným slovne po mnohé roky. Prvá sa viaže k vzniku hradu. Keď 

do krajiny vtrhli tatárske vojská, ľudia začali stavať rýchlo hrad. Vyhliadli si vhodný vrch – 

Kaštielik, no starci s miestom nesúhlasili. Vraj sa tam zabávali strigy s čertmi. Ľudia 

neposlúchli a začali na Kaštieliku stavať. Všetko, čo cez deň postavili, ráno zmizlo. Čerti totiž 

poprenášali všetky kamene zo stavby na vedľajší vrch, aby im pri divom tanci neprekážali. 

Nakoniec bol hrad postavený na novom mieste, a pretože mali ľudia spor s čertmi, nazvali ho 

Sporov. Postupne zo Sporov vzniklo pomenovanie Zborov.21 

Známejšou povesťou, ktorej symbolom je renesančný pomník v Dlhej Lúke, je povesť 

o smrti  Gašpara II. Serediho 3.marca 1566. Podľa povesti ho Žigmund Rákoci požiadal, aby 

mu hrad predal, no Seredi sa hradu nechcel vzdať. A tak len naoko súhlasil s obrovskou sumou 

a s podmienkou, že všetky mince budú vyrazené v jednom roku.22 Žigmund sa po čase ohlásil 

a hradný pán mu vyšiel v ústrety. Keď mu však Rákoci odrátal dohodnutú čiastku, splniac 

i podmienku rovnakého roku, Serediho srdce to neunieslo a zomrel na náhlu srdcovú príhodu 

na mieste stretnutia. 

Legenda o rytierovi Rastislavovi, ktorý kedysi žil na hrade Zborov, je príbehom 

o nerovnej a nenaplnenej láske.23 Rastislav sa zaľúbil do dievčiny, ktorá mu na pamiatku 

darovala prameň svojich vlasov uviazaných stužkou. Keď jeho matka zistila, že Rastislavovou 

vyvolenou  je chudobná dievčina, uväznila ho na hrade.  Raz svojim strážcom ušiel, no pri úteku 

ho zbadala  matka, ktorá ho prekliala a on na mieste skamenel. Skamenelému rytierovi odvtedy 

dievčiny z okolia chodili nosiť svoje kadere uviazané stužkou na pamiatku nevinnej lásky. 

 

 

 

 

                                                           
21 Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín, Zrúcaniny východného Slovenska, Vydavateľstvo Gu100, 
Bratislava 2003, s. 152 
22 Slámka, Miroslav a kol.: Kamenní strážcovis II, Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov, Slovenský 
skauting, Bratislava 2006, s. 200 
23 https://www.sarisskahradnacesta.sk/hradne-pribehy/hrad-zborov-legenda-o-nerovnej-nenaplnenej-laske/  

https://www.sarisskahradnacesta.sk/hradne-pribehy/hrad-zborov-legenda-o-nerovnej-nenaplnenej-laske/
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2 Súčasnosť Zborovského hradu 

 

2.1 Združenie na záchranu Zborovského hradu 

Prvé stretnutie priaznivcov Zborovského hradu sa uskutočnilo 22.11.2009 v Zborove 

a za svoj cieľ si vytýčilo založenie neziskovej organizácie a navrhnutie aktivít v súčinnosti 

s obcou Zborov a vtedajším starostom Jánom Lukáčom. Zúčastnili sa ho Ing. Vladimír 

Kaminský, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Dorota Malinská, Gabriel Geffert, Mgr. Stanislav Kowalski, 

Ing. Marek Šarišský, Matej Vasiliak, Ing. Eduard Dvorščák, Ľudovít Šimco, František Gura 

a Július Šarišský.24 Od 28.11. do 15.12.2009 títo nadšenci zorganizovali päť dobrovoľníckych 

brigád na hrade. Odstránili náletovú zeleň z hradieb, bášt a priestranstiev hradu, poukladali 

spadnuté kamene a osadili informačnú tabuľa o hrade.  

Občianske združenie „Združenie na záchranu Zborovského hradu“ bolo zaregistrované 

na Ministerstve vnútra dňa 19.2.2010.  Ide o záujmové združenie fyzických a právnických osôb, 

ktoré je nezávislé od štátu a od činnosti politických strán. Združenie je samostatnou právnickou 

osobou a má neziskový charakter. Členstvo v združení je dobrovoľné. Prvé Valné 

zhromaždenie sa konalo 13.3.2010 na Obecnom úrade v Zborove, kde bol zvolený za predsedu 

združenia, a je ním doteraz, Ing. Vladimír Kaminský. Prvým podpredsedom sa stal Gabriel 

Geffert, druhým Július Šarišský, tajomníkom/pokladníkom Ing. Dorota Malinská a členmi Dr. 

