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Témy stretnutia :  

 

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva Trenčianskeho hradu, Trenčín 

3. Návšteva mesta Trenčín 

 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 28. 09. 2022 v čase od 7.45  do 16.00 hod. 

1. Úvodné inštrukcie, organizácia exkurzie 

 

2. Návšteva Trenčianskeho hradu, Trenčín 

 

Dominanta mesta Trenčín aj celého Považia. Spolu so Spišským hradom a s hradom 

Devín patrí Trenčiansky hrad medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe. 

Odpradávna stráži obchodné cesty spájajúce oblasť severného Uhorska 

a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. 

Počiatky hradu sa viažu k 11. storočiu, keď pozostával z obytnej veže a rotundy, ktorej 

zvyšky si môžete pozrieť na hornom nádvorí. Koncom 13. storočia sa hrad dostal do 

majetku Matúša Čáka, ktorý vlastnil takmer 50 hradov a stal sa legendárnym pánom 

Váhu a Tatier. Z najvyššej Matúšovej veže je krásny výhľad na veľkú časť Považia. 

Študenti mali možnosť Dolná nádvorie, ktoré  ponúka návštevníkom jedinečné výhľady na 

mesto Trenčín a priľahlé okolie. 

Studňa lásky neodmysliteľne patrí k Trenčianskemu hradu ako povesťami opradený 

symbol lásky Omara a Fatimy. 

Kasáreň  na Trenčianskom hrade bola vybudovaná ako súčasť rozsiahleho fortifikačného 

programu realizovaného v dobe držby Trenčianskeho hradu magnátskym rodom 

Zápoľskovcov v období prvej polovice 16. storočia. Slúžili na ubytovanie mužstva hradnej 

posádky. 

Hladomorňa ponúka návštevníkom expozíciu s replikami stredovekých mučiacich 

nástrojov a dozvedieť sa zaujímavé informácie ohľadom tzv. útrpného práva z histórie 

mesta Trenčín. 

Matúšova veža je dominantou Trenčianskeho hradu. Bola postavená koncom 11. storočia v 

románskom slohu a okolo roku 1270 ju obstavali tehlovým plášťom a upravili v gotickom 

duchu. 

Panská kaplnka patrí medzi súkromné sakrálne stavby panského sídla. Výzdobu tvorili 

gotické figurálne fresky a krížová klenba, nad ktorou vystavili obytné priestory. Pod 

podlahou hlavného oltára sa nachádza menšia krypta. 

Letná veža a jej obytné priestory mali drevený obklad. Cez 1. poschodie bola prepojená s 

letnou terasou, umiestnenou pred kaplnkou a palácom Zápoľskovcov. 

 

 

 

http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad/studna-lasky.html?page_id=310
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad/kasaren.html?page_id=1291
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad/hladomorna.html?page_id=307
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad/matusova-veza.html?page_id=314


 

3. Návšteva mesta Trenčín 

 

Študenti mali možnosť oboznámiť sa s mestom Trenčín, ako turistickou destináciou, 

nakoľko študujú cestovný ruch. Cieľom exkurzie bolo navštíviť historické mesto, a to  

 

Trenčiansky hrad,  

Rímsky nápis na hradnej skale,  

Mierové námestie,  

Morový stĺp,  

Piaristický kostol,  

Mestská veža,  

Karner Sv. Michala,  

Katov dom,  

Synagóga,  

Trenčianske múzeum, 

Objekty radnice,  

Štúrovo námestie.  

 

 

Cieľom exkurzie bol zvýšiť prírodovednú, odbornú a jazykovú gramotnosť. 
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