
Trenčiansky hrad – národná kultúrna pamiatka 
je charakteristickou dominantou nielen krajského 

mesta Trenčín, ale aj Stredného Považia. Bol postavený 
na strmom vápencovom brale – výbežku Strážovských vrchov, 
na ktorom rímske vojská v roku 179 vytesali nápis o svojom 
vojenskom víťazstve a prezimovaní v tábore Laugaricio. Najstaršia 
kamenná stavba stredovekého hradu – štvorapsidová rotunda 
- bola postavená pravdepodobne v 11. storočí. Najslávnejším 
vlastníkom hradu bol Matúš Čák Trenčiansky, nazývaný tiež 
„Pán Váhu a Tatier“. Trenčiansky hrad v priebehu stáročí patril 
najvýznamnejším uhorským rodom, z ktorých ho najdlhšie, 
takmer 250 rokov, vlastnili Illešháziovci. V roku 1708 sa na 
dohľad od hradu odohrala významná bitka pri Trenčíne, ktorá 
sa skončila fatálnou porážkou povstaleckej armády Františka II. 
Rákociho cisárskym vojskom pod velením Siegberta Heistera. 
Od polovice 18. storočia jeho význam ako vojenskej pevnosti 
klesal, až v roku 1790 vyhorel. V súčasnosti je hrad pamiatkovo 
obnovený, celoročne prístupný návštevníkom, s dvomi 
archeologickými expozíciami. Trenčianske múzeum v Trenčíne, 
ktoré Trenčiansky hrad spravuje, vykonáva archeologické 
výskumy, nálezy z ktorých prezentuje verejnosti.
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TRENČÍN
Hrad,
okres a kraj Trenčín
GPS súradnice: N48°53’40” E18°02’27”

Hrad stojí v nadmorskej výške 280 m n.m. a je prístupný z centra krajského mesta 
Trenčín ako aj z južnej strany, kde sa nachádza obľúbené oddychové  miesto Trenčanov 
– lesopark Brezina, časť Čerešňový sad. Nachádza sa tu polykultúrna lokalita osídlená 
v období eneolitu, v staršej  a neskorej dobe bronzovej, v laténe, v dobe rímskej 
a v 9. až 12. – 13. storočí. 
Foto: © Trenčianske múzeum. 

Hrad bol sídlom 
pohraničného
komitátu, kráľovskej 
a neskôr šľachtickej 
župy. Súbor palácov 
tvorí charakteristickú 
dominantu nad 
mestom, dnes sa v nich 
nachádzajú expozície 
Trenčianskeho múzea.  
Foto: © Trenčianske múzeum 

Pohľad na hrad z východnej strany smerom na 
vážske údolie, v pozadí pohorie Biele Karpaty. 
Hrad strážil pradávne obchodné trasy spájajúce 
stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. 
Foto: © M. Sova

Rez valom hradiska v Čerešňovom sade.
Foto: © Trenčianske múzeum

Najstaršia kamenná stavba hradu je rotunda so štyrmi 
apsidami prezentovaná  in situ v areáli hradu. 
Foto: © Trenčianske múzeum

Cyklámeny. Rastú na vybraných miestach
a sú súčasťou fl óry hradného podhradia.
Foto: © M. Sova

Nápis vytesaný do 
trenčianskeho skalného 
brala, ktorého vznik 
sa datuje do rokov 
179 – 180 n. l. dokladá 
prítomnosť rímskych 
vojsk na území 
Slovenska počas 
markomanských vojen 
za vlády rímskeho 
cisára Marca Aurelia 
a jeho syna Comoda. 
Nápis predstavuje 
ojedinelý typ in situ 
zachovanej epigrafi ckej 
pamiatky z rímskej 
doby na  Slovensku. 
Foto: © M. Mikuláš

Nálezy z doby bronzovej sú spolu s ďalšími 
archeologickými pamiatkami vystavené 
v expozícií Trenčianskeho hradu.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Sklenené koráliky 
z neskorej doby 
bronzovej patria 
k vzácnym dokladom 
používania skla na 
území Slovenska.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Záušnice z  10.-11. storočia pochádzajú
z hrobov okolo rotundy.
Foto: © Trenčianske múzeum


