
História – nové poznatky 
 

Mgr. R. Kaščáková : Rímsky nápis – rodný list Trenčína 

História Trenčína siaha ďaleko do minulosti až do obdobia 
paleolitu, o čom svedčia vykopávky asi spred 200 000 rokov. 
Prvé písomné dôkazy o existencii Trenčína však nachádzame 
až v diele „Geografia“ od grécko-rímskeho polyhistora Klau-
dia Ptolemaia (90 –168 n. l.). V tomto diele je uvedené prvé 
pomenovanie Trenčína, ako „Leukaristos“, ľud ho poznal aj 
pod názvom „Laugaricio“, či „Leugaricio“. Správnosť názvu 
potvrdzuje známy rímsky nápis vytesaný na hradnej skale, 
ktorý vznikol počas vojen Rimanov s germánskymi kmeňmi. 

Jeho existencia radí Trenčín do exkluzívnej skupiny európ-
skych miest s antickou minulosťou. V šesťdesiatych rokoch 
druhého storočia, za vlády cisára Marca Aurelia vypukli na 
dunajských hraniciach ničivé a dlhotrvajúce boje, známe ako 
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markomanské vojny. Hlavnými protivníkmi Rimanov boli 
Markomani a Kvádi, ale do bojov sa zapojili aj ďalšie kmene. 
V roku 170 zaútočili spoločne na severopanónske hranice, 
prelomili opevnenia, vyplienili Panóniu a vtrhli až do severnej 
Itálie. Rimanom sa s vypätím síl podarilo odvrátiť hroziacu 
katastrofu, a po urputných bojoch vytlačili útočníkov zo svoj-
ho územia. V nasledujúcich rokoch podnikli proti zadunaj-
ským Germánom viaceré trestné výpravy, ale ani tak sa im ne-
podarilo úplne odvrátiť nebezpečenstvo ďalších vpádov. Po 
krátkom mieri vypukol na Dunaji v roku 177 konflikt s novou 
silou. Rimania opätovne získali prevahu až po ťažkých bojoch. 
Rozsiahlou ofenzívou roku 179, ktorú viedol sám cisár Mar-
cus Aurelius spolu so synom Commodom ako spolu cisárom, 
sa rozhodol úplne zlomiť ich odpor. Nechal tu rozmiestniť 
početné jednotky s celkovou silou do 40 000 mužov, ktoré tu i 
prezimovali. Práve do tohto obdobia na prelom rokov 
179/180, sa datuje oslavný nápis na trenčianskej hradnej skale. 
Jeho doslovný preklad (doplnený o meno legáta) znie :  
 „Na víťazstvo cisárov, vojsko, ktoré leží v Laugariciu, 855 
vojakov 2. légie (Marcus Valerius Maxim)ianus, legát 2. lé-
gie Pomocnej dal vyhotoviť.“ 
Viete, že : Meno veliteľa, ktorý nechal vytesať nápis do skaly, 
bolo dlhý čas neznáme. Pomohol ho odhaliť až objav pod-
stavca sochy s oslavným textom, ktorý sa našiel zamurovaný 
v byzantskej pevnosti v Zane (antická Diana Veteranorum) 
vo východnom Alžírsku. Sochu tam dali z vďačnosti postaviť 
občania mesta Diana Veteranorum Marcovi Valeriovi Ma-
ximianovi. Text, podrobne opisujúci kariéru tohto bez-
pochyby výnimočného muža, poskytol zároveň veľmi cenné 
údaje na osvetlenie viacerých udalostí, ktoré sa odohrali počas 
markomanských vojen a počas zimy r.179 aj v priestore dneš-
ného Trenčína.       
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Marcus Valerius Maximianus - nepochybne jeden z naj-
skúsenejších a najúspešnejších rímskych dôstojníkov. Pre-
zimovanie na čele špeciálneho oddielu v Laugariciu, na mies-
te hlboko v nepriateľskom území, vzdialenom viac než  120 
km od rímskych hraníc, bolo napriek tomu zrejme jedným 
z najriskantnejších činov v jeho živote. Strategicky výhodná 
poloha pri trenčianskej hradnej skale v údolí Váhu, na se-
vernom okraji kvádskeho kmeňového územia v blízkosti hor-
ských priesmykov, zohrala kľúčovú úlohu pri voľbe táboriska 
pre jednu z vybraných jednotiek, ktoré mali uskutočniť 
vojnové operácie rozsiahleho operačného plánu cisára Mar-
ca Aurelia, ktorého cieľom bola definitívna porážka a úplné 
pokorenie vzpurných a nebezpečných Germánov.  

Marcus Aurelius - „filozof na tróne“, cisár, ktorému doba 
poskytla iba málo kľudu. Chcel byť filozofom a žiť v mieri, 
ale politická situácia a neustále nájazdy susedov ho prinútili 
väčšinu svojej vlády stráviť v boji a vojnách. Ako cisár 
prejavoval svoje vysoké ľudské kvality: dokonalé seba-
ovládanie, miernosť, pochopenie pre druhých, spravodlivosť, 
ochotu prijať názory ostatných. Markova smrť r. 180 bola vo 
vojenskom tábore vo Vindobone (pri dnešnej Viedni) prijatá 
so všeobecným smútkom. Historik Héródiános (3. storočie) 
napísal : “Akonáhle sa rozšírila správa, že Marcus zomrel, 
zachvátil smútok celé prítomné vojsko, tak isto aj široké 
vrstvy ľudu. Všetci ho takmer jednohlasne chválili. Jedni ho 
nazývali dobrým otcom, druhí spravodlivým cisárom, rode-
ným vodcom, iní múdrym a poriadkumilovným panovníkom a 
nikto neklamal.“  Marcus sa v r. 145 oženil s dcérou svojho ot-
čima, cisára Antónia Pia, Faustinou mladšou. Narodilo sa im 
13 detí, ale len 5 sa dožilo dospelosti – 4 dcéry a budúci 
smutne preslávený nástupca Aurelia Commodus, ktorý sa už 
v roku 177 ako šestnásťročný stal otcovým spoluvládcom. Bol 
jeho pravým opakom. Zneužíval cisársky titul, mal absolu-
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tistické tendencie. Vystupoval ako gladiátor pri cirkusových 
hrách v aréne, bol nemravný a krutý. Svoju sestru Lucillu 
poslal do vyhnanstva, kde ju nechal otráviť. Po Commodovej 
smrti uvalil na neho senát kliatbu. Marcus Aurelius však 
údajne pri okupácii týchto oblastí zamýšľal zriadiť i dve nové 
provincie Marcomanniu a Sarmatiu. Uskutočnenie tohto plánu 
mu však prekazila predčasná smrť. Po náhlom skone svojho 
otca jeho nástupca Commodus ešte krátko pokračoval vo 
vojnových operáciách, ale napokon v roku 180 ukončil 
dlhotrvajúce vojny a uzavrel so zadunajskými kmeňmi mier. 
Rímske jednotky potom opustili markomanské a kvádske 
vnútrozemie a stiahli sa opäť na dunajské hranice (Limes 
Romanus)  
Viete, že : Bronzový medailón Faustiny mladšej, manželky 
rímskeho cisára Marca Aurelia, možno zaradiť medzi naj-
vzácnejšie svetové antické pamiatky, ktoré nám Rimania za-
nechali. Datovaný je do roku 169. Má hmotnosť 48,70 g a 
priemer 39 mm a v súčasnosti je uložený v numizmatickej 
zbierke Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Info Trenčín 19.01.2006  
Pomocná evidencia 27/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Matúš Čák trenčiansky – drži-
teľ hradu, 1. časť 

 
Uhorský šľachtický rod Čákovcov (Chak, Chaak) pochádzal 

z oblasti Ostrihomu a vlastnil celý rad panstiev na Slovensku, 
najmä v okolí Trenčína. Z rozvetvenej rodiny bol najznámejší 
a najvplyvnejší Matúš Čák Trenčiansky. Za pomoc pri oslobo-
dení Bratislavy dostal od kráľa Ondreja 3. hodnosť správcu 
kráľovských stajní a bratislavského župana. Okolo roku 1300 
patril medzi najbohatších veľmožov v Uhorsku. Niektoré ma-
jetky zdedil, niektoré získal sám. Cudzie majetky zaberal 
zväčša neoprávnene, používal intrigy, zastrašovanie a násilie. 
Šikovne využíval najskôr priazeň kráľa Ondreja 3. Avšak aj 
po jeho smrti - rok po prvom jubilejnom roku, t.j.v roku 1301, 
kedy nastal vážny boj o oslabený uhorský trón, sa Matúš rý-
chlo zorientoval a šikovne získaval výhody najmä pre seba. 
Nový kráľ, Karol Róbert Anjou ho dokonca v roku 1308 vy-
menoval za kráľovského taverníka a neskôr za jedného z troch 
kráľovských palatínov. Neskôr to oľutoval, lebo moc a vplyv 
Matúša Čáka prerástli nad únosné medze. V 14 župách, ktoré 
ovládal, vládol nezávisle, bez ohľadu na záujmy kráľa. Karol 
Róbert poslal na Matúša vojsko a zbavil ho hodnosti kráľov-
ského taverníka. Ďalším tŕňom v oku boli aj iní vplyvní oli-
garchovia - východoslovenskí Omodejovci. Do známej bitky 
pri Rozhanovciach poslal kráľ proti nim silné vojsko. Matúš 
Čák pomohol Omodejovcom vyslaním 1700 svojich vojakov. 
Karol Róbert však napriek tomu tento boj so spupnými veľ-
možmi vyhral.  Ich moc sa oslabila, no Matúš Čák aj napriek 
tomu naďalej ovládal veľké územie. Karol Róbert musel proti 
nemu bojovať postupným dobýjaním jeho hradov, čo však išlo 
veľmi pomaly. Predpokladá sa, že v období Matúša Čáka žilo 
v trenčianskom podhradí viacero vrstiev obyvateľov rozlič-
ného pôvodu, medzi ktorými prevažovalo pôvodné slovanské 
obyvateľstvo. Cudzí hostia – zväčša nemeckí - však vlastnili 
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v Trenčíne mnohé majetky a pravdepodobne mali vplyv aj na 
zriadenie mestského charakteru Trenčína, ako tomu bolo 
aj v iných mestách na Slovensku. Je isté, že život osady vždy 
závisel od župného sídla – hradu. Rešpektovali sa staré zvy-
kové práva, ba dokonca už v tom čase možno existovali aj 
niektoré výsady pre mešťanov. V búrlivých časoch spupného 
Matúša Čáka sa ale na práva mešťanov či hostí určite veľmi 
nehľadelo - museli sa podriaďovať a slúžiť jeho vojenskej 
svojvôli. Na druhej strane, prítomnosť kráľovského župana 
(nezabúdajme, že Matúš Čák bol za kráľa Ondreja 3. bra-
tislavským županom a hlavným kráľovským koniarnikom a za 
Karola Róberta to dotiahol dokonca na kráľovského palatína) 
a posádky na hrade vytvárali dobré podmienky pre odbyt 
remeselníckych výrobkov  tejto trhovej osady. Matúš Čák tiež 
podporoval zakladanie nových osád a kolonizovanie starších 
slovenských osád nemeckými kolonistami. A práve od Matúša 
Čáka boli mestu Trenčín zrejme udelené vôbec prvé mestské 
výsady. Naozajstný mestský život sa tu však začal rozvíjať až 
po ukončení feudálnej anarchie v Uhorsku. Po smrti Matúša 
Čáka (1321) Trenčín obsadili vojská kráľa Karola Róberta 
z Anjou a mesto bolo vypálené v bojoch medzi nimi a Ma-
túšovými stúpencami. Ak aj dovtedy existovali nejaké mestské 
výsady, boli zničené.  V povedomí kráľa pretrvávala predstava 
Trenčína ako najvážnejšieho centra odporu proti jeho vláde, 
preto Trenčania získali mestské výsady prakticky až za vlády 
jeho syna, Ľudovíta 1.  

