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Úvod 
 

Ani sme sa nenazdali a občianske združenie CASTRUM GHYMES ukončilo už svoju 

druhú sezónu na hrade Gýmeš. Uplynulé dva roky pre nás, členov združenia a ďalších 

dobrovoľníkov, znamenali ťažkú skúšku, nakoľko priniesli množstvo vykonanej práce nielen 

pri samotnej konzervácii hradu a potrebných výskumoch, ale aj pri administratíve 

a komunikácii s úradmi súvisiacej so vznikom združenia, vybavovaní potrebných povolení, 

písaní projektov a riešení ďalších vecí potrebných pre chod združenia. Pri tejto práci nám 

našťastie, či už vykonanou prácou alebo cennou radou, pomohlo a stále pomáha množstvo 

dobrých ľudí, ktorým záleží na osude hradu, za čo im patrí veľká VĎAKA. Rovnako by sme sa 

radi poďakovali Ministerstvu kultúry SR, Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis 

a ďalším našim podporovateľom, ktorí nám zase pomohli finančne. 

Môžeme povedať, že občianske združenie CASTRUM GHYMES má dnes množstvo 

práce za sebou, ale samozrejme oveľa viac pred sebou. Nedávna deštrukcia časti múru 

juhozápadného paláca nás ešte viac utvrdila v tom, že v našom úsilí o záchranu hradu musíme 

vytrvať. V sezóne 2013 sa nám podarilo naštartovať konzerváciu viacerých ohrozených úsekov 

murív, časť prác bola ukončená, väčšina však bude pokračovať aj v sezóne 2014. Cieľom 

združenia je v najbližších rokoch riešiť primárne sanáciu najohrozenejších častí hradu, kaverien, 

polorozpadnutých záklenkov a klenieb, ktoré ohrozujú statiku jednotlivých objektov hradnej 

zrúcaniny. Dúfame, že sa nám takto podarí zabrániť podobným nešťastným udalostiam 

a Gýmeš tak bude v budúcnosti už len rásť, miesto toho, aby sa nám strácal pred očami. 
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1 Hrad Gýmeš 
 

Hrad Gýmeš je výnimočným architektonickým dielom nielen v rámci nitrianskeho 

regiónu ale celého Slovenska. Aj napriek značnej úrovni deštrukcie je aj dnes majestátnym a 

pomerne zachovaným hradným komplexom. Na hrade sa často pod množstvom sutín ukrýva 

prekvapujúco veľa zachovaných interiérov, architektonické detaily unikátne aj v rámci SR, často 

krát prestavované hradné múry dokladujú pohnutú históriu hradu a sú krásnym príkladom 

kontinuálneho architektonického vývoja hradu od neskororománskej architektúry až po 

barokovú. V neposlednom rade návštevníka očarí unikátne zasadenie hradu do okolitej 

prírody, ktorému len málokto odolá. 
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2 O združení 
 

Občianske združenie CASTRUM GHYMES je nezisková organizácia založená s cieľom 

záchrany národnej kultúrnej pamiatky hradu Gýmeš v katastri obce Jelenec v Nitrianskom kraji. 

Čiastkovými cieľmi združenia sú: 

 staticky zabezpečiť jeho ohrozené časti, postupne zvýšiť bezpečnosť pohybu 

návštevníkov hradu 

 starostlivosť a ochrana prírodného prostredia na hrade a okolí 

 podpora a rozvoj cestovného ruchu, zviditeľnenie historického významu regiónu 

 vydávanie informačných katalógov, letákov a pohľadníc 

Aktivity sú organizované dobrovoľníkmi s dlhoročnou praxou v obnove torzálnej 

architektúry, výskumy a odborné vedenie zastrešujú odborníci na architektúru, statiku či 

archeológiu. Všetky práce sú odsúhlasené a dozorované KPÚ v Nitre. 

Občianske združenie Castrum Ghymes bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2011. 

Na záchrane hradu Gýmeš sa však väčšina členov združenia a niekoľko dobrovoľníkov 

zúčastňovala od rokov 2008-2009, ešte pod vedením občianskeho združenia Leustach, ktoré 

zastrešovalo dobrovoľnícke aktivity na hrade až do vzniku samostatného združenia. Začiatok 

prvej sezóny združenia v roku 2012 sa niesol v znamení komunikácie s úradmi a vybavovania 

potrebných povolení. Okrem neskoršieho štartu sezóny ovplyvnil objem vykonaných prác aj 

fakt, že sme ich kvôli chýbajúcim grantom financovali z vlastných prostriedkov. Po tomto 

skromnejšom štarte sme však boli v roku 2013 podporení hneď v dvoch projektoch, čo nám 

umožnilo naplno rozbehnúť plánované aktivity zahŕňajúce ako konzervačné práce, tak aj 

archeologický výskum.   