Gabriel Lukáč, Ing. Peter Čobej a Ing. Michal Baran.25 Združenie sídli na ulici Kellerova 13 v 

Bardejove. Cieľom združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia architektonického dedičstva 

Zborovského hradu a priľahlého okolia. Zároveň občianske združenie slúži ako informačné, 

propagačné, poradenské a organizačné centrum. Na podporu svojich cieľov usporadúva 

kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Predseda združenia pri jednotlivých podujatiach 

vykonáva sprievodcovskú činnosť s cieľom ozrejmiť bohatú minulosť hradu a jeho 

rekonštrukciu. Svojimi aktivitami združenie rozvíja cestovný ruch v Prešovskom kraji, 

popularizuje ochranu kultúrnych a historických pamiatok, buduje pozitívny vzťah detí 

a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam a zachováva kultúrne hodnoty aj pre budúce 

generácie.  

                                                           
24 https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-
zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71  
25 https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-
zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71  

https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=51:vznik-obcianskeho-zdruzenia&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
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Združenie je podporované mestom Bardejov, ktoré si uvedomuje, že Zborovský hrad 

tvorí neoddeliteľnú súčasť bardejovského regiónu a pôsobí stimulačne na rozvoj turizmu a 

cestovného ruchu. Preto sa na základe iniciatívy Mesta Bardejov uskutočnilo pracovné 

stretnutie zástupcov mesta so zástupcom Občianskeho združenia na záchranu Zborovského 

hradu, predmetom ktorého bolo rokovanie o možnostiach spolupráce pri záchrane a propagácii 

tejto národnej kultúrnej pamiatky. Za Združenie na záchranu Zborovského hradu bol na 

rokovaní prítomný jeho predseda Ing. Vladimír Kaminský, za Mesto Bardejov primátor MUDr. 

Boris Hanuščak, zástupca primátora MUDr. Peter Prokopovič a prednosta mestského úradu Ing. 

Juraj Popjak. Cieľom spoločného stretnutia bolo hľadať konkrétne možnosti a formy spolupráce 

pri záchrane Zborovského hradu. Mesto Bardejov ponúklo Združeniu na záchranu Zborovského 

hradu a Obci Zborov spoluprácu, ktorá zahŕňa propagáciu  Zborovského  hradu  a  aktivít na 

hrade prostredníctvom informačného systému a webovej stránky Mesta Bardejov, zaradenie 

prezentácie Zborovského hradu do programu odborného seminára Bardkontakt, prezentáciu 

aktivít združenia počas Bardejovského jarmoku v športovej hale Mier, poskytnutie skúseností 

a informácií pri riešení projektov na obnovu historických pamiatok, preskúmanie možností 

kofinancovania grantových projektov na obnovu a záchranu Zborovského hradu, finančný 

príspevok na obnovu hradu z finančnej dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií,  využitie služieb mestského podniku BAPOS a 

využitie práce nezamestnaných občanov. Okrem toho sa turistickými značkami vyznačila cesta 

na Zborovský hrad z Dlhej Lúky, rovnako ako aj z Bardejovských Kúpeľov a Zborovský hrad 

sa zaradil do plánu miestnych cyklotrás. Taktiež došlo k zahrnutiu Zborovského hradu do plánu 

spoločenských, kultúrnych a športových aktivít Mesta Bardejov.26  

Združenie na záchranu Zborovského hradu využíva každú pomoc, ktorá by im pomohla 

vykonať renovačné práce, a aj preto sa zapájajú do rôznych aktivít a súťaží. V roku 2020 sa 

zapojili do programu,: "Vy rozhodujete, my pomáhame", ktorého organizátorom je obchodná 

sieť Tesco, ktorá takto pomáha organizáciám po celom Slovensku. 27 

 

 

 