Info Trenčín 30.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 
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Insígnie Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja : 

Polovične štiepený a delený štít : 
- v prvom, striebornom poli zo zlatej, 

zafírmi zdobenej koruny, vyrastajúci 
červený obrátený jeleň v zlatej zbro-
ji; 

- v druhom červenom poli na zlatej, 
perlami zdobenej korune stojaci zla-
tý orol v striebornej zbroji; 

- v treťom modrom poli strieborná ha-
lapartňa na zlatej, z dolného okraja štítu vyrastajúcej ruko-
väti, preloženej strieborným položeným lukom so zlatou 
tetivou. 

 
Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja   

Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja je rozdelená na 
štyri pozdĺžne pruhy, kde vrchný a spodný pruh modrej farby 

tvoria spolu 1/3 z celko-
vej šírky vlajky a vnú-
torné dva pruhy – biely 
a červený, tvoria spolu 
zvyšné 2/3 z celkovej 
šírky vlajky. Pomer strán 
vlajky je 2:3 . Základom 
kompozície je červeno-
biela vlajka Trenčína sí-
delného mesta samo-
správneho kraja, doplne-

ná o modrú dominantnú farbu z erbu historickej Nitrianskej 
stolice. 

Vlajku Trenčianskeho samosprávneho kraja používa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a zastupiteľstvo Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja pri slávnostných a oficiálnych prí-
ležitostiach krajského charakteru, prípadne štátneho cha-
rakteru. 

Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vztyčuje zá-
sadne na vlajkový stožiar. Vlajka Trenčianskeho samospráv-
neho kraja sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní 
sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie vlajky Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na stožiar sa vykonáva pomocou lanka. 

Ak sa spolu s vlajkou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa 
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiest-
nená z čelného pohľadu vľavo. 

Podľa vlajky Trenčianskeho samosprávneho kraja je tvo-
rená zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zástava 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nemusí dodržať stano-
vený pomer strán a je vždy pevne pripojená k žrdi alebo prieč-
nemu rahnu. 

Trenčianskeho samosprávneho kraja môže používať aj ďal-
šie druhy zástav : 
a) znaková zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja – 
predstavuje zástavu, na ktorej je premietnutý obsah erbu bez 
štítu 
b) krátka zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja – pred-
stavuje obdĺžnu zástavu, ktorá je dlhšou stranou pripevnená 
k žrdi 
c) koruhva vo farbách Trenčianskeho samosprávneho kraja – 
predstavuje zvislú zástavu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja upevnenú na kratšie priečne rahno 
d) kombinovaná koruhva – predstavuje spojenie koruhvy 
a znakovej zástavy. 
Vlajka alebo zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 
trvale umiestnené na budove Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Trenčíne. 
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Pečať 
Pečať Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorí erb Tren-
čianskeho samosprávneho kraja s kruhopisom Trenčiansky 

samosprávny kraj. Z pečate Trenčianskeho 
samosprávneho kraja možno utvoriť okrúhle 
pečatidlo s erbom Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a kruhopisom napríklad Kraj – 
Trenčiansky, Zastupiteľstvo samospráv-
neho kraja, Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Krajské pečiatky sa používajú v prípadoch, 
keď nie je predpísané použitie okrúhlej pečiatky so štátnym 
znakom Slovenskej republiky, na rozhodnutia alebo 
osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnené 
samosprávneho kraja Trenčín
 
Symboly predsedu 
Symbolmi predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú : 
1. Insígnie Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorí reťaz 

vyhotovené zo zlatého tombaku, zložená z 18 medailónov – 
9erbov okresných miest, 3 osobnosti, 6 kultúrnych a histo-
rických pamiatok – z ktorých deväť je v tvare kruhu 
striedavo rozmiestnených s ďalšími deviatimi v tvare šesť-
uholníkov, znázorňujúcich významné osobnosti a historické 
pamiatky kraja. Reťaz je zakončená uprostred samostatným 
krajským erbom umiestnených v šesťuholníkovej medaile. 
Krajské insígnie používa predseda kraja alebo krajským 
zastupiteľstvom schválení poslanci pri slávnostných prí-
ležitostiach, slávnostných zasadnutiach krajského zastu-
piteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a podobne. 

2. Štandarda predsedu samosprávneho kraja predstavuje biely 
kosoštvorec, na ktorom je umiestnený krajský erb bez štítu 
a červeno-modrý lem, ktorý vychádza červenou farbou z 
horného rohu štandardy od žrde. Štandarda predsedu sa 
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používa pri slávnostných príležitostiach na vyjadrenie sym-
bolu funkcie predsedu samosprávneho kraja, prípadne aj na 
označenie jeho sídla 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  „Skalka nad Váhom – náš histo-
rický klenot“ 

Na pamiatku pustovníkov sv. Svorada - Andreja a Beňadika 
založil na Skalke v roku 1224 nitriansky biskup Jakub 1. bene-
diktínske opátstvo. Pri jaskyni, kde bol zavraždený sv. Be-
ňadik, dal vystavať kláštor a na skale, z ktorej bolo jeho telo 
zhodené do Váhu.  

Legenda o sv. Svoradovi a Beňadikovi („Život svätých 
pustovníkov Svorada – vyznavača a Benedikta – muče-
níka“ od päťkostolného biskupa Maurusa z polovice 11. 
storočia)  je najstaršou zachovanou legendou na Slovensku. 
Väčšia časť legendy je venovaná sv. Svoradovi. Poukazuje na 
jeho mučeníctvo, neobyčajné sebazapieranie a trýznenie tela, 
na úžasnú skrúšenosť srdca. V pustovníckej samote na Skalke  
pre posilnenie svojho duchovného života často zachovával 
pôst. V čase veľkého 40 dňového pôstu sa vraj uspokojil len 
so 40 orechmi. Venoval sa modlitbám, vyučoval okolitý ľud, 
obrábal pôdu a chodil pracovať do lesa. Raz, keď pri rúbaní 
dreva v hore zoslabnutý zamdlel, pristúpil k nemu krásny 
mládenec - na pohľad ako anjel, a naložiac ho na vozík, za-
viezol ho do jeho jaskyne.  

Po celodennej ťažkej robote ukladal sa Svorad na odpo-
činok do dubového vydlabaného kláta, ktorý ohradil tŕním. 
Okrem toho si dal na hlavu drevenú korunu, na ktorú zo šty-
roch strán zavesil ťažké kamene, takže keď sa ospalá hlava 
naklonila na ktorúkoľvek stranu, udrela sa o kameň a Svorad 
sa hneď prebral. Krátko pred smrťou odišiel Svorad do zo-
borského kláštora. V posledných chvíľach života požiadal prí-
tomných mníchov, aby ho – až skoná, nevyzliekli z rúcha, 
kým nepríde opát Filip. Až vtedy sa ukázalo jeho mučeníctvo. 
Na vyzlečenom tele našli železnú reťaz hlboko vrastenú do 
mäsa. Keď ju chceli stiahnuť, bolo silne počuť zvuk pras-
kajúcich rebier. Sv. Svorad – Ondrej bol pôvodom Poliak, 
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narodil sa okolo roku 980. Pochádzal z Opatovca na Visle. 
Tradícia v dedine Tropie nad Dunajcom (okres Nowy Sacz) 
neďaleko poľsko-slovenskej hranice zaznamenáva, že Svorad 
tam žil v mladých rokoch ako mních. Tamojší kostol je dodnes 
zasvätený sv. Svoradovi. V roku 1022 vznikli v Poľsku nepo-
koje, keď kráľ Boleslav Chrabrý vystúpil proti tým, ktorí sa 
pridŕžali staroslovienskej liturgie a chcel ju odstrániť. Vtedy 
mnohí, ktorí sa jej nechceli zriecť, odišli z krajiny buď do 
Kyjevskej Rusi, do Čiech alebo na naše územie. Takto k nám 
prišiel aj Svorad. Na Zobore vstúpil do benediktínskeho 
kláštora sv. Hypolita a prijal rehoľné meno Andrej. Po čase sa 
utiahol do samoty – pustovne neďaleko kláštora. Neskoršie 

odišiel na 
Skalku, aby 
tam ako 

pustovník 
strávil zvy-
šok života 
spolu s uče-
níkom Be-

ňadikom. 
Zomrel 

okolo roku 
1030. Jeho 

pozostatky sú uložené v nitrianskom katedrálnom chráme sv. 
Emeráma. (V zázname z kanonickej vizitácie z roku 1608 sto-
jí, že medzi Nitrou a Tropiem jestvovala dlhoročná tradícia.  
Keďže majú spoločného patróna –  sv. Svorada, predstavený 
zoborského kláštora posielal farárovi do Tropia každoročne 
voz s ôsmimi sudmi vína z vinice, ktorú vysadil ešte sv. Svo-
rad.) Sv. Beňadik (uvádza sa aj ako sv. Benedikt, slovanská 
verzia jeho mena sa používa kvôli odlíšeniu od sv. Benedikta 
z Nursie – zakladateľa rádu benediktínov) – bol pravdepo-
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dobne Slovák a pochádzal z Ponitria. V „Zbierke svätcov 
Uhorska“ sa spomína ako „Považan – sv. Benedikt Vážsky – 
pustovník v Uhorsku“. Podobne ako Svorad, aj on vstúpil do 
kláštora na Zobore. Neskôr ho pridelili za pomocníka v staro-
be sv. Svoradovi. Po smrti svojho učiteľa žil na Skalke ešte tri 
roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci a žiadali peniaze. Keď-
že žiadne nenašli, vytiahli ho z jaskyne, zabili a mŕtve telo 
zhodili do Váhu. Odvtedy ľudia vídali veľkého orla sedávať 
na brehu, akoby čosi pozoroval. Po roku vytiahli Beňadikovo 
telo z vody celkom neporušené. Pltníci, plaviaci sa po Váhu 
okolo Skalky, uctievali sv. Beňadika ako svojho patróna 
a ochrancu. 

