
Hrad Šariš stojí vo výške 570 m n.m. na andezitovom, kužeľovitom kopci 
nad mestečkom Veľký Šariš, ktoré je cca 5 km vzdialené od krajského 

mesta Prešov. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch, 
ktorá tu bola zriadená kvôli vzácnej fl óre a faune a historickým pamiatkam. 
Archeologický prieskum dokázal osídlenie hradného vrchu už v v mladšej dobe 
kamennej (8. – 3. tisícročie pred n.l.). Hrad bol vybudovaný z iniciatívy uhorského 
kráľa, predpokladá sa, že už okolo roku 1200, ako centrum vznikajúcej stolice 
Šariša. Jeho úlohou bolo chrániť a kontrolovať obchodnú komunikáciu vedúcu 
zo Spiša do Poľska. V priebehu vekov viackrát zmenil majiteľov a prešiel rôznymi 
stavebnými úpravami. Od roku 1538 bol hrad 20 rokov sídlom komory Horného 
Uhorska a administratívne spravoval územie od Tatier po Tisu. V tomto čase 
mal 200 pešiakov a 14 bášt prepojených s múrmi. Neskôr v roku 1687 vyhorel. 
Obnova hradu sa začala v 70. a 80. rokoch 20. storočia rozsiahlejšími 
archeologickými výskumami a následnou konzerváciou a dostavbou
objektov, ktorá pokračuje do súčasnosti. 

Hrad je ľahko dostupný spevnenou asfaltovou cestou
bicyklom (je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo11)
a pešo (od parkoviska 45 minút) celý rok. 
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hrAd ŠARIŠ
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Z pôvodného hradu sa zachovalo jadro, ktoré tvorí mohutná obytná 
hranolová veža (donjon). Dnes je v nej situovaná expozícia a vyhliadka 
až na hranice Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Areál hradu je súčasťou 
náučného chodníka (2,8 km), ktorý prechádza celým hradným vrchom 
a má 11 zastávok, na ktorých sú umiestnené informačné tabule 
o charakteristických prírodných pomeroch a historických udalostiach.
Foto: R. Tkáčiková

Náhrdelník zo sklenených korálikov, 
doba železná. Nález pochádza 
z hradného kopca a je vystavený 
v Krajskom múzeu v Prešove. 
Foto: D. Staššíková-Štukovská
Autor repliky náhrdelníka: L. Krokker

Pre deti je hrad oživený rôznymi 
bájnymi tvormi, ktoré sú zachytené 
v rozprávkach a povestiach Šariša.
Foto: R. Tkáčiková

Ďatelina šarišská. Trifolium 
sarosiense. Patrí k vzácnym 
endemitom fl óry, ktorý na 
hradom vrchu objavil a opísal 
botanik Friedrich Hazslinszky 
v 1. pol. 19. stor. 
Foto: R. Tkáčiková

Sopečný kopec, na ktorom stojí 
hrad, bol od nepamäti kultovou 
a posvätnou horou, kde sa konali 
najstaršie náboženské obrady 
a slávnosti vo voľnej prírode. 
Dnes magickú atmosféru hradu 
preciťujú umelci svojimi dielami, 
ktoré tvoria počas pravidelných 
festivalov umenia. 
Foto: R. Tkáčiková

Expozícia predmetov
v dobovej mučiarni.
Foto: R. Tkáčiková

Pohľad na okružnú hradbu dolného 
hradu s baštami, viditeľná je aj časť 
pôvodnej ranogotickej vstupnej 
brány. Počtom bášt 14 patrí hrad 
k najrozsiahlejším stredovekým 
hradom v Uhorsku.
Foto: G. Malát

Mohutná hranolová veža donjon 
(13,2 × 13,2m) bola spočiatku tesne 
obopnutá múrom. Po jeho zrušení 
vznikol obytný priestor, palácové 
časti a priestor na ubytovanie 
hradnej čeľade. Pôvodná výška 
veže bola 28 m s hrúbkou múra 
4,5 m. V dnešnej dobe má veža 
výšku 15m. 
Foto: G. Malát.

Delostrelecký bastión z prestavby 
v 16. storočí, pôvodne sa tu 
nachádzal vchod do hradu. 
V pozadí bašta so zachovalými 
kľúčovými strielňami.
Foto: G. Malát

Vstupná renesančná brána v zime. 
Bola postavená v roku 1556 hradným 
kapitánom Jurajom Wernerom.
Foto: R. Tkáčiková


