
Model hradu Beckov v Parku miniatúr 
v obci Podolie predstavuje dobovú 
rekonštrukciu hradu z obdobia okolo 
roku 1600 v mierke 1:50.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Pohľad na trojboký uzáver 
vrcholnogotickej kaplnky 
z prelomu 14. a 15. storočia 
vysunutý za líniu hradobného 
múru z nádvoria dolného hradu.
Foto: D. Nipčová

Západné priečelie kaplnky z centrálneho 
nádvoria horného hradu. V stene 
je rekonštrukcia kruhového okna 
s novodobou výplňou inšpirovanou 
gotickými rozetami. Rekonštrukcia 
vstupného portálu vychádza
z gotických architektonických
vzorov.
Foto: D. Nipčová

Prezentácia dobových vojenských strojov 
(trebuchet) vystavená v areáli hradu. 
V pozadí je stavba kaplnky z prelomu 
14. a 15. storočia, vľavo delová bašta 
hradného jadra zo 16. storočia.
Foto: D. Nipčová

Dolný dvor hradu dotvára drevená 
zástavba situovaná v priestore 
pôvodných hospodársky budov 
hradu. Využíva sa na rôzne 
kultúrne podujatia. 
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Sprevádzanie v dobovom oblečení 
a v cudzích jazykoch patrí na hrade 
Beckov k štandardnej službe. 
Foto: D.Staššíková-Štukovská

Maxisekera. Najväčšia ručne vyrobená 
sekera, certifi kovaný slovenský rekord 
z 3.9.2005. Sekera má porisko dlhé 
2,44 metra a čepeľ šírku 74 cm.
Foto: D.Staššíková-Štukovská

Súčasť letného programu s názvom 
„Hradné hospodárstvo“ ponúka edukačné 
a súčasne interaktívno-zábavné aktivity 
pre návštevníkov hradu. 
Foto: D. Nipčová

Obec na strednom Považí s dokladmi osídlenia v staršej dobe kamennej, 
v dobe bronzovej a v dobe rímskej na rôznych miestach svojho intravilánu 

a extravilánu. Na vápencovo-dolomitovom brale nad obcou sa nachádza národná 
kultúrna pamiatka – stredoveký hrad. Jeho počiatky nadväzujú na hradisko 
z 9. storočia. Kamenná prestavba na hrad sa datuje pred polovicu 13. storočia, 
kedy bola vybudovaná obvodová hradba s obytnou vežou, donjonom, ktorá 
v prípade potreby mohla slúžiť aj ako veža útočisková. Rozsiahle gotické 
prestavby na prelome 14. a 15. storočia sa spájajú s veľmožom poľského 
pôvodu Stiborom zo Stiboríc, ktorý mal aj titul Sedmohradského vojvodu 
a hrad si zvolil za svoje sídlo. Hrad prestaval na sídlo európskeho formátu. 
Po smrti Stibora II (1434) kráľ Žigmund daroval celé panstvo rodu Bánfi ,
ktorý ho spravovali 200 rokov. Hrad prebudovali v renesančnom slohu 
a zdokonalili hradnú obranu, vďaka ktorej turecká armáda v roku 1599 
hrad nedobila. Rod Bánfi  vymrel a dedičia sa o hrad nestarali.
V roku 1728 hrad vyhorel a začal chátrať.

V súčasnosti je hrad čiastočne rekonštruovaný, pamiatková obnova bola 
a je sprevádzaná archeologickými výskumami. Nové významné nálezy k hradu 
sú zakomponovávané do expozícii situovaných na hrade alebo v blízkych 
múzeách. Na hrade sa konajú pravidelné a vo verejnosti doma i v zahraničí 
populárne podujatia, ktoré približujú historické udalosti spojené s dejinami 
hradu. Hrad je dostupný pešo, pohodlnou cestou, vzdialenosť
od parkovísk v obci cca 250 m.
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Nález vzácneho skleneného rohu z mladšej až 
neskorej doby rímskej (4. storočia n.l.) z germánskeho 
sídliska , ktoré sa nachádzalo v extraviláne Beckova. 
Patrí k najlepšie zachovaným nálezom tohto typu 
z germánskych sídlisk na Slovensku. Predpokladá 
sa, že spolu s ďalšími sklenenými nádobami 
z tohto sídliska bol vyrobený v Porýní.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Z juhovýchodu chránila 
hrad rozsiahla hradba 
opevnenia. 
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Národná kultúrna pamiatka stredoveký 
hrad situovaný na beckovskom hradnom 
brale v kresbe Ludwiga Rohbocka 
z rokov 1856 – 1860. 
https://www.varak.hu/