Info Trenčín 16.02.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06 
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Milan Krajniak :  Slovensko po smrti Matúša Čáka 
 
Ako sme sa dočítali v minulých dieloch, Matúš Čák ťažil 

z anarchie, ktorá vládla v Uhorsku. Aj po korunovácii Karola 
Roberta sa anarchiu snažil udržať čo najdlhšie. Karol Robert 
sa, naopak, snažil obnoviť v krajine poriadok a nastoliť nor-
málne – mierové pomery. Po víťazstve nad spupnými feu-
dálmi v bitke pri Rozhanovciach postupne konsolidoval pome-

ry v krajine. Súčasne v rokoch 1313 až 1321 sa mu úspešne 
darilo zmenšovať územie kontrolované Matúšom Čákom. Po 
Matúšovej smrti v r.1321 nastal v Uhorsku a najmä na Slo-
vensku konečne pokoj a poriadok. V nasledujúcich dvadsia-
tich rokoch sa tak kráľ Karol Róbert mohol venovať predo-
všetkým rozvoju krajiny. Uhorsko sa pod jeho vedením zme-
nilo na jednu z najprosperujúcejších krajín Európy. Najprie-
myselnejšou časťou Uhorska sa stalo Slovensko. Tromi ban-
skými zákonmi tu kráľ umožnil neuveriteľný rozvoj banského 
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odvetvia. Zaviedol novú zlatú menu – kremnické zlaté dukáty, 
ktoré boli po florentských dukátoch najrešpektovanejšou 
menou vtedajšej Európy. V r. 1335 usporiadal vo Višegráde 
legendárne stretnutie s poľským kráľom Kazimírom 3. a 
českým kráľom Jánom Luxemburským. Po ňom nastal 
v Strednej Európe nebývalý rozvoj obchodu, z ktorého profi-
tovalo najmä Slovensko – cez ktoré potom prevažne viedli ob-
chodné cesty nemeckých a českých kupcov do Uhorska. Karol 
Róbert im udelil mnohé výsady a tak bolo pre nich výhod-
nejšie opustiť tradičné obchodné cesty smerujúce cez Viedeň. 
Mnohí sa v Uhorsku usadili natrvalo, kráľovské výsady ich 
prilákali do krajiny, ktorá bola predtým v ich očiach iba divo-
činou. Mestá zažili za vlády anjouovca Karola Róberta výraz-
ný hospodársky rozvoj. Samozrejme, že z pozície na križo-
vatke ciest opäť ťažil maximum aj Trenčín.  
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Legendy o Matúšovom hrobe 
   Hrob Matúša Čáka Trenčianskeho sa nikdy nenašiel. To 
muselo vŕtať hlavou už jeho súčasníkom, a o to viac fasci-
novalo neskorších bádateľov, „záhadológov“ a romantikov 
všetkého druhu. Že by sa takýto mocný a bohatý veľmož 
nepostaral o veľkolepé miesto svojho posledného odpočinku, 
sa zdalo nepredstaviteľné. Zrodila sa preto povesť o skrytej 
hrobke, v ktorej je trenčiansky hradný pán pochovaný s mno-
hými pokladmi v železnej, striebornej a zlatej truhle. Po-
dozrivo to však pripomína legendu o smrti hunského Attilu, 
„Biča božieho“. Najmä v romantickom 18. a 19. storočí sa 
mnohí hľadači pokladov pokúšali nájsť Matúšov hrob. Hľadali 
ho raz v podzemí Matúšovej veže, inokedy pod slivkou na 
dolnom nádvorí, či v tajnej šachte pri Jeremiášovej bašte. Iní 
veria, že je pochovaný pod korytom Váhu, alebo niekde v 
Čerešňovom sade na Brezine. Podľa inej povesti unikol pred 
kráľovským vojskom z hradu tajnou chodbou a dožil v kláš-
tore na Veľkej Skalke, kde je aj pochovaný. Skutočnosť je asi 
triezvejšia. Matúš zrejme naozaj zomrel na Trenčianskom 
hrade v období, keď ho obliehalo kráľovo vojsko, alebo keď 
sa ešte len k hradu blížilo. Vzhľadom k množstvu svojich za-
rytých nepriateľov, nenávisti cirkvi a pochybnej vernosti 
niektorých svojich druhov (viacerí ho už zradili) tušil, že ani 
po smrti nemôže dúfať v zhovievavosť. Zrejme neveril ani 
v schopnosti svojho designovaného nástupcu Štefana Čecha, 
a tak sa nechal niekoľkými svojimi vernými pochovať v taj-
nosti a miesto svojho posledného odpočinku prikázal utajiť. 
A nemýlil sa Štefan, hrad neudržal a krátko po Matúšovej 
smrti sa bleskurýchle rozpadli jeho dŕžavy. Kto mohol hľadal 
milosť u kráľa. Tí ktorí Matúša pochovali možno padli pri 
poslednej obrane hradu, alebo ak prežili zachovali svoje 
tajomstvo až do smrti. O tom sa môžeme iba dohadovať. Ani 
s tými pokladmi to asi nebude také horúce. Matúš sa napriek 
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cirkevným kliatbam (v tom čase nič 
neobvyklé) pokladal za dobrého 
kresťana, o čom svedčí i to, že podľa 
niektorých údajov mu napriek inter-
diktu chodil tajne na Trenčiansky hrad 
skalský opát Ján slúžiť omše. Kres-
ťanom, ako je známe, žiadne poklady 
do hrobu nevkladajú. A tak poklady 
zrejme rozkradli tí, čo k nim mali po Matúšovej smrti prístup 
a čo zostalo, toho sa zmocnilo kráľovské vojsko. Zostala iba 
legenda. 

Info Trenčín 27.04.2006  
Pomocná evidencia 224/1/06 
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Kto bol Ján Jiskra z Brandýsa ? 
Trenčania poznajú reliéf Jána Jiskru vytesaný v roku 1921 

do skaly pri hoteli Tatra. Je to portrét úspešného politika, 
českého katolíckeho šľachtica, ktorého si najala Alžbeta na 
ochranu svojho neplnoletého syna, Ladislava (Pohrobka), ako 
právoplatného následníka uhorského trónu. Po Žigmundovej 
smrti totiž nastala 
v Uhorsku zaujímavá 
situácia, keď jeho 
nástupca Albrecht 
Habsburský umrel a 
jeho tehotná manžel-
ka Alžbeta porodila 
Ladislava až po jeho 
smrti. Za kráľa vtedy 
s podporou šľachty 
korunovali Poliaka 
Vladislava a Alžbeta so synom museli ujsť z Uhorska. Ich 
záujmy mal chrániť práve Ján Jiskra. Alžbeta si vybrala dobre. 
V priebehu niekoľkých rokov dobyl Jiskra niekoľko strate-
gických hradov a obsadil významné stredoslovenské banské 
mestá. V roku 1445 uznal uhorský snem nástupníctvo Ladis-

lava Pohrobka, už o rok neskôr však zvolil za 
uhorského gubernátora Jána Huňadyho. Me-
dzi Jiskrom a Huňadym päť rokov prebiehala 
bitka o Slovensko, ktorú v roku 1451 v bitke 
pri Lučenci vyhral Jiskra. Ladislav Pohrobok 
zložil v januári 1453 korunovačnú prísahu, za 
krajinského kapitána však vymenoval Huňa-

dyho. Taká bola už vtedy politika. Jiskra síce za Ladislava 12 
rokov víťazne bojoval, ale po nástupe na trón ho musel mladý 
kráľ obetovať. Jiskra teda opustil Slovensko. Už o rok však 
Ladislav povolal Jiskru späť, pretože nedokázal na Slovensku 
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potlačiť bratrícke hnutie. Vrátil mu správu spišských, šariš-
ských a stredoslovenských banských miest. Jiskra sa mu už na 
jeseň toho istého roku odvďačil porážkou bratríkov pri 
Trebišove. Aj po smrti Ladislava Pohrobka v roku 1457 a ko-
runovácii Mateja Huňadyho – Korvína za uhorského kráľa 
v roku 1458 si Ján Jiskra zachoval na Slovensku svoj moc. 
Matej Korvín sa ho najskôr pokúšal potlačiť vojensky, ale 
neuspel. Nakoniec sa Matej Korvín rozhodol dohodnúť sa s 
Jiskrom po dobrom. V roku 1462 ho povýšil na baróna, prijal 
ho aj s vojskom do kráľovských služieb a za odovzdanie 
viacerých hradov mu vyplatil 25 tisíc zlatých. Po 22 rokoch sa 
teda Ján Jiskra stiahol z uhorskej a slovenskej politiky.  

Info 11.05.2006  
Pomocná evidencia 250/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín za Habsburgovcov 
Po porážke Turkov pri Moháči sa Slovensko stalo súčasťou 

habsburskej monarchie – na uhorský trón sa dostal Ferdinand 
1. Svoju pozíciu si však musel vydobyť v dlhoročnom dynas-
tickom zápase s domácim kandidátom Jánom Zápoľským, kto-
rého hlavným stanom bol Trenčiansky hrad. Ferdinand poslal 
do Trenčína vojská vedené Jánom Katzianerom, ktorým sa po 
počiatočnom obliehaní hradu a mesta podarilo Trenčín dobyť. 
Stalo sa to vďaka zradcom. Ako totiž neskôr vyšlo najavo, 
jeden z trenčianskych mešťanov, Juraj Kupec, ukázal habs-
burskému vojsku prístupové cesty k hradu a najslabšie miesta 
opevnenia. Po tomto čine ušiel z Trenčína a usadil sa v Kro-
měříži. Bez viny však iste neboli ani hradní velitelia, ktorých 
si Ferdinand po dobytí hradu podozrivo ponechal vo funkciách 
– jedného z nich (Pavla Baračku) dokonca ustanovil za podžu-
pana Trenčianskej stolice. Hrad bol po týchto udalostiach 
spustošený, mesto zničené, vyrabované a vypálené. Neskôr 
vypukol v meste dokonca mor (1585). Keďže súčasťou Habs-
burskej monarchie bola aj Morava, Trenčín stratil aj niekdajšiu 
dôležitosť strategického pohraničného mesta. V nasledujúcich 
rokoch – najmä počas protihabsburských povstaní - však stále 
zohrával pomerne dôležitú úlohu. Hrad pod správou uhorskej 
komory dali neskôr do zálohy vernému prívržencovi kráľa 
Alexovi Thurzovi (bol palatínom a kráľovským taverníkom). 
Po jeho smrti (1543) ho mali krátko jeho vdova a zať, no 
potom hrad opäť prevzala uhorská komora aby ho opäť dala 
do zálohy. Ďalších 50 rokov tak hrad postupne prešiel rukami 
rôznych majiteľov až napokon Trenčiansky hrad i panstvo 
skončili vo vlastníctve Štefana Ilešháziho. V rodine Ilešhá-
ziovcov zostal tento majetok až do polovice devätnásteho 
storočia.  
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Život v Trenčíne na konci šest-
násteho storočia  