                                                           
26 https://www.bardejov.sk/Feeds/aktuality/557-spolupraca-pri-zachrane-zborovskeho-hradu  
27 https://tesco.sk/pomahame/project/archive/7-edition/14882/  

https://www.bardejov.sk/Feeds/aktuality/557-spolupraca-pri-zachrane-zborovskeho-hradu
https://tesco.sk/pomahame/project/archive/7-edition/14882/
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2.2 Uskutočnené renovácie na hrade 

Prvé úpravy na hrade boli uskutočnené pred oficiálnym vznikom Združenia na záchranu 

Zborovského hradu v čase od 28. novembra 2009 do 15. decembra 2009. Vtedy bolo 

uskutočnených päť dobrovoľníckych brigád. V súlade s odporúčaním Krajského pamiatkového 

úradu a v súčinnosti s vtedajším starostom obce Zborov J. Lukáčom sa odstránila náletová zeleň 

v priestranstve hradu,  poukladali sa spadnuté kamene a osadila sa informačná tabuľa o hrade 

Zborov. 

Po vzniku Združenia na záchranu Zborovského hradu 19. februára 2010 bola vyhlásená 

verejná zbierka na záchranu a obnovu hradu, ktorá trvá doteraz. Prispievať sa dá zasielaním 

finančných prostriedkov na osobitný účet občianskeho združenia alebo odovzdaním príspevku 

na zriadených verejných miestach určených na prijímanie peňažných darov. Zborovský hrad je 

majetkom obce Zborov, preto sa na obnove finančne tiež podieľa. Najvyššou finančnou 

čiastkou do obnovy prispieva Ministerstvo kultúry cez rôzne granty a ďalšie financie združenie 

získava prostredníctvom rôznych projektov. Pre turistov bolo vyhlásená atrakcia „Vynes dve 

vedrá piesku, pomôžeš zachrániť hrad“, čím turisti pomôžu každoročne vyniesť približne 20 

ton piesku a pomáhajú tým zamestnancom hradu. 

Prvou oficiálnou renováciou bola oprava a statické zabezpečenie juhovýchodnej 

bránovej veže.  Financie vo výške 7000 eur na túto obnovu boli získané zo schváleného projektu 

„Obnova pamiatky, hrad Zborov – juhovýchodná bránová veža“.28 Projekt vyhlásila Nadácia 

VÚB a nadväzoval na zamestnanecký program Poklady môjho srdca. Okrem juhovýchodnej 

bránovej veže sa začala rekonštruovať polygonálna bašta.  

V roku 2012 bolo vypracovaných osem projektov na obnovu hradu a päť z nich bolo 

úspešných a zrealizovaných – „Historická cesta a dubová aleja na Zborovský hrad“ 

z Nadačného fondu ČSOB finančnej skupiny v nadácii Pontis, „Zborovský hrad – II. etapa 

obnovy polygonálnej bašty s priľahlým múrom a hospodárskou budovou“ z Ministerstva 

kultúry, „Oprava juhovýchodnej bránovej veže a priľahlých častí – II. etapa“ z Nadačného 

fondu Telekom v nadácii Pontis, „Oprava koruny juhovýchodnej bránovej veže a kamennej 

                                                           
28 https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=58:obnova-juhovychodnej-
branovej-veze&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71  

https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=58:obnova-juhovychodnej-branovej-veze&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=58:obnova-juhovychodnej-branovej-veze&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
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klenby historickej pivnice“ z programu Náš vidiek Úradu vlády SR a Národný projekt Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny o využití nezamestnaných na obnovu hradov. 29 

V roku 2012 sa uskutočnila montáž lešenia na juhozápadnej delovej bašte  a následne 

sa na nej domurovala a zaškárovala koruna, domurovali sa štyri záklenky a vymurovali sa 

schodiskové stupne na východnej a západnej strane bašty. Podobne sa vybudovalo lešenie okolo 

hradobnej strieľne východne od juhozápadnej delovej bašty a vykonalo sa domurovanie strieľne 

a zaškárovanie múra okolo strieľne. K odstraňovaniu závalu a k domurovaniu chýbajúcich častí 

došlo aj v tzv. Modrej pivnici v štvrtej hospodárskej budove, v hladomorni, v polygonálnej 

bašte, na hradobnom múre západne od juhovýchodnej bránovej veže, na juhovýchodnej 

bránovej veži a východnom hradobnom múre. Severný palácový múr  a južný palácový múr 

bol staticky posúdený. Všetky tieto pamiatky prešli archeologickým a historicko-

architektonickým výskumom. K úprave terénu došlo v interiéri severovýchodnej bašty 

a v oblasti západne od polygonálnej bašty. Ďalšími úpravami bola stavby technickej strechy 

nad oporným múrom juhovýchodnej bránovej veže, vyrobili sa lešenárske podlažky, do 

suchých múrikov sa poukladali kamene a osadili sa mreže do pivnice pod donžonom. Tiež bol 

zlepšený informačný systém hradu zhotovením a inštalovaním informačných panelov o histórii 

hradu. Pomocou terestického laserového skenera bol vytvorený zjednodušený 3D model hradu. 

