
Záchrana GÝMEŠSKÉHO HRADU pokračuje 
 
Zvyklo sa hovoriť, že najkrajší pohľad na svet je z konského sedla. V dnešnej dobe by som 
si toto tvrdenie dovolil trošku poopraviť a namiesto konského sedla by som použil sedlo 
bicykla.  

Stačí si sadnúť na bicykel, veď Slovensko má vyznačených viac ako 13 000 km 
cykloturistických trás. V lone slovenskej prírody, ktorá ponúka obrovské množstvo 
fascinujúcich a neopakovateľných zážitkov, máme zo sedla svojho bicykla možnosť 
prebádať dych vyrážajúce skalné masívy, vrchy, doliny, nezvyčajné kaňony, tiesňavy, 
meandre, nádherné vodopády, vzácnu faunu, flóru a veľa ďalších neodolateľných zákutí. 
Okrem prekrásnej prírody môžeš zo sedla bicykla objavovať aj vzácne kultúrne dedičstvo 
v podobe stredovekých miest, romantických hradov a zrúcanín. Jednou z nich je aj 
neďaleká zrúcanina Gýmešského hradu.   

 

Ako uviedli zástupcovia združenia Castrum Ghymes, ktoré sa od roku 2007 podieľa na 
záchrane hradu, práce budú pokračovať na bastióne, delovej bašte, aj na hradbovom 
múre v južnom predhradí. „Ministerstvo kultúry SR nás podporilo dotáciou. Vyzerá to, že aj 
napriek súčasnej situácii nás opäť čaká silná sezóna,"uviedli zástupcovia združenia. 

Zrúcaniny Gýmešského hradu ležia na strmom kremencovom kopci Dúň. Obec Gýmeš sa 
písomne spomína už v Zoborskej listine z roku 1113 ako súčasť majetku benediktínskeho 
kláštora. Kráľ Ondrej II. obec v roku 1226 daroval Ivankovi zo starého rodu Hunt-Poznan. 
Ivankov syn Ondrej zachránil v bitke pri rieke Slaná život uhorskému kráľovi Belovi IV. a 
stal sa jeho chránencom. Ondrej je staviteľom kamenného hradu, ktorý nahradil staré 
hradisko. Od 18. storočia, keď sa majitelia hradu Forgáchovci presťahovali do 
gýmešského kaštieľa, však hrad upadal. Keď neskôr hrad vyhorel, v roku 1833 sa jeho 
železné konštrukcie použili pri stavbe miestneho cukrovaru. 
 
                                                                                                               (čerpané z internetu) 
 
 



 

 

Pohľady na hrad z vtáčej perspektívy. 

 

 

 

 

 
Rytina s južným pohľadom na hrad z konca 18. storočia. 

 

 

 

 



 

Pohľad z hradu na kopce Vápeník a Žibrica aj s časťou obce Žirany. 
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