Po spustošení mesta habsburskými vojskami vyzeral 
Trenčín iste bezútešne. Požiar zničil väčšinu budov v meste. 
Zhorel farský kostol Narodenia Panny Márie aj pri ňom 
stojaca kaplnka sv. Michala. Požiar zničil aj kláštor františ-
kánov aj s kostolom sv. Ducha, ktorý bol za mestskými hrad-
bami. Opätovná rýchla obnova mesta bola vzhľadom na neus-
tále turecké nebezpečenstvo podporená aj samotným kráľom, 
ktorý zrušil mestu na desať rokov dane. Opravovali sa najmä 
poškodené hradby, najmä dolná brána, ktorá bola v tom obdo-
bí prestavaná a zvýšená a pristavali k nej opevnené predbránie 
(barbakan). Mesto sa teda pomerne rýchlo spamätalo, počet 
obyvateľov rástol a vznikali aj nové sídliská mimo hradieb 
(Na ostrove, Humná, Gátry, Šance, Trudné, Chríb, Sokolice). 
Pred polovicou 16.stor. bol osídlený aj západný priestor mesta 
medzi múrmi a Váhom, nazývaný Za mestom alebo Za hrad-
bami. Všetky tieto štvrte však mali veľmi pohnuté osudy, lebo 
boli ohrozované nielen nevyspytateľným tokom rieky Váh 
(Váh = Wagus = blúdivý) a častými povodňami ale aj stálym 
vojenským nebezpečenstvom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1102



Ing. Ivan Bosý :  Storočnica prvého mestského vodovodu 
 
   O pitnej vode sa hovorí, že je strategickou surovinou tretieho 
tisícročia.  Sú celé oblasti a krajiny, kde je pitná voda nedos-
tatková a vzácna,  kde sa dodáva vo fľašiach a sudoch, na 
ostatné účely slúži voda úžitková. Sú krajiny, ktoré s vyna-
ložením veľkých prostriedkov upravujú vodu z jazier, riek, 
umelých nádrží, alebo dokonca vodu morskú. Slovensko patrí 
k tým šťastnejším krajinám s veľkými zásobami podzemnej 
pitnej vody. Pokiaľ si neznečistíme krajinu a nedostanú sa 
škodlivé látky do podzemných vôd, máme dostatok vody 
nielen pre seba, ale môžeme vodu aj vyvážať. Voda patrí 
medzi obnoviteľné zdroje, pravidelný kolobeh vody v prírode 
zabezpečuje rovnováhu medzi podzemnou, povrchovou 
a zrážkovou. 
O potrebe vodovodu sa začalo uvažovať v roku 1900 

 Mesto Trenčín je zásobované vodou z piatich základných 
smerov a je príkladom zložitosti vodárenského systému. Ako 
vodné zdroje slúžia pramene, studne a vrty. Do Trenčína je 
privádzaná voda zo Selca, Soblahova, Dobrej, Nemšovej 
a Štvrtku nad Váhom. Okrem toho sú dva vodné zdroje aj 
priamo na území mesta. Mesto samotné je rozdelené do šty-
roch tlakových pásiem a priamo na území mesta je sedem 
vodojemov. Vodovodný systém mesta a niektoré objekty budú 
mať v najbližších rokoch sto rokov. Stanovenie konkrétneho 
roku je dosť ťažké. Lepšie bude hovoriť o dekáde budovania 
vodovodu. O potrebe vodovodu sa začalo uvažovať v roku 
1900. Z tohto roku sa zachovala zápisnica zo zasadnutia zas-
tupiteľského zboru mesta Trenčín. V nej sa spomína, že o vy-
budovaní vodovodu a kanalizácie sa uvažovalo aj skôr, prvé 
doložené dokumenty sú však táto zápisnica z októbra 1900 
a situácia vodovodnej siete mesta z augusta roku 1900. Iné dô-
kazy o existencii mestského vodovodu pred rokom 1900 som 
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v našom archíve nenašiel. Z historických materiálov nie je 
žiadna zmienka o tom, že by sa pred touto dobou vyskytoval 
na území mesta systém, ktorý by z jedného zdroja zásoboval 
potrubným  rozvodom viacero objektov. Známe sú historické 
studne, aj miesta zaniknutých studní. Studne sa budovali po-
merne ľahko, celé mesto sa nachádza v inundácii Váhu, spod-
ná voda nebola hlbšie ako v troch metroch pod povrchom. 
Nevýhodou studní bolo, že sa do nich dostávala povrchová 
voda a pri nejestvujúcej kanalizácii aj splaškové vody, čo 
hrozilo výskytom rôznych chorôb, ba epidémii. Význam 
kanalizácie si uvedomovali aj predstavitelia mesta a tak sa 
kanalizácia začala stavať ešte skôr, ako vodovod. V prvo-
počiatku mal vodovod slúžiť len pre mesto Trenčín. Postupne 
– tým, že vodné zdroje sa nachádzali na území iných obcí, prí-
vodné vodovodné potrubia prechádzali katastrálnymi úze-
miami ďalších obcí sa z lokálneho mestského vodovodu stával 
skupinový vodovod zásobujúci okrem mesta Trenčín aj ďalšie 
obce v trasách prívodných potrubí, alebo v miestach za-
chytených vodných zdrojov. 

V Štátnom archíve v Trenčíne sa nachádzajú zápisnice 
mestského zastupiteľstva z prelomu 19. a 20. storočia. Zá-
pisnice sú vedené v maďarskom jazyku, časť z nich preložila 
Mgr. Ďurčová : „ Dňa 21. decembra 1900 sa zišlo mimoriadne 

zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, aby roz-
hodlo o schválení vybu-
dovania mestskej kana-
lizácie a vodovodu 
v Trenčíne, čím položili 
základy a prospeli roz-
voju mesta z hľadiska 
zdravia, hygieny a čis-
toty. Mešťanosta Tren-

vodný zdroj „HUK“ 
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čína Ernest Učnai vo výročnej správe z roku 1900 uvádza na 
podporu riešenia tejto úlohy z pohľadu požiadaviek moder-
ného zdravotníctva, že otvorené kanály s odpadovými vodami 
a kalmi, ktoré sa tiahnu všetkými ulicami a dvormi sú zdrojom 
nákaz, chorôb a infekčných onemocnení. 
   Projekt a rozpočet výstavby vodovodu sa stal predmetom 
skúmania z hľadiska zabezpečenia potrebného množstva vo-
dy pre obyvateľov Trenčína. Do úvahy prichádzal prameň 
juhovýchodne od Kubry v Javorníkoch a tiež odtiaľ severne 
ležiaci prameň vrchu Trubárka. Ďalej ešte prameň južne od 
Mníchovej Lehoty na Tlstej hore. Tieto ale nevyhovovali jed-
nak pre veľkú vzdialenosť a jednak pre nepostačujúcu kapa-
citu. Nakoniec sa vyberalo medzi Soblahovským prameňom 
a južne ležiacim prameňom Huk. Rozhodnutie padlo nakoniec 
na prameň Huk, ktorého denná kapacita bola 850 m3. Trenčín 
mal v tom čase asi 5 500 obyvateľov, vo vojenských kasár-
ňach bolo umiestnených asi tisíc mužov a počítajúc s prírast-
kom 1500 občanov sa naplánoval prívod pitnej vody pre 8 000 
obyvateľov. Vodovodné potrubia mali viesť cez lúky a role 
patriace obci Soblahov, potom cez hradskú v Mníchovej Le-
hote až k Legionárskej ulici, ulicami Braneckého, Hviezdo-
slavovou, Sládkovičovou, Mierovým námestím, Matúšovou 
ulicou popri uličke vedúcej k hradu a tam umiestnenému ba-
zénu na vyrovnanie stavu medzi prívodom vody a spotrebo-
vanou vodou. Vmestilo sa do neho 400 m3. Celý plán počítal 
s nákladom 217.000 Sk, čo by znamenal ročný výdavok mesta 
vo výške 11.935 Sk po dobu 50 rokov. Pre úplnosť bolo však 
potrebné pripočítať ročný plat pre správcu a dozorcu vodárne 
vo výške 800 Sk, na drobné opravy a údržbu asi 1.200 Sk, čiže 
spolu to malo činiť ročne 13.935 Sk. Vodáreň mala dodať 
ročne 292.000 m2 vody a za jeden kubík sa stanovila cena 4,77 
Sk“ 
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Na vybudovanie vodovodu a objektov potrebných k jeho 
činnosti bola vypísaná verejná súťaž. Známe sú ponuky z 
rokov 1900, 1903. z roku 1900 jestvuje situácia vodovodu 
v meste, autor je neznámy. Z roku 1903 je známy ponuková 
rozpočet, v ktorom je sú vyšpecifikované ponuky na zachy-
tenie prameňa HUK, vybudovanie prívodného potrubia z lia-
tiny priemeru 175 mm, vodojemu o obsahu 400 m3, umiest-
neným pod hradom a vybudovanie cca sedem kilometrov roz-
vodnej siete, liatinových potrubí priemeru 125, 100 a 80 mm. 
Súčasťou vodovodu boli aj výtokové nadzemné stojany. Stav-
ba bola zadaná firme Bleuer Ödön, ktorá mala pobočku v Bu-
dapešti ako aj v Trenčíne. V roku 1906 sa pristúpilo k hlav-
ným stavebným prácam – k zachyteniu prameňa HUK. 
Prameň „HUK““

Prameň vyviera cca 1,5 km južne od Soblahova zo súvrstvia 
mezozoických vápencov a dolomitov. Prameň bol zachytený 
záchytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ 
voda odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu. Výdat-
nosť prameňa nie je možné merať priamo, len na vodojeme 
a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba pozorovania r. 1916 – 1968 ). 
Z orografického a geologického hľadiska prináleží záujmové 

územie k Strážovskej hornatine. Hy-
drogeologické pomery ovplyvňujú 
najmä – geologická stavba, klíma, 
zrážky, odtok, výpar i ďalšie pod-
mienky ( napríklad zalesnenie, regu-
lácia tokov a pod.). Pramene sú doto-
vané zrážkami, na ktorých množstve, 
intenzite a možnosti infiltrácie je zá-
vislá ich výdatnosť. Zachytením pra-
meňa sa však stavebné práce na nie-
koľko rokov zastavili, začali sa až 
v roku 1910. Z tohto roku je známa 
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technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete v meste 
v mierke 1:2880, situácia prívodného potrubia v mierke               
1 : 25 000, pozdĺžny profil prívodného potrubia, výkresová 
dokumentácia vodojemu, návrh oporného múru vodojemu. 
Vodojem bol situovaný pod hradom. Vstup do vodojemu je 
zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cestu do hra-
du. Vodojem je v dnešnej dobe nevyužívaný. Hlavný dôvod 
bol, že bol umiestnený o cca 15 metrov nižšie, ako súčasné 
vodojemy zásobujúce mesto. Dňa 25. júla 1911 predložila fir-
ma Bleuer Ödön záverečné vyúčtovanie za vybudovanie vodo-
vodu, ktoré bolo 12. novembra 1911 schválené. Rozpočet 
predstavoval 314.779 Sk, 95 halierov. V cene bolo vybudo-
vanie cca 4.400 m potrubia 80 mm, 2.200 m potrubia 125 mm, 
800 m 150mm v 23 uliciach mesta, 7.500 m prívodného 
potrubia 175 mm z prameňa HUK, stavebné práce na vodo-
jeme 400 m3 a pramenisku. Hneď po dobudovaní vodovodu 
začali sťažnosti na nedostatok vody. Jednak klesala výdatnosť 
prameňa HUK a jednak sa vodou nešetrilo. V roku 1914 sa 
zišla na Ministerstve vnútra komisia v Budapešti za účasti 
ministerského radcu, kráľovského hlavného inžiniera a tren-
čianskych stavebných majstrov, ktorá mala vyriešiť nedos-
tatok vody v Trenčíne. Z jednania sa zachovala správa v ma-
ďarskom jazyku o rozsahu sedem strojom písaných strán 
formátu približne A4. V správe bolo konštatované, že tren-
čiansky vodovod vybudovaný v rokoch 1910 – 1911 má ne-
dostatok vody. Voda do vodovodu je dodávaná z prameňa 
HUK, ktorý mal v roku 1902 výdatnosť 900 až 1 200 m3 za 
deň, ale v roku 1908 už bola výdatnosť len 475 m3/deň. Dňa 
15. novembra 1911 pri dokončení vodovodu bola výdatnosť 
prameňa 671 m3/deň. Dňa 4. októbra 1913 853 m3/deň 
a v auguste 1914 klesla na 390 m3/deň. Toto množstvo nepos-
tačuje pre výhľadové zásobenie 8.000 obyvateľov mesta pri 
dennej potrebe 150 l/ob/deň. Mesto potrebuje denne 1200 m3, 
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350 m3 dodá prameň HUK a pre zvyšných 850 m3 je potrebné 
vybudovať ďalšiu studňu.  
Prameň na Sihoti 