Pre návštevníkov sa odstránilo krovie, vykosili sa niektoré časti trasy z Bardejovských Kúpeľov 

na Zborovský hrad a premaľovali sa turistické značky. Opravila sa samotná cesta na hrad 

vybudovaním odvodňovacích odrážok a priekop, vytýčila sa horná vetva dubovej aleje 

a chodník Heleny Zrínskej, ktorý bol aj zhotovený. Na počesť významného vlastníka hradu 

Gašpara Serediho bola vyhotovená jeho socha z dreva.  

V roku 2013 pokračovala údržba historickej dubovej aleje a chodníka Heleny Zrínskej. 

30Pokračovalo sa v oprave juhovýchodnej bránovej veže, polygonálnej bašty a západnej 

palácovej bašty v prvom predhradí. Pokračovalo tiež statické posúdenie objektov, 

archeologický a historicko-architektonický výskum. Združenie sa začalo angažovať aj 

v záchrane Serédiho kaštieľa v Zborove. 

V renováciách juhovýchodnej bránovej veže sa pokračovalo aj v roku 2014, hlavne 

interiéru, strieľní a múra.31 V polygonálnej bašte sa renovoval dverový otvor, klenba, vertikálne 

                                                           
29 https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=82:vypis-prac-2012&catid=36:o-
zdruzeni&Itemid=71  
30 https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vypis-prac-2013&catid=36:o-
zdruzeni&Itemid=71  
31 https://presov.korzar.sme.sk/c/7348774/zborovsky-hrad-vdaka-dobrovolnikom-uz-pat-rokov-nespi.html  

https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=82:vypis-prac-2012&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=82:vypis-prac-2012&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vypis-prac-2013&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vypis-prac-2013&catid=36:o-zdruzeni&Itemid=71
https://presov.korzar.sme.sk/c/7348774/zborovsky-hrad-vdaka-dobrovolnikom-uz-pat-rokov-nespi.html
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pukliny, rímsa a schody.  Pokračovalo sa v obnove pätnej kaverny, tzv. Múru delostrelca 

/severovýchodný priečny múr druhého nádvoria/,  Ďulovej bašty, Darininej bašty a Gabovej 

bašty. V Modrej pivnici sa začala obnova  klenby. 

V roku 2015 sa naďalej rekonštruovala juhovýchodná bránová veža, Darinina bašta, 

Múr delostrelca, klenba Modrej pivnice, pätná kaverna a Nórsky múr. Západná klenbová bašta 

bola prekrytá strechou.  

V roku 2016 pokračovala rekonštrukcia Modrej pivnice. Začala sa 4. etapa obnovy 

juhozápadného múra, klenby, dverí, násypníka, kaverny na päte klenby a vložilo sa aj okno. 

Ďalej sa renovovala severozápadná hospodárska budova, začala sa 1. a 2. etapa rekonštrukcie 

interiéru a exteriéru Nórskeho múru a 2. etapa oporného piliera, prebiehali práce v západnej 

klenbovej bašte – dverí, strieľní a pracovnej podlahy a tiež sa dali do poriadku okná, steny, 

parapety a kapsy západnej hospodárskej budovy. Upravila sa dolná časť čelnej steny tretej 

bránovej veže, exteriér horného hradu, stena a dvere palácovej časti, schodiská, dvere, klenby, 

podlahy západnej bašty, uskutočnila sa 2. etapa renovácie Múru delostrelca a obnova exteriéru 

a interiéru južného hradobného múru – 1. predhradia. Pokračovalo sa v archeologickom 

výskume hradu a v ďalšej renovácii Serédiho kaštieľa.32 

Počas roka 2017 sa pracovalo naďalej na vstupnej bráne, kde sa domuroval záklenok, 

