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� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 340 m
Dĺžka trasy: 10,8 km
Čas bez prestávok: 3:30 hod.

Prevýšenie: 370 m
Dĺžka trasy: 6,5 km
Čas bez prestávok: 2:40 hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita: Javorie
Akcia:     Pustý hrad
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Putikov vŕšok je vyhasnutá bazaltová sopka
ležiaca asi 0,5 km východne od obce Tekovská
Breznica. Troskový kužeľ dosahuje nadmorskú
výšku 477 m n. m. Predstavuje prejav
najmladšej sopečnej činnosti vulkanitov
Karpatského oblúka na Slovenskom území a
spolu s vulkanitmi pohoria Harghita v
Rumunsku jeden z najmladších prejavov
sopečnej aktivity v Karpatsko-Panónskej
oblasti.

Geologicky je sopka viazaná na najmladší
alkalicko-bazaltový vulkanizmus, ktorý sa v
Západných Karpatoch začal v období po
skončení hlavnej neogénnej sopečnej aktivity a
trval od vrchného miocénu až do štvrtohôr. Z
hľadiska regionálneho členenia patrí medzi
alkalické-bazaltové sopky stredoslovenského
vulkanického poľa. Z hľadiska horninového
zloženia ju tvoria hlavne alkalické olivinické
bazalty až nefelinické bazanity

Zvyšky vyhasnutej sopky buduje hlavne
troskový kužeľ tvorený pyroklastickými
sedimentami a lávové prúdy rôznej dĺžky.
Troskový kužeľ je tvorený troskovo-lapilovým
tufom, aglutinátmi a vulkanickými bombami.
Lávové prúdy sú najtenšie v centrálnej časti
vulkánu a hrubnú smerom do doliny Hrona, kde
dosahujú až 15 m. Najdlhší zaznamenaný
lávový prúd tiekol smerom na sever a
dosahoval dĺžku okolo 3,2 km. V oblasti medzi
Novou Baňou a Brehmi tento prúd prenikol do
koryta rieky Hron a na čas ho prehradil. Práve
datovanie sedimentov Hrona pomocou
rôznych metód a najmä použitie opticky
stimulovanej luminiscencie umožnilo určiť vek
sopky ako vrchný pleistocén asi 102 000 ± 11
000 rokov.

Zvolenský Pustý hrad sa skladá z dvoch
čas t í : Ho rného a Do lného h radu .
Archeologický výskum na Hornom hrade
dokázal existenciu staršieho kamenozemného
valu na ktorom bola postavená stredoveká
hradba. Osídlenie z neskorej doby kamennej
na Hornom hrade reprezentuje keramika
badenskej kultúry. Na akropole sa nachádzal
črepový materiál predovšetkým z neskorej
doby bronzovej (lužická a kyjatická kultúra). Na
severozápadnom svahu Horného hradu sa v
roku 1944 našiel poklad predmetov pilinskej
kultúry z doby bronzovej. Protohistorické
osídlenie na Hornom hrade dokladajú spony a
keramika z doby laténskej. Zo zásypu valu
pochádzajú tiež fragmenty včasnostredovekej
keramiky. Výskum na Dolnom hrade preukázal
existenciu staršieho kamenozemného
pravekého valu pod západnou líniou
stredovekého opevnenia. V jeho zásype sa
našla keramika prevažne z neskorej doby
kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú
potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby
bronzovej a črepy púchovskej kultúry z doby
laténskej.
Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom
hrade je veža komitátneho hradu z konca 12.
stor. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa
nachádza na najvyššom mieste hradného
kopca – na kóte 571 m. n. m. O niečo mladšia je
kráľovská obytná veža na o sto metrov nižšom
Dolnom hrade. Vznikla v prvých desaťročiach
13. stor. S pôdorysom 19,9 x 19,9 metra patrí
medzi najväčšie stavby rezidenčného typu v
strednej Európe. Po tatárskom vpáde vzniká
na Pustom hrade rozsiahle opevnenie. Na
Hornom dosahuje 3,5 ha, na Dolnom hrade 0,7
ha a patrí k nemu tzv. spojovací múr dlhý 206
metrov. V polovici 13. stor. vzniká veža č. 2 na
Hornom hrade. Koncom 13. stor., resp.

začiatkom 14. storočia bola k vstupnej bráne
Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža.
Severovýchodne od obytnej veže 2. bola
vybudovaná obranná veža a k nej
prislúchajúca priečna hradba. Takto vzniklo
predhradie pri vybudovaní ďalšieho hradu ako
samostatnej obrannej a obytnej jednotky v
rámci Horného hradu. Župný hrad z konca 13.
stor. bol vstavaný do jeho severného cípu.
Disponuje samostatným opevnením, palácom,
predpalácovým objektom, cisternou a celé
nádvorie bolo upravené pomocou terás. Tieto
terasy využili v prvej polovici 15. stor. jiskrovské
vojská, keď si na nich vybudovali prízemné
obytné objekty. Zánik hradu Zvolen datujeme
do polovice 15. storočia, do obdobia vojnových
stretov medzi Jánom Huňadym a Jánom
Jiskrom z Brandýsa. Poslednou stavbou
vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka
postavená podobne v poslednom decéniu 16.
storočia.

Samotná lokalita sa nachádza v juhozápadnej
časti mesta Zvolen. Vrch, na ktorom sa
nachádzajú zrúcaniny Pustého hradu, patrí do
horského celku Javorie. Pre masív Pustého
hradu je charakteristický oblúkový hrebeň.
Sledujeme ho od Zvolena smerom na juh
(Veľký vrch, 587 m), kde jeho východné svahy
strmo, až bralnato spadajú do údolia
Neresnice. Chrbát sa stáča na západ, klesá do
sedla Vráta pod kopcom Varta. Tadiaľto
prechádzala prístupová cesta na Zvolenský
hrad. Hrebeň pokračuje severozápadným
smerom cez najvyšší vrch tejto oblasti
Vápennú (680 m) až k majeru Gunda, kde
spadá bralnou stenou do Hrona. Horný hrad
vybudovali na bočnom hrebeni (571 m), ktorý
sa tiahne od Veľkého vrchu ku Hronu, ktorý od
neho odrezal skupinu Stráže.
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