Na ďalších stránkach je spomínaný návrh vybudovať stud-
ňu na Sihoti, na bývalom vojenskom cvičisku. V správe sa od-
volávajú na skúšobné vrty vrtmajstra Steinera a doporučujú 
vybudovať vrt – studňu. V texte sú podrobne popísané tech-
nické parametre studne, zabudovanie oceľovej pažnice prie-
meru 315 mm, jej obcementovanie, popis štrkových vrstiev, 
doporučená hĺbka atď. Ďalej sa navrhuje vybudovať čerpacia 
stanica. Čerpadlo má pracovať 17 hodín denne. V správe je 
návrh odberného miesta elektrickej energie, navrhnuté križo-
vanie železnice Galanta - Žilina a navrhnuté dĺžky a profily 
výtlačného potrubia do vodojemu. Predpokladalo sa, že sa 
bude čerpať chýbajúce množstvo do 1 200 m3/deň – podľa 
kolísajúcej výdatnosti prameňa HUK. Z roku 1914 pochádza 
aj projekt čerpacej stanice na Sihoti – jednak stavebná časť 
a jednak technologický výkres. Dokumentácie je dosť poni-
čená a chatrná. Čerpacia stanica bola uvedená do prevádzky 
v roku 1916. Z čerpacej stanice bolo položené vodovodné po-
trubie do vodojemu Pod Hradom. 

Čerpacia stanica bola v 50 - tych rokoch rekonštruovaná, 
okolo ochranného pásma vyrástla v 30 - tych rokoch nová 
štvrť Sihoť, vodný zdroj sa stal súčasťou intravilánu mesta. 
V ochrannom pásme boli urobené sadové úpravy. Zdroj slúžil 
pre mesto do konca 80 - tych rokov a dodnes slúži ako záložný 
vodný zdroj. Výdatnosť zdroja je výborná, v určitých obdo-
biach sa čerpalo až 45 l/s, priemerne sa uvažovalo s vý-
datnosťou cca 25 – 30 l/s. Vybudovaním tejto čerpacej stanice 
a zabudovaním studne malo mesto vyriešený problém ne-
dostatku pitnej vody prakticky až do prvých rokov po druhej 
svetovej vojne.  

 1108



Projekt a rozpočet výstavby vodovodu sa stal predmetom 
skúmania z hľadiska zabezpečenia potrebného množstva vody 
pre obyvateľov Trenčína. Rozhodnutie padlo nakoniec na pra-
meň Huk, ktorého denná kapacita bola 850 m3. Stavba bola 
zadaná firme Bleuer Ödön. Firma mala pobočku v Budapešti 
aj v Trenčíne. V roku 1906 sa pristúpilo k hlavným stavebným 
prácam – k zachyteniu prameňa. 
Prameň HUK 

Vyviera cca 1,5 km južne od Soblahova zo súvrstvia me-
zozoických vápencov a dolomitov. Prameň bol zachytený zá-
chytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ 
voda odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu. Vý-
datnosť prameňa nie je možné merať priamo, len na vodojeme 
a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba pozorovania rokov 1916 – 
1968). Z orografického a geologického hľadiska prináleží 
záujmové územie k Strážovskej hornatine. Hydrogeologické 
pomery ovplyvňujú najmä – geologická stavba, klíma, zrážky, 
odtok, výpar i ďalšie podmienky (napríklad zalesnenie, regu-
lácia tokov a pod.).Pramene sú dotované zrážkami, na ktorých 
množstve, intenzite a možnosti infiltrácie je závislá ich vý-
datnosť. 
Sťažnosti na nedostatok vody    

Zachytením prameňa sa však stavebné práce na niekoľko 
rokov zastavili a začali sa až v roku 1910. Z tohto roku je 
známa technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete 
v meste v mierke 1:2880, situácia prívodného potrubia v mier-
ke 1:25 000, pozdĺžny profil prívodného potrubia, výkresová 
dokumentácia vodojemu a návrh oporného múru vodojemu. 
Vodojem bol situovaný pod hradom. Vstup do vodojemu je 
zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cestu do hra-
du, dnes čiastočne zakrytý ochrannými hrádzami po páde 
hradného múru. Vodojem sa v dnešnej dobe nevyužíva. Hlav-
ný dôvod je, že je umiestnený o cca 15 metrov nižšie, ako sú 
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súčasné vodojemy zásobujúce mesto. Dňa 25. júla 1911 
predkladal Bleuer Ödön záverečné vyúčtovanie za vybudo-
vanie vodovodu, ktoré bolo 12. novembra 1911 schválené. 
Rozpočet predstavoval 314.779 korún a 95 halierov. V cene 
bolo vybudovanie cca  4.400 m potrubia o ø 80 mm, 2.200 m 
potrubia o ø 125 mm, 800 m o ø 150mm v 23 uliciach mesta, 
7.500 m prívodného potrubia o ø 175 mm z prameňa HUK, 
stavebné práce na vodojeme 400 m3 a pramenisku. 

Hneď po dobudovaní vodovodu začali sťažnosti na ne-
dostatok vody. Jednak klesala výdatnosť prameňa HUK 
a jednak sa vodou nešetrilo. V roku 1914 sa zišla na Minis-
terstve vnútra komisia v Budapešti za účasti ministerského 
radcu, kráľovského hlavného inžiniera a trenčianskych sta-
vebných majstrov, ktorá mala vyriešiť nedostatok vody 
v Trenčíne. Z rokovania sa zachovala správa v maďarskom 
jazyku o rozsahu sedem strojom písaných strán formátu pri-
bližne A4. V správe sa konštatuje, že trenčiansky vodovod vy-
budovaný v rokoch 1910 – 1911 má nedostatok vody. Voda do 
vodovodu je dodávaná z prameňa HUK, ktorý mal v roku 
1902 výdatnosť 900 až 1 200 m3 za deň, ale v roku 1908 už 
bola výdatnosť len 475 m3/deň. Dňa 15. novembra 1911 pri 
dokončení vodovodu bola výdatnosť prameňa 671 m3/deň, dňa 
4. októbra 1913 bolo nameraných 853 m3/deň a v auguste 
1914 klesla na 390 m3/deň. Toto množstvo nepostačuje pre 
výhľadové zásobenie 8.000 obyvateľov mesta pri dennej po-
trebe 150 l/ob/deň. Mesto potrebuje denne 1200 m3. Prameň 
HUK dodá 350 m3 a pre zvyšných 850 m3 je potrebné vybu-
dovať ďalšiu studňu. 
Projekt čerpačky na Sihoti 

Na ďalších stránkach bol podaný návrh vybudovať studňu 
na Sihoti, na bývalom vojenskom cvičisku. V správe sa odvo-
lávajú na skúšobné vrty vrtmajstra Steinera a doporučujú vy-
budovať vrt – studňu. V texte sú podrobne popísané technické 
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parametre studne, zabudovanie oceľovej pažnice o priemere 
315 mm, jej obcementovanie, popis štrkových vrstiev, dopo-
ručená hĺbka, atď. Ďalej sa navrhuje vybudovať čerpacia sta-
nica. Čerpadlo má pracovať 17 hodín denne. V správe je návrh 
odberného miesta elektrickej energie, navrhnuté križovanie že-
leznice Galanta - Žilina a navrhnuté dĺžky a profily výtlačného 
potrubia do vodojemu. Predpokladalo sa, že sa bude čerpať 
chýbajúce množstvo do 1 200 m3/deň – podľa kolísajúcej vý-
datnosti prameňa HUK. Z roku 1914 pochádza aj projekt 
čerpacej stanice na Sihoti – jednak stavebná časť a jednak 
technologický výkres. Dokumentácie je dosť poničená a 
chatrná. Čerpacia stanica bola uvedená do prevádzky v roku 
1916. Z čerpacej stanice bolo položené vodovodné potrubie do 
vodojemu pod hradom. Čerpacia stanica bola v 50 - tych ro-
koch rekonštruovaná. Okolo ochranného pásma vyrástla v 30 - 
tych rokoch nová štvrť Sihoť a vodný zdroj sa stal súčasťou 
intravilánu mesta. V ochrannom pásme boli urobené sadové 
úpravy. Zdroj slúžil pre mesto do konca 80-tych rokov a dod-
nes slúži ako záložný vodný zdroj. Výdatnosť zdroja je vý-
borná, v určitých obdobiach sa čerpalo až 45 l/s, priemerne sa 
uvažovalo s výdatnosťou cca 25 – 30 l/s. Vybudovaním tejto 
čerpacej stanice a zabudovaním studne malo mesto Trenčín 
vyriešený problém nedostatku pitnej vody prakticky až do 
prvých rokov po druhej svetovej vojne.  