vymurovalo sa priečelie tzv. Vlčej jamy, jej zadná stena a bočné steny. Pri archeologickom 

výskume sa našli veľké odrazníkové kamene, ktoré osadil akademický sochár Martin Kutný 

a tvorili súčasť padacieho mosta. Tiež sa v tejto oblasti vymurovala časť strážnice. Na druhom 

nádvorí bol dobudovaný hradobný múr a opravilo sa jeho dvanásť strieľní. Tzv. Ďulova bašta 

bola prikrytá technickou strechou. Na treťom nádvorí pokračovala rekonštrukcia 

hospodárskych budov a západnej bašty, na ktorej sa pokračovalo v obnove ozdobnej atiky 

podloženej rímsou po celom obvode. V Modrej pivnici sa obnovili jednotlivé časti pivnice, 

deliaca priečka, dvere, okná a násypníky a našiel sa pozostatok historickej dlažby. Pri obnove 

prahovej časti a dverí tretej brány sa našla veľká kamenná doska z 15.storočia cisára Karola V. 

Stredný hrad sa obnovoval tiež, hlavne juhovýchodná delová bašta a jej dvanásť strieľní 

a pokračovalo sa v renovácii Nórskeho múru. V palácovej časti sa skúmal hradobný múr 

                                                           
32 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=224:prace-v-roku-
2016&Itemid=60  

http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=224:prace-v-roku-2016&Itemid=60
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=224:prace-v-roku-2016&Itemid=60
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a podarilo sa zachrániť severnú časť palácového múra s dverami a oknom. Horný hrad bol 

podrobený archeologickému výskumu a zrekonštruovali sa v tejto časti dvere.33   

V roku 2018 sa pokračovalo v jednotlivých začatých rekonštrukciách a podarilo sa 

ukončiť portál vstupnej brány. 

Rok 2019 bol unikátny v tom, že sa položili základy dubového mosta do vstupnej 

bránovej veže a hrad navštívila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pokračovala rekonštrukcia 

interiéru vstupnej bránovej veže, rozbehli sa práce na obnove hradobných múrov dolného 

nádvoria, konkrétne na východnom a západnom múre a dokončili sa 4 strieľne nad  ohniskom. 

Zastrešila sa  Modrá pivnica, pokračovalo sa v murovaní Nórskeho múru a v západnej bašte sa 

domurovala kaverna, trámové kapsy a doplňovalo sa murivo v jej chýbajúcich častiach. 

Rekonštruoval sa tiež oporný múr  na treťom nádvorí.  

Stredný hrad bol ťažiskom prác v roku 2020, hlavne časť hradného paláca, západnej 

bašty so zachovalým kozubom s funkčným komínom, dverami do záchoda a strieľňami 

a hradobných múrov. Opravila sa aj pätová kaverna kolosálnej delovej bašty.34 

V roku 2021 sa skončil projekt  o využití nezamestnaných na obnove hradov. Na hrade 

Zborov sa každoročne zamestnalo v priemere 20 – 26 ľudí. Združenie následne získalo 

prostriedky najmä z grantov PSK35 a cez projekt Intereg sa vybudovala strecha nad prachárňou– 

galéria Dorota.  V prachárni bola položená tehlová podlaha a podlaha v tomto roku pribudla aj 

v polygonálnej bašte. Zrekonštruoval sa múr nad Modrou pivnicou, pokračovalo sa v murovaní 

Nórskeho múru, vybudoval sa prah stredného hradu a domurovala sa ľavá strana tretej brány. 

Rekonštrukcia západnej bašty pokračovala  na strednom hrade. 

Počas všetkých rokov fungovania Združenia na záchranu Zborovského hradu bola 

potrebná neustála údržba hradu, statické posúdenie, archeologický a historicko-architektonický 

výskum. Súčasťou prehliadky hradu je stála výstava archeologických nálezov.  