 

2.1 Kontaktné údaje 

 

Názov: CASTRUM GHYMES 

Právna forma: Občianske združenie 

Adresa: Hurbanova 18, 927 01, Šaľa 

IČO: 42207789 

Číslo účtu: 3067229153/0200 

email: castrum.ghymes@gmail.com 

web: http://hrad-gymes.rajce.idnes.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hrad-Gýmeš/177468232381344 alebo „hrad 

Gýmeš“ 
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2.2 Členovia OZ 

 

Predsedníctvo OZ Členovia OZ: 

Zoltán Vozák – predseda OZ Milan Bábik 

Peter Láder – podpredseda OZ Mgr. Dominika Bošiaková 

Mgr. Andrej Košút – podpredseda OZ Branislav Borza 

 

2.3 Spolupracujúce organizácie a odborníci  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ing. arch. Martin Bóna 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre Ing. Miroslav Matejka 

Archeologický ústav SAV v Nitre Mgr. Mário Bielich, PhD. 

LESY SR, odštepný závod Topoľčianky Mgr. Jozef Elgyütt 

 Ing. Jozef Závacký 

 

3 Projekty 
 

Názov projektu: Workshopy na hrade Gýmeš 2013 

Donor: Ministerstvo kultúry SR, dotačný program Obnovme si svoj dom 

Cieľ projektu: Zámerom projektu je s pomocou dobrovoľníkov, pod vedením odborníkov a za 

účasti širokej verejnosti, s použitím tradičných stavebných technológií, zrealizovať sériu 

workshopov zameraných na konzerváciu a archeologický výskum vežovej brány v 

juhovýchodnom nároží opevnenia hradu Gýmeš. 

Výška dotácie: 7260 Eur 

 

Názov projektu: Zachráňme spolu hrad Gýmeš 

Donor: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je pod vedením členov združenia, za aktívnej účasti 

dobrovoľníkov a návštevníkov hradu, zrealizovať sériu workshopov zameraných na 

konzerváciu vytipovaných úsekov muriva v SV časti východného nádvoria národnej kultúrnej 

pamiatky hradu Gýmeš. Projekt je rozdelený na dve etapy, počas ktorých dôjde ku konzervácii 

dvoch ohrozených častí hradu. V prvej etape sa zrealizuje sanácia kaverny v päte vonkajšej 

plenty severného hradbového múru. V druhej etape dôjde ku konzervácii záklenku nad 
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prechodom z kaplnky sv. Jána do sakristií. Všetky práce budú prebiehať s použitím tradičných 

stavebných technológií a materiálov. 

Výška dotácie: 660,50 EUR 

 

4 Financie 
 

Financovanie prác v sezóne 2013 bolo realizované prevažne z dotačného programu 

Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR, z grantu od Nadačného fondu Telekom pri 

Nadácii Pontis a 2 percent z daní. Získané financie boli použité primárne na zabezpečenie 

realizácie archeologického výskumu, nákup lešenia, náradia a ochranných pomôcok, materiálu 

ale aj stravy a pohonných hmôt. 

 

Príjmy 2013 

Dotácia Ministerstvo kultúry SR 7260 

Dotácia Nadačný fond Telekom 660,5 

2% 377,74 

Ostatné 416,89 

Spolu 8715,13 

 

Výdaje 2013 

Archeologický výskum 2400 

Pohonné hmoty 1048,54 

Strava 286,53 

Náradie a ochranné pomôcky 550,29 

Materiál 2262,98 

Lešenie 1720,39 

Propagácia 297,6 

Ostatné 121,41 

Spolu 8687,74 
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V roku 2013 nás podporili: 

 

 

 

          

 

5 Štatistiky 
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Členovia združenia 

Deti a mládež 

Ostaní dobrovoľníci 

Celkový počet zúčastnených dobrovoľníkov na akciách v sezóne 2013 
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Štatistika odpracovaného času na akciách v sezóne 2013 

Spolu odpracovaných dní 77 

Spolu odpracovaných človekodní 336 

Spolu odpracovaných človekohodín 2688 

Priemerne dobrovoľníkov na deň 4,36 

6 Prezentácia v médiách  
 

Na hrade Gýmeš objavili pôvodnú gotickú vstupnú bránu! 