Info Trenčín 16.02.2006, 02.03.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06, 95/1/06 
 

 
 
 
 
 
 

 1111



Príbeh popraveného politického väzňa Antona Tunegu 
Anton Tunega sa narodil 7. augusta 1925 v Dolných Mo-

tešiciach. Rok predtým sa tam narodila aj jeho sestra Marta. 
Otec Michal už bol v tom čase penzionovaným žandárom, 
matka Emília bola domáca. Antonovi mladší súrodenci Justí-
na, Milan a Mária prišli na svet v Neporadzi, v otcovom ro-
disku, kam sa rodina presťahovala. Päť tried ľudovej školy 
vychodil v Dolných Motešiciach. Prvé štyri roky gymnázia 
navštevoval v Nitre, piatu triedu v Bratislave, kde býval u tety. 
Keď sa v roku 1940 rodina Tunegových presťahovala do 
Trenčína do rodinného domu na Hornom Šianci, Anton sa 
vrátil domov a záverečné dva roky doštudoval v Trenčíne, kde 
aj zmaturoval. V Pamätnici trenčianskeho gymnázia, vydanej 
v roku 1969 pri príležitosti 320. výročia založenia školy, na 
strane 188 medzi menami študentov z triedy 8.A v školskom 
roku 1943-1944 nájdeme aj jeho meno. Anton bol dobrý jem-
ný chlapec, ohľaduplný a pozorný voči rodičom aj mladším 
súrodencom. O všetko sa zaujímal, všetko chcel poznať. Vy-
chovávaný bol v kresťanskom duchu, vedený k pravde a ná-
rodnému povedomiu. Medzi jeho koníčky patrila elektrotech-
nika. Po čase postavil malé rádio. Už onedlho po skončení 
druhej svetovej vojny si mnohí ľudia uvedomili, o čom rozho-
dla Jaltská konferencia v roku 1943. Po Víťaznom februári 
1948 bolo jasné aj menej prezieravým, že Československo 
skončilo v područí Sovietskeho zväzu. Anton Tunega patril k 
nemnohým, ktorí sa s novou situáciou nechceli zmieriť. Spolu 
s priateľmi pripravoval presun politicky ohrozených ľudí do 
bezpečia v Rakúsku, pomáhal organizovať skupinu, ktorá by 
pracovala efektívnejšie. Začal s nepravidelným ilegálnym vy-
sielaním do zahraničia o situácii na Slovensku. Skupina sa 
neskôr stala známa ako Biela légia. Anton Tunega a jeho pria-
telia si boli po celý čas činnosti skupiny vedomí rizika, ktoré 
na seba zobrali. Napriek prísnej konšpirácii bola skupina na-
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pokon prezradená. Antona zadržali 8. januára 1949. Vo vyše-
trovacom spise pod číslom 29/13, boli zdokumentované usve-
čujúce dôkazy ako napríklad telegrafický vysielač, fonický 
vysielač, rádiosúčiastky, mikrofilmy alebo fotoaparát Kodak. 
Spis mal 134 strán, z toho záznam predbežného výsluchu a 
zápis o výpovedi zaberal 123 strán. O tom ako vypočúvania 
prebiehali svedčí nasledujúca skúsenosť Antonovej sestry 
Márie. V priebehu Antonovej vyšetrovacej väzby väznitelia 
oznámili rodine, že ich syn potrebuje čistú bielizeň. Rodine 
nebolo jednoduché rozhodnúť, kto s ňou pocestuje do 
Bratislavy. Keď pôjde mladší brat Milan, hrozí riziko, že za-
držia aj jeho. Ani otec sa nemohol cítiť bezpečnejšie. Napokon 
poslali najmladšiu 16 - ročnú dcéru Máriu. Nebola ešte plno-
letá, rodina usúdila, že jej sloboda je najmenej ohrozená.  
Chladné, nepríjemné múry budovy, v ktorej väznili brata, 
Márii naháňali strach. Službukonajúci príslušník bezpečnosti 
najskôr viedol Máriu hore schodmi, potom dolu a zasa hore 
schodmi. Mária strácala v nekonečnom labyrinte chodieb 
orientáciu. Zdalo sa jej, ako by sa ani ona nemala odtiaľ vrátiť. 
Keď prišla na miesto odovzdania, na stôl jej zhrnuli hromadu 
bratovho špinavého oblečenia. Všetko bolo od krvi...  S 
bratom sa nestretla. Do konania súdu nebol možný osobný, ani 
písomný kontakt. Keď potom Mária vyšla z budovy, ťažko 
vydýchla. Bratislavský súd v Justičnom paláci rozhodol o do-
životnom treste za rozvracanie socialistického štátu. Pro-
kurátorovi Antonovi Rašlovi sa to zdalo málo. Podal odvola-
nie a požadoval trest absolútny. Odvolali sa aj odsúdení. Rašla 
sa neskôr vyhovoril, že tak urobil preto, že aj odsúdení sa 
odvolali. Po súde odviezli Antona Tunegu do leopoldovskej 
väznice. Vo väzení pracoval. Lepil papierové vrecká a vo voľ-
nom čase študoval angličtinu. Anton bol silný, rozsudok na 
doživotie ho nezlomil. Dúfal, že príde čas, keď sa z väzenia 
dostane. Rodičia Antona Tunegu požiadali o milosť adre-
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sovanú manželke prezidenta Klementa Gottwalda. Žiadna 
odpoveď však neprišla. Konečne však mohli milovaného syna 
aspoň navštevovať. Postupne sa u neho vystriedala celá rodi-
na. Keď mali šťastie, návšteva mohla byť raz za mesiac. Sa-
mozrejme, za prítomnosti dozorcu, ktorý striehol na každé 
podozrivé slovo. Anton sa pri stretnutiach zaujímal o život 
rodiny, kto sa oženil, komu sa narodili deti, ako sa darí sestre 
Márii v škole. Bolo mu ľúto, že brata vyhodili zo školy a 
sestru zo zamestnania. V Leopoldove bol od mája 1949 až do 
popravy vo februári 1951. Najvyšší súd v Prahe sa konal bez 
Tunegovej prítomnosti. Rovnako bolo aj v prípade jeho pria-
teľov z Bielej légie Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Boli 
odsúdení na trest smrti obesením. O rozsudku sa dozvedeli až 
po návrate ostatných spoluväzňov z Prahy. Súd v Prahe sa 
konal v septembri v Prahe, rozsudok vykonali 20. februára v 
Bratislave. Milovanej rodine odkázal: „Neplačte za mnou, 
umieram za spravodlivú vec.“ Zo života odchádzal vyrovnaný. 
Deň po poprave sa najbližší rodinní príslušníci popravených 
stretli v Bratislave na pohrebe. Synov im pochovali v oráčine 
na samom kraji Martinského cintorína. V ten deň bol odmäk, z 
neba ticho padal dážď, smútočný sprievod sa brodil po členky 
v blate. Na dve desiatky pozostalých dozeral rovnaký počet 
príslušníkov štátnej bezpečnosti. Sedeli aj v električke, ktorá 
ich odvážala. V roku 1988 súrodenci Tunegoví nechali exhu-
movať bratove pozostatky a po spopolnení previezť do rodin-
nej hrobky v Trenčíne. V roku 1991 bol Anton Tunega súdne 
rehabilitovaný. Jeho stratený život ohodnotili odškodným vo 
výške stotisíc korún. Anton nemal priame potomstvo, súro-
denci na odškodnenie nárok nemali. 

• • • 
...pár dní po Antonovom zatknutí zadržali aj jeho sestru 

Martu, ktorá pracovala v Bratislave. Obvinili ju, že robila 
spojku Eduardovi Tesárovi. Odsúdili ju na desať rokov 
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väzenia. Po osem a polročnom väzení ju s podlomeným 
zdravím prepustili na slobodu. 

Trenčianske noviny 06.02.2006 
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plk. v.v. Alfonz Bučko :  Masarykove kasárne 
 

Začiatkom 60 - tich rokov bývalé Masarykove kasárne pod 
novým názvom Kasárne kpt. Jána Nálepku prevzal po reorga-
nizácii ministerstva národnej obrany Druhý vojenský okruh 
v Trenčíne. Jeho veliteľ generál Samuel Kodaj postupne v je-
ho priestoroch začal vytvárať podmienky pre stavebno-
ubytovaciu službu. V kasárňach bolo umiestnené tylové za-
bezpečenie vojenského okruhu. V priľahlých objektoch boli 
umiestnené zabezpečovacie jednotky, okresná vojenská sprá-
va, správa budov a výpočtové stredisko. Kasárne a priľahlé 
vojenské objekty boli účelovo nevyhovujúce. Po výstavbe no-
vých objektov tylového zabezpečenia sa okrem kasární všetky 
vojenské objekty asanovali. Kasárne na návrh stavebno-
ubytovacej služby s podporou náčelníka tylového zabezpe-
čenia generála Gajdoša boli ponechané v ďalšom užívaní. Po 
roku 1989 boli kasárne odovzdané Mestu Trenčíne, ktoré 
v nich zriadilo drobné zariadenia služieb. Armáda sa v tomto 
období pohrávala i s myšlienkou budovania Domu armády pri 
ústí ulíc Sovietskej armády (dnešná Legionárska) a Partizán-
skej po vykonanej asanácii objektov. Pre tento zámer bola 
vypracovaná objemová štúdia Vojenským projektovým ústa-
vom v Bratislave.  

Autor článku ako pracovník stavebno-ubytovacej služby vo-
jenského okruhu zvýraznil skutočnosť, že armáda výrazným 
spôsobom ovplyvňovala celkové dianie v meste Trenčín. 
V tomto smere treba spomenúť modernizáciu a rozšírenie vo-
jenských výrobných objektov – Vojenský opravárenský pod-
nik 07 v Trenčín - Zlatovce a Letecké opravovne Trenčín, kto-
ré svojím spôsobom ovplyvnili zamestnanosť v celom regióne. 
Pre potreby športu boli vybudované objekty pre potreby Ar-
mádneho športového klubu Dukla Trenčín, keď už predtým 
bola dokončená komplexná prestavba zimného štadióna na 
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Sihoti juhoslovanskou firmou Soko Mostar. Okrem toho treba 
spomenúť, že armáda sa podieľala aj na výstavbe Okruhového 
domu armády, po roku 1989 premenovaný na Kultúrne 
a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na 
Hviezdoslavovej ulici, ktorý bol spoločnou investíciou armády 
a mesta Trenčín. V Trenčíne bolo vybudovaných stovky bytov 
pre ubytovanie vojakov z povolania, ktoré po ich uvoľnení 
boli odovzdané civilnému sektoru.  
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Peter Keresteš :  Študenti jezuitského gymnázia v Trenčíne 
vo svetle školskej matriky z rokov 1655 – 1775 

 
S nástupom rekatolizácie v Trenčianskej stolici sa začala 

radikálne meniť aj situácia v školstve. Mnohé vynikajúce 
evanjelické školy zanikli. Biskup nitrianskej diecézy Ján Püški 
so súhlasom Ferdinanda 3. dňa 28. októbra 1644 daroval opát-
stvo v Skalke nad Váhom trenčianskym jezuitom. V Trenčíne 
začali účinkovať v prvú adventnú nedeľu 2. decembra 1646, 
práve na vigíliu veľkého apoštola Indie sv. Františka Xa-
verského. Umožnil tým, aby v Trenčíne ako protiváhu k roz-
máhajúcemu sa protestanskému školstvu vybudovali katolícku 
strednú školu – jezuitské gymnázium. Iné rády ako napríklad 
františkáni, benediktíni alebo trinitári sa v tom čase školstvu 
nevenovali, resp. ak mali školy ako napríklad františkáni 
v Pruskom, slúžili len na výchovu ich vlastného rádového 
dorastu. 
Z dejín školy 