 

 

                                                           
33 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=345:prace-v-roku-
2017&Itemid=60  
34 https://www.youtube.com/watch?v=0aoOSsUKn9Q  
35 https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/ukoncene/presovsky-samospravny-kraj/rekonstrukcia-hradu-
zborov.html  

http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=345:prace-v-roku-2017&Itemid=60
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=345:prace-v-roku-2017&Itemid=60
https://www.youtube.com/watch?v=0aoOSsUKn9Q
https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/ukoncene/presovsky-samospravny-kraj/rekonstrukcia-hradu-zborov.html
https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/ukoncene/presovsky-samospravny-kraj/rekonstrukcia-hradu-zborov.html
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2.3 Kultúrne aktivity na hrade 

Sprievodnou súčasťou obnovy Zborovského hradu sú kultúrne aktivity, ktorých cieľom 

je spropagovať historickú pamiatku, vybudovať si pozitívny vzťah k našim dejinám 

a podporovať cestovný ruch v Bardejovskom okrese. Združenie na záchranu Zborovského 

hradu sa o to snaží rôznymi akciami priamo na území hradu, ktoré sa ročne opakujú. O tieto 

podujatia je veľký záujem zo strany turistov, keďže sa tu vtedy hojným počtom stretávajú. 

Medzi najznámejšiu aktivitu, ktorá sa pravidelne uskutočňuje už od roku 2012 je „Zimná stopa 

kastelána Zborovského hradu.“ Už z názvu sa dá správne predpovedať, že sa koná každú zimu. 

Program tejto aktivity vypĺňa nenáročná turistika, na ktorej sa ľudia rok čo rok zúčastňujú. 

Príplatok za účasť sú 3 eurá na osobu. Turistika sa začína v ranných hodinách a jej trasa znie 

nasledovne: po stretnutí v Dlhej Lúke pri moste, ktorý sa nachádza vedľa Domu pre seniorov, 

skupina absolvuje okruh v okolí 8 kilometrov, pri ktorom dostane výklad o histórii, následne sa 

skupina presúva na historickú hradnú cestu, ktorou vystúpia až na samotný Zborovský hrad. Po 

obchádzke hradu a vypočutí prezentácie o aktuálnych renováciách, plánovaná trasa pokračuje 

pri Čertovej skale, a tak Rákociho studni a končí sa spoločným zostupom na rovnakom mieste, 

ako sa aj začala, teda v Dlhej Lúke pri moste. Na tejto akcii je postarané o občerstvenie a taktiež 

o suvenír pre každého účastníka.36   

Taktiež sa tu každý rok od vzniku Združenia na záchranu Zborovského hradu koná 

stretnutie, ktoré slúži ako výročie vzniku tejto organizácie. Toto priateľské stretnutie konajúce 

sa každé leto, na ktorom spomínané združenie spolupracuje s obcou Zborov, je pravidelným 

kultúrno-spoločenským podujatím s plným programom. Prichádza tu napríklad šermiarska 

skupina COHORS Prešov - Prešovská garda, ktorá prítomným ukazuje a predvádza rôzne 

ukážky stredovekých zbraní a nástrojov s presne naučenou technikou vtedajšieho boja. 

Spoločnosť im robí sokoliarska skupina HORUS Košice, tá predvádza zručnosti vo výcviku 

dravých vtákov. Taktiež tu nikdy nechýba vystúpenie v oblasti hudby, ktoré majú na starosti 

hudobníci z domáceho Zborova. O občerstvenie je postarané aj na tejto akcii. Vstup je voľný, 

ale nechýba tu dobrovoľná zbierka pre záujemcov podporiť obnovu hradu.37  

Ďalšou významnou aktivitou je Fotografická vychádzka na hrad. Cieľom tejto akcie je 

spojenie ľudí, ktorí majú záujem o umenie fotografie a histórie, aby svoje zručnosti vylepšili 

                                                           
36 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62:zimna-stopa-kastelana-
zborovskeho-hradu&Itemid=60  
37 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=96:5-vyrocie-obnovy-zborovskeho-
hradu&catid=42:prezentacie  

http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62:zimna-stopa-kastelana-zborovskeho-hradu&Itemid=60
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62:zimna-stopa-kastelana-zborovskeho-hradu&Itemid=60
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=96:5-vyrocie-obnovy-zborovskeho-hradu&catid=42:prezentacie
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=96:5-vyrocie-obnovy-zborovskeho-hradu&catid=42:prezentacie
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a pozdvihli krásu Zborovského hradu. Zachytenými fotografii taktiež zachytávajú premeny, 

ktoré sa na hrade dejú. Následne sú niektoré z fotografií vystavené v priestoroch hradu, v galérii 