http://nitraden.sk/novinky/na-hrade-gymes-objavili-povodnu-goticku-vstupnu-branu/ 

Do hradu Gýmeš sa kedysi vstupovalo pivnicou 

http://nitra.sme.sk/c/6884538/do-hradu-gymes-sa-kedysi-vstupovalo-pivnicou.html 

Obnova hradu Gýmeš pokračuje aj v tomto roku  

http://www.zitava.sk/udalosti-a-reportaze/obnova-hradu-gymes-pokracuje-aj-v-tomto-roku 

Tip na výlet: Užite si nádherný výhľad z hradu Gýmeš 

http://moravce.dnes24.sk/tip-na-vylet-uzite-si-nadherny-vyhlad-z-hradu-gymes-158798 

7 Naša činnosť  
 

Záchranné práce sa v sezóne 2013 zameriavali najmä na sanáciu kaverny a konzerváciu 

záklenku v kaplnke sv. Jána, sanáciu kaverny v päte vonkajšej plenty severného hradbového 

múru a konzerváciu bývalej gotickej vežovej brány. Okrem spomínaných prác bola navyše 

realizovaná aj sanácia niekoľkých menších kaverien a tiež začatá konzervácia neskororománskej 

hradnej brány. Všetky murárske práce boli realizované za použitia tradičných stavebných 

technológií a materiálov, ako pojivo bola použitá vápenná malta s prídavkom miestnej drvenej 

tehly a trassovej múčky. 

Na hrade prebiehal, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, aj archeologický 

výskum v polohe vstupu už spomínanej bývalej gotickej vežovej brány a interiéru vstupnej 

valcovej bašty renesančného predbránia. Taktiež treba spomenúť množstvo vykonanej práce pri 

príprave materiálu – dovozu vody, štrku, stavebného dreva, lešenia a náradia na hrad, 

hrobľovaní kameňa či hasení vápna. Združenie zabezpečovalo aj bežnú údržbu hradu – zber a 

odvoz odpadkov po návštevníkoch, odstraňovanie náletovej zelene, údržbu chodníkov a pod.  

Čo sa týka propagácie hradu, združenie vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry 

SR pripravilo informačný leták o histórii a architektonickom vývoji hradu, ktorý bol v priebehu 

sezóny rozdávaný návštevníkom hradu. Okrem spomínaného letáku boli pre návštevníkov 

pripravené aj pohľadnice hradu s motívom dobových rytín. Propagácia popritom prebiehala aj 
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prostredníctvom viacerých internetových portálov, kde bol prezentovaný najmä prebiehajúci 

archeologický výskum a jeho výsledky. 

 

7.1 Výsledky prác 

 

7.1.1 Kaplnka sv. Jána 

 Sanácia kaverny a konzervácia záklenku nad prechodom z kaplnky sv. Jána do sakristií  

 

Torzo múru so záklenkom - stav pred zásahom, stav po zásahu 

 

7.1.2 Severný hradbový múr 

 Sanácia kaverny v päte vonkajšej plenty múru  

 

Päta plenty - stav pred zásahom, stav po zásahu 
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7.1.3 Vstupná valcová bašta renesančného predbránia  

 archeologický výskum v interiéry bašty 

 

Interiér bašty – stav pred zásahom, stav po zásahu 

 

 

Interiér bašty – stav pred zásahom, stav po zásahu 
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7.1.4 Hranolová bašta renesančného predbránia  

 doplnenie a konzervácia muriva 

 

Interiér bašty – stav pred zásahom, stav po zásahu 

 

7.1.5 Neskororománska brána  

 čiastočná konzervácia južnej špalety brány 

 

Špaleta brány – stav pred zásahom, stav po zásahu 
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7.1.6 Bývalá gotická vežová brána 

 zamurovanie kaverny na druhom podlaží objektu, domurovanie klenby na prvom podlaží 

a obnova klenby s lunetou a klenbovým pásom na druhom podlaží objektu, archeologický 

výskum v polohe vstupu zo strany delovej bašty   

 

Interiér druhého podlažia objektu – stav pred zásahom, stav po zásahu 

 

Vežová brána zo strany delovej bašty – stav pred zásahom, stav po zásahu  
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Interiér tretieho podlažia objektu s obnovenou klenbou – stav pred zásahom, stav po zásahu 

 

 

Interiér tretieho podlažia objektu s obnovenou klenbou - detail 