Prvý rektorom jezuitov v Trenčíne sa stal Martin Fábry, 
inštalovaný do funkcie 29. septembra 1645. Jeho pomocníkom 
bol Daniel Zedník (Sednick), rodák z Pruského a neskôr On-
drej Banko. Začali učinkovať 2. decembra 1646. Založili 
konvikt (convictus nobilium), výchovný ústav pre chlapcov zo 
šľachtických rodín, v ktorom túto mali dostať plné zaopa-
trenie. Dňa 6. mája 1648 Juraj Rakovnický, komorný radca, 
inštaloval v Trenčíne pátrov jezuitov – Jána Lipaia, Štefana 
Keresteša, Pacolta, Mikuláša Vešeléniho a Štefana Vysočá-
niho. Udelil im právo otvoriť školu. Začiatkom januára 1649 
otvorili v meste gymnázium. V roku 1653 na sviatok sv. Du-
cha položil ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay základný 
kameň kostola. Kostol bol posvätený 1. júla 1657 arcibis-
kupom Jurajom Lippayom, zasvätený bol sv. Františkovi Xa-
verskému. Dňa 18. októbra 1655 otvorili v tejto budove 
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noviciát a školu rozšírili po triedu poézie. Na pozemku 
darovanom Fánčim (Fáncsi) postavili 1662 novú budovu gym-
názia (až po tretie poschodie), ale školu do nej presťahovali až 
o desať rokov neskôr. Vybudovali tu aj kostol a kolégium. 
Školská matrika – prameň aj genealogického výskumu 

V rokoch 1655 – 1775 v škole viedli matriku pod názvom 
„Matricula Scholastica Iuventustis R.M. Gymnasii Tren-
chiniensis ab anno 1655 inchoata, asque 1775 continuata. 
Zapisovali do nej všetkých chlapcov, ktorí na gymnáziu 
študovali (rukopis obsahuje celkom 22.863 záznamov o nich). 
V súčasnosti je uložená v archíve Spolku sv. Vojtecha v Tr-
nave pod signatúrou AR, n.l. Vďaka nej bude postupne možné 
doplniť, resp. spresniť informácie o dejinách gymnázia a od-
povedať napríklad na otázky – koľko študentov na ňom štu-
dovalo, z akých oblastí, sociálnych a konfesionálnych pros-
tredí pochádzali a samozrejme aj ktorí menovite to boli. 
Z tohto hľadiska je spomínaná matrika tiež zdrojom cenných, 
biografických informácií nielen o členoch slovenských (na 
území Slovenska pôsobiacich), ale ja iných rodov a rodín. Už 
prvé nahliadnutia do nej totiž ukázali, že z geografického 
a národnostného hľadiska tu študovali nielen Slováci, Maďari 
(zapísovaní ako Ungarus, Pannonus alebo Slavus) či uhorskí 
Nemci, ale napríklad aj Česi, Chorváti, Moravania, Rakúšania, 
Bavori, Poliaci, Slezania, Taliani, Francúzi (Gallus) a Tran-
sylvánci. 
Charakter matričných záznamov 

Študentov do matriky zapisoval zvyčajne školský prefekt 
(prefect scholarum). Záznamy vypracúval od najvyššej (rétori 
– rhetores) po najnižšiu triedu. V Trenčíne to boli parvisti, 
ktorí sa ešte člšnili na vyšších a nižších (maiores a minores). 
Zápis sa skladal obyčajne z krstného mena, priezviska, údajov 
o stavovskej príslušnosti, národnosti, bydlisku, vierovyznaní, 
veku študenta a prípadne o tom, ktorý rok navštevuje. Niekedy 
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(najmä pri študentoch z nižších tried) išlo len o krstné mená 
a priezviská. Zapisovateľ postupoval od najvyššej triedy 
a údaje zoraďoval abecedne podľa krstného mena. Len nie-
kedy mimo poradia sa na prvých miestach ocitli deti z vyšších 
kruhov. Prefekt niekedy zaznamenal aj počty študentov v jed-
notlivých ročníkoch či triedach. Nie vždy však započítal 
študentov, ktorí prišli, odišli či zomreli počas školského roka, 
ale sa jednoducho zmýlil. Preto uvedené súčty nekorešpondujú 
s reálnymi počtami. Zápisy z rokov 1656, 1664 a 1705 až 
1709. v matrike chýbajú. Ich absencia svedčia, že vyučovanie 
bolo v tomto období zastavené : 
- v rokoch 1656, 1679, 1680, 1681, 1710 – mor v Trenčíne, 
- v rokoch 1663 až 1664 turecké vpády a Tökölyho pov-

stanie; 
- v rokoch 1703 až 1711 stavovské povstanie Františka Rá-

kociho 2.; 
- v roku 1708 v meste Trenčín horelo(z kláštora a kostola je-

zuitov zostali len holé múry). 
Potomkovia plebejských a zemianskych rodín na gym-
náziu 

Už bolo vyššie spomínané, že škola bola určená predo-
všetkým chlapcom zo šľachtických rodín. Pravda navštevovali 
ju deti z rôznych vrstiev vtedajšej spoločnosti, vrátane po-
tomkov meštianskych či iných plebejských rodín. Najpočet-
nejšiu vrstvu šľachtických  študentov na trenčianskom gym-
náziu tvorili chlapci z drobných zemianskych rodín, tzv. arma-
listi. V matrike vystupujúc pod označením Nobilis. Pochádzali 
z blízkeho a vzdialeného okolia, hlavne z Trenčianskej a oko-
litých stolíc a na rozdiel od spolužiakov z vyšších vrstiev 
hlásili sa k panónskej či slovenskej národnosti. Do roku 1715 
študovali na gymnáziu aj štrnásti chlapci zemianskeho pôvodu 
z Moravy, traja z Poľska, jeden sikulský pôvod a jeden uvie-
dol, že pochádza zo Sedmohradska. 
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Významní absolventi  
Podľa provinciálnych záznamov z roku 1688 mali jezuiti 

v Uhorsku 16 gymnázií, z toho na území Slovenska desať. 
Popri trnavskom gymnáziu boli veľké a vplyvné gymnázia 
v Bratislave, Spišskom Podhradí, Košiciach a podobne. Určiť 
akú úroveň dosahovali je problematické. Počet študentov a ich 
stavovské zloženie nemuseli vždy svedčiť o kvalite výučby, aj 
keď kvalitnejšie školy boli vyhľadávanejšie šľachticmi i neš-
ľachticmi. Isté je, že v početnosti študentov trenčianske gym-
názium 17. storočí nedokázalo predbehnúť trnavské gymná-
zium. To ťažilo aj z toho, že sa mohlo oprieť o bezprostrednú 
pomoc ostrihomských prímasov, sídliacich v Trnave, ako aj 
tamojšej univerzity. V roku 1617 navštevovalo trenčianske 
gymnázium šesťsto a v nasledujúcom roku sedemsto štu-
dentov. V Trenčíne z najvýznamnejších osobností študoval na-
príklad budúci péčsky biskup Žigmund Baréni. Jedným zo 
slávnych žiakov trenčianskeho gymnázia bol tiež Samuel 
Timon (1675 – 1736), ktorý tu v roku 1683 vo veku 8 rokov 
navštevoval triedu deklinistov. Študentom školy bol aj Juraj 
Rajčáni, ktorý žil v rokoch 1669 až 1734, neskorší profesor 
trnavskej  univerzity, rektor kolégia v Kluji – Rumunsko 
a v rokoch 1722 až 1726 spovedník v chráme sv. Petra 
v Ríme. V Trenčíne študoval tiež Farkaš Bošáni (1169 – 
1726), ktorý tu vstúpil do jezuitského rádu v roku 1687. Poz-
náme ho ako autora filozoficko-teologických diel, ktorý 
pôsobil v rokoch 1715 až 1717 vo funkcii kancelára Košickej 
univerzity a v rokoch 1723 až 1725 bol dekanom filozofickej 
fakulty v Trnave. Treba spomenúť ešte Pavla Balaša, ktorý zo-
mrel v roku 1770. Bol hlavným kráľovským pohárnikom 
a skutočným tajným radcom. Trenčianske jezuitské gym-
názium splnilo cieľ, ktorý pred neho postavila rekatolizácia. 
Drvivú väčšinu študentov tvorili katolíci. Protestanti (prevážne 
evanjelici) nikdy neprevážili  a ich počet od 90 - tych rokov  
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17. storočia klesal. V roku 1773 pápež Klement 14. bulou Do-
minus ac Redemptor noster zrušil jezuitskú reholu. O dva me-
siace ju nariadila rozpustiť v Uhorsku Mária Terézia. Ako 
však vyplýva zo zápisov, exjezuiti pôsobili až do roku 1775. 
Bolo to v súlade s dekrétom kráľovnej, podľa ktorého, ak bol 
vyučujúci exjezuita ochotný pôsobiť na svojom mieste aj na-
ďalej, mal tam byť ponechaný. V novembri 1776 boli do Tren-
čína slávnostne uvedení piaristi. Pod ich správou gymnázium 
vyvíjalo činnosť až do roku 1918 a potom opäť v rokoch1938 
až 1950. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1990. 

Genealogicko – heraldický hlas č. 2/2005, str. 9 – 17 
História piaristického gymnázia v Trenčíne 
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Mgr. Renáta Kaščáková : Matej Korvín a rozkvet Uhorska 
Kráľ Matej Korvín po dohode s Jiskrom centralizoval poli-

tickú moc v Uhorsku. V roku 1467 definitívne skoncoval 
s bratríkmi v bitke pri Veľkých Kostoľanoch. Uskutočnil roz-
siahlu peňažnú a daňovú reformu, ktorou sa mu podarilo 
zvýšiť kráľovské príjmy až na 800 tisíc zlatých ročne. Us-
kutočnil aj reformu kráľovskej kancelárie a súdnictva. Kráľ 
Matej založil v Bratislave prvú univerzitu v Uhorsku – Aca-
demiu Istropolitanu, ktorá počas jeho panovania šírila vzde-
lanosť a renesančné myšlienky. Okrem hospodárskeho a kul-
túrneho rozmachu je najväčšou zásluhou Mateja Korvína fakt, 
že dokázal v mnohých bitkách poraziť Turkov. Počas jeho 
panovania bola turecká expanzia do Európy na niekoľko de-
siatok rokov zastavená. Za panovania Mateja Korvína sa 
celkovo Slovákom ako etniku v Uhorsku darilo. Pätnáste stor-
očie potvrdilo jeden zaujímavý trend zo štrnásteho storočia – 
kľúčové udalosti uhorskej politiky sa odohrávali na Sloven-
sku. Uhorský snem sa už od čias Žigmunda Luxemburského 
stretával najmä v Bratislave. Bolo to však aj preto, že slo-
venské mestá (najmä banské) boli najbohatšie. Bolo preto 
zaujímavé o ne bojovať (Huňady versus Jiskra), dávať ich do 
zálohy (Žigmund Poliakom), alebo zabezpečiť ich prosperitu a 
vyberať od nich čo najväčšie dane (Matej Korvín). Tento trend 
zostal zachovaný aj v nasledujúcich dvoch storočiach. Dôvody 
však boli iné – Turci totiž obsadili centrálnu časť Uhorska.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín v 15. storočí – Budova-
nie opevnenia hradu do koneč-
nej podoby. 