Dorota. Tieto stretnutia sa odohrávajú každý rok v poslednú májovú sobotu. Pri nepriaznivom 

počasí je postarané o presun, a to na prvú júnovú sobotu.38  

A na Nový rok sa priaznivci hradu tradične stretávajú v Modrej pivnici. Tam spoločne 

oslávia začiatok nového roka a zaspievajú slovenskú štátnu hymnu. Potom si prezentáciou 

pripomenú posledné roky a pokroky, aké sa na hrade podarilo dokázať. Predseda združenia 

všetkým prítomným túto prezentáciu prednesie a po jej ukončení im poďakuje za účasť, tak 

dostáva slovo starosta obce Zborov. Ten slávnostne prednesie novoročný prípitok.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=118:fotograficka-vychadzka-na-
hrad&catid=43:akcie  
39 http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=132:tradicne-novorocne-
stretnutie&catid=43:akcie  

http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=118:fotograficka-vychadzka-na-hrad&catid=43:akcie
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=118:fotograficka-vychadzka-na-hrad&catid=43:akcie
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=132:tradicne-novorocne-stretnutie&catid=43:akcie
http://hradzborov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=132:tradicne-novorocne-stretnutie&catid=43:akcie
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Záver 

V tejto práci sme sa snažili poukázať na pamiatku východného Slovenska, ktorá aj 

napriek tomu, že mnohé roky nečinne stála a postupne sa len rozpadávala, dokázala vďaka 

ľuďom, ktorí si vážia kultúru národa, dostať sa do podoby hradu, nie upadnutej zrúcaniny. Preto 

najdôležitejším cieľom tejto práce bolo priblížiť, aké dôležité je starať sa o naše pamiatky. 

Zaoberali sme sa najmä rekonštrukciami, ktoré boli uskutočnené, a to Združením na záchranu 

Zborovského hradu na čele s Ing. Vladimírom Kaminským, ktoré vzniklo v roku 2010. Avšak 

na to, aby sme sa mohli zaoberať tým, čo sa vynovilo a naďalej vynovuje, je potrebné pozrieť 

sa aj do pamäte hradu a pochopiť, prečo táto pamiatka utrpela isté vážne poškodenia. História 

Zborovského hradu je naozaj bohatá a snáď bude taká aj jeho budúcnosť. Postupným 

opravovaním hradných častí hrad naozaj vyniká stále viac a viac, a preto ho navštevuje mnoho 

turistov, a to taktiež z dôvodu, že sa na hrade pravidelne konajú rôzne akcie, čím kvitne 

cestovný ruch Bardejovského okresu. Za to sa samozrejme tiež môžeme poďakovať práve 

Združeniu na záchranu Zborovského hradu.   
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Príloha A: Pohľad na Zborovský hrad z vtáčej perspektívy 

 

Zdroj: ChelloPhoto 

 

 

Zdroj: ChelloPhoto 
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Zdroj: Mgr. Peter Harčar  

 

   

Pohľad na hrad pred a po jeho obnove 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Príloha B: Pôdorys Zborovského hradu 

                     Pôdorys hradu so stavebnými zásahmi v rokoch 2010 – 2017 

Zdroj: Kol.: Zachráňme hrady: Záchrana historických ruín občianskymi združeniami 

v rokoch 2002 - 2017, vyd. Združenie Zachráňme hrady, Bratislava 2018, s.154  
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Príloha C: Vstupná brána 

 

 

Vstupná brána pred opravou 

 Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Vstupná brána teraz 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Príloha D: Modrá pivnica 

 

Poloha Modrej pivnice 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Modrá pivnica pred opravou 

Zdroj: Mgr. Peter Harčar 

 

Modrá pivnica v priebehu rekonštrukcie 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Modrá pivnica v roku 2018 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Príloha E: Bašty Zborovského hradu 

 

Poloha bášt  

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

 

Polygonálna bašta pred opravou  

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Polygonálna bašta teraz  

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Klenbová bašta pred opravou 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Klenbová bašta po oprave 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

 

Klenbová bašta pred opravou 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Klenbová bašta teraz 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Západná bašta pred opravou. 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Západná bašta teraz 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Príloha F: Hladomorňa 

 

Poloha hladomorne 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Exteriér hladomorne počas jej rekonštrukcie 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Príloha G: Stredný hrad 

 

Stredný hrad pred opravou 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Stredný hrad počas opravy 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Stredný hrad po oprave 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 



40 
 

Príloha H: Palác na strednom hrade 

 

Palác na strednom hrade pred opravou 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Palác na strednom hrade pred opravou 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Príloha I: Ukážka kultúrnych udalostí na Zborovskom hrade 

 

Útržok z 5. výročia vzniknutia Združenia na obnovu Zborovského hradu, ktoré sa uskutočnilo 

26. októbra 2014 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Návšteva prezidentky Slovenskej republiky  

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

1. ročník (2013) Zimnej stopy kastelána 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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2. ročník (2014) Zimnej stopy kastelána 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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3. ročník (2015) Zimnej stopy kastelána 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

 

4. ročník (2016) Zimnej stopy kastelána 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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5. ročník (2017) Zimnej stopy kastelána 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Príloha J: Archeologické nálezy 

Príloha J.1: Mince 
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Tri strieborné mince - quarting Žigmunda Luxemburského z rokov 1430 – 1437, poltorák 

Žigmunda III. Vasu z roku 1624 a poltorák Georga Wilhelma, ktorý bol v roku 1633 vyrazený 

v mincovni Königsberg. 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Reverz mincí z fotografie 1, k ich nálezu došlo 19. júna 2021. 

Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

 

Minca nájdená v oblasti Modrej pivnice. 

Zdroj: Mgr. Peter Harčar 
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Mince a prsteň zo 17. – 18. storočia z archeologickej sezóny 2019. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Strieborné mince nájdené v roku 2019. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 

 

Jednostranná biela minca Maximiliána II. z roku 1569 nájdená v roku 2019. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Strieborné mince - denáre Rudolfa II. z rokov 1579 a 1603, biely peniaz Maximiliána II. z 

roku 1576, poltorák a solidus Žigmunda III. Vasu (1587 – 1632). Na fotografii taktiež 

zachovalá zelenoglazovaná fajka zo 17. storočia, ktorá sa našla v ich blízkosti. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Mince nájdené v roku 2018. 

                                           Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 
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Zdroj: Ing. Vladimír Kaminský 

 

Minca nájdená v roku 2016. 

Zdroj: Oficiálna stránka Hrad Zborov. 
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Mince nájdené v roku 2016. 

Zdroj: Oficiálna stránka Hrad Zborov 

     

Mince nájdené v roku 2015. 

Zdroj: Oficiálna stránka Hrad Zborov 
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Príloha J.2: Zbrane 

 

 
Železná dýka. 

Zdroj: Mgr. Peter Harčar 
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Väčšie gule zhotovené zo železa, ktoré sa používali ako strelivo do hradných diel. Pri nich 

menšie olovené gule slúžiace na dobíjanie ručných palných zbraní a menšie hlinené gule, 

ktoré sa používali ako strelivo do praku alebo na hranie. 

Zdroj: Mgr. Peter Harčar 

Príloha J.3: Kachle 

 

 

Renesančná rímsová zeleno glazovaná kachlica s vyobrazením anjela, pod ktorým je 

situovaná štylizovaná florálna výzdoba, objavená v roku 2021. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Režná kachlica so štylizovaným rastlinným ornamentom z prvej polovice 16. storočia, k jej 

nájdeniu došlo v októbri 2021. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Renesančné kachlice. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Príloha J.4: Pomôcky na šitie 

 

 

Špendlíky rôznych veľkostí, ktoré boli súčasťou odevu a zväzok medených drôtikov, 

tie mohli slúžiť na čistenie fajok. Prezentované predmety boli datované sprievodnými 

nálezmi z miesta nálezu do obdobia 17. storočia. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Medené renesančné gombíky a medený predmet – kokarda z obdobia 1. svetovej vojny. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Gombíky z obdobia 2. svetovej vojny, konkrétne keď na chátrajúcom hrade pôsobili vojaci v 

uniformách československej armády z obdobia 30. rokov 20. storočia. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 
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Príloha J.5: Kľúče a zámky 

 

 
Kľúč objavený v roku 2015. 

Zdroj: Oficiálna stránka Hradu Zborov. 
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Kolekcia visiacich zámkov z 16. – 17. storočia. Je vysoko pravdepodobné, že boli dielom 

zámočníckych majstrov z východoslovenských miest. 

Zdroj: Mgr. Peter Harčar 
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Príloha J.6: Iné nástroje 

 

Panvica - presnejšie hlinená trojnožka so žltohnedým glazovaným povrchom zo 17. storočia 

nájdená v roku 2021. 

Zdroj: Triglav archeologická spoločnosť s.r.o 

 

 