 
O celkovom postavení Trenčína vo vrcholnom stredoveku 

možno povedať, že patril do skupiny miest prvej kategórie 
(nielen na Slovensku ale v celom Uhorskom kráľovstve), ktoré 
sa potom na prelome 14. a 15.storočia zvykli nazývať kráľov-
skými mestami. Darovanie Trenčianskeho hradu a panstva ro-
dine Zápoľských (1494) tento vývoj v Trenčíne pribrzdili, 
a tak malo mesto všetky atribúty kráľovského mesta okrem 
jediného – nepatrilo kráľovi. Podľa dochovaných prameňov 
vieme, že ešte v roku 1464 kráľ Matej Korvín uvoľnil časť 
z kráľovských tridsiatkov (cla), ktoré malo mesto použiť na 
budovanie opevnenia. Počas panovania rodu Zápoľských 
v neskorších rokoch došlo potom k najväčšiemu zdokonaleniu 
obranyschopnosti hradu. Bola vybudovaná dvojpodlažná 
budova Kasární hradnej posádky a Južné opevnenie, ktoré 
malo s definitívnou platnosťou vyriešiť starú slabinu hradu - 
zraniteľnosť  smerom od Breziny, ktorá sa zvyšovala najmä 
rýchlym rozvojom delostreleckej techniky. Koncepcia celého 
Južného opevnenia z prelomu 15. a 16. storočia má pravde-
podobne korene v Adriatickej oblasti (Dubrovník) v tom čase 
pod talianskym vplyvom.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín s príchodom  19. storo-
čia. 

 
Po ťaživých udalostiach z prelomu 17. a 18. storočia po-

treboval Trenčín niekoľko desiatok rokov, aby sa spamätal 
z vojen, chorôb a živelných pohrôm, ktoré zažil. Postupne sa 
pozviechali remeslá, obchod, obnovoval sa kultúrny život, 
školstvo. Celkovo sa počas 18. storočia v Trenčíne rozvinulo 
až 41 rôznych remesiel. Remeselníci - súkenníci, krajčíri, 
gombičkári, kožušníci, čižmári, klobučníci, tkáči, ale aj stolári, 
ševci, zlatníci, hodinári, kotlári, zámočníci, klampiari, puškári, 
mydlári, sviečkari, povrazníci, farbiari a ďalší - sa spájali do 
cechov a tvorili dôležitú spoločenskú vrstvu. Na prelome     
18. a 19. storočia mesto opäť poznamenali vojny – tentoraz 
napoleonské, ktoré sa prejavili napríklad veľkým zdaňovaním, 
ale aj obrovský požiar. Pomery sa však pomerne rýchlo opäť 
skonsolidovali a remeslá i obchod sa úspešne vyvíjali až do 
konca feudalizmu. V majetkových pomeroch obyvateľov boli 
značné rozdiely. Za ctihodných mešťanov boli považovaní iba 
tí bohatší, ktorí mali aj svoje meštianske práva udeľované 
mestskou radou. Do 19. storočia vstúpil Trenčín ako mesto 
strednej veľkosti, ktoré si napriek národno-politickým zápa-
som a pohromám zachovalo svoj slovenský charakter.  Tra-
dične tu žilo aj veľa Židov. Na konci 18. storočia mali už 
v meste svoju synagógu a v polovici 19. storočia bolo v Tren-
číne až 12% obyvateľstva židovského pôvodu. Na konci feu-
dalizmu pribudli k meštianskej vrstve aj tzv. honoraciori – 
vzdelanci. Boli to učitelia, úradníci, lekári, právnici, maliari, 
sochári, hudobníci, a pod. Revolučné „meruôsme“ roky neo-
bišli ani Trenčín. Zložitá politická situácia po roku 1848 vie-
dla v druhej polovici 19.storočia aj v Trenčíne k napätým 
vzťahom počas Bachovho absolutizmu a k silným maďari-
začným tlakom. Rozvoju tovární v Trenčíne dlho bránila zao-
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stalosť dopravy. Najbližšia železničná stanica bola v Uher-
skom Hradišti, kam z Trenčína trvala cesta poštovým ko-
čiarom 9 hodín po hradskej ceste, na ktorej bol najslabším 
miestom drevený most cez Váh. Často ho ničili povodne a ľa-
dochody. V 19. storočí zaznamenalo mesto  stavebný rozvoj. 
Problém bývania vzrastajúceho počtu obyvateľov sa riešil 
prestavbou pôvodných alebo výstavbou nových objektov, 
ktoré slúžili ako mestské nájomné domy. Na námestí sa 
koncom storočia hojne prestavovali staré meštianske domy. 
Využili sa múry pôvodného mestského opevnenia, ktoré už 
dávno stratili svoj obranný charakter a pri výstavbe a re-
konštrukcii domov začali mešťanom prekážať.    
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Prvá železnica 
 
Trenčín bol až do konca 19.storočia bez železnice. V prí-

pade porúch na moste museli obchodníci svoj tovar prekladať 
a cez rieku prepravovať kompami a člnmi.  Železničná trať 
viedla z Trnavy iba po Nové Mesto, kde sa v roku 1875 pre 
nedostatok financií zastavila. Až v roku 1879 sa trať s veľkou 
slávou predĺžila až do Istebníka, pričom železničná stanica 
v Istebníku sa oficiálne nazývala Trenčín. Prvý vlak s čest-
nými hosťami na čele s ministrom vítalo podľa kroník až 1500 
občanov a súčanská dychovka, ktorá hrala Rákocyho pochod. 
Radosť zo železnice kalila iba skutočnosť, že bola ďaleko od 
centra, a stále oddelená nespoľahlivým mostom. Aj minister 
musel zosadnúť z fiakra a ísť kus cesty pešo, pretože most bol 
práve poškodený povodňou. Otázka ďalšieho priebehu Po-
važskej železnice bola preto v ďalších rokoch predmetom 
množstva memoránd, diskusií a sporov. Dnes, po viac ako sto 
rokoch sa zdá, že vedenie hlavnej železničnej trasy po ľavom 
brehu Váhu je samozrejmé. V časoch, o ktorých píšeme, však 
mala veľa prívržencov s rozumnými argumentmi aj trasa na 
pravom brehu. Tí napríklad tvrdili, že by sa ušetril most 
v Trenčíne a podobne. Dôležitou bola najmä otázka možnej 
straty príjmov, ktoré malo mesto z mýta cez Váh. Tvorili až 
jednu tretinu mestského rozpočtu. Až po vzrušenom hlasovaní 
v mestskom zastupiteľstve sa 14. januára 1883 Trenčania 
nakoniec rozhodli podporovať „ľavý variant“. Ďalšiu stavbu 
železnice potom namiesto finančne slabej účastinnej spoloč-
nosti prevzal do svojich rúk štát a stavbu zadal firme Rugel 
a Sager. Trať z Istebníka do Žiliny postavili v neuveriteľnom 
tempe - za desať mesiacov!  Železničný most bol prvým veľ-
kým moderným technickým dielom v Trenčíne. Konštrukciu 
zostavila a dodala firma Milde a comp. z Viedne. Celá stavba 
mosta trvala 6 mesiacov, pri skúške most zaťažili piatimi 
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lokomotívami. Dňa 28. októbra 1883 bola trať do Žiliny 
hotová a ako prvé ňou prešli zvláštne vlaky s ministrom 
a stovkami hostí. Ich cestu zakončil v upravenej žilinskej 
výhrevni slávnostný banket pre 300 hostí, ktorý organizoval 
bratislavský hoteliér Palugyai.  
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	Prameň vyviera cca 1,5 km južne od Soblahova zo súvrstvia mezozoických vápencov a dolomitov. Prameň bol zachytený záchytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ voda odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu. Výdat-nosť prameňa nie je možné merať priamo, len na vodojeme a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba pozorovania r. 1916 – 1968 ). Z orografického a geologického hľadiska prináleží záujmové územie k Strážovskej hornatine. Hy-drogeologické pomery ovplyvňujú najmä – geologická stavba, klíma, zrážky, odtok, výpar i ďalšie pod-mienky ( napríklad zalesnenie, regu-lácia tokov a pod.). Pramene sú doto-vané zrážkami, na ktorých množstve, intenzite a možnosti infiltrácie je zá-vislá ich výdatnosť. Zachytením pra-meňa sa však stavebné práce na nie-koľko rokov zastavili, začali sa až v roku 1910. Z tohto roku je známa technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete v meste v mierke 1:2880, situácia prívodného potrubia v mierke                  1 : 25 000, pozdĺžny profil prívodného potrubia, výkresová dokumentácia vodojemu, návrh oporného múru vodojemu. Vodojem bol situovaný pod hradom. Vstup do vodojemu je zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cestu do hra-du. Vodojem je v dnešnej dobe nevyužívaný. Hlavný dôvod bol, že bol umiestnený o cca 15 metrov nižšie, ako súčasné vodojemy zásobujúce mesto. Dňa 25. júla 1911 predložila fir-ma Bleuer Ödön záverečné vyúčtovanie za vybudovanie vodo-vodu, ktoré bolo 12. novembra 1911 schválené. Rozpočet predstavoval 314.779 Sk, 95 halierov. V cene bolo vybudo-vanie cca 4.400 m potrubia 80 mm, 2.200 m potrubia 125 mm, 800 m 150mm v 23 uliciach mesta, 7.500 m prívodného potrubia 175 mm z prameňa HUK, stavebné práce na vodo-jeme 400 m3 a pramenisku. Hneď po dobudovaní vodovodu začali sťažnosti na nedostatok vody. Jednak klesala výdatnosť prameňa HUK a jednak sa vodou nešetrilo. V roku 1914 sa zišla na Ministerstve vnútra komisia v Budapešti za účasti ministerského radcu, kráľovského hlavného inžiniera a tren-čianskych stavebných majstrov, ktorá mala vyriešiť nedos-tatok vody v Trenčíne. Z jednania sa zachovala správa v ma-ďarskom jazyku o rozsahu sedem strojom písaných strán formátu približne A4. V správe bolo konštatované, že tren-čiansky vodovod vybudovaný v rokoch 1910 – 1911 má ne-dostatok vody. Voda do vodovodu je dodávaná z prameňa HUK, ktorý mal v roku 1902 výdatnosť 900 až 1 200 m3 za deň, ale v roku 1908 už bola výdatnosť len 475 m3/deň. Dňa 15. novembra 1911 pri dokončení vodovodu bola výdatnosť prameňa 671 m3/deň. Dňa 4. októbra 1913 853 m3/deň a v auguste 1914 klesla na 390 m3/deň. Toto množstvo nepos-tačuje pre výhľadové zásobenie 8.000 obyvateľov mesta pri dennej potrebe 150 l/ob/deň. Mesto potrebuje denne 1200 m3, 350 m3 dodá prameň HUK a pre zvyšných 850 m3 je potrebné vybudovať ďalšiu studňu. 
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