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Nové poznatky z histórie Mesta Trenčín 

 

História Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 

 

Piaristické školstvo v Trenčíne nadviazalo na činnosť reho-

le jezuitov, ktorí sa v polovici 17. storočia so súhlasom hab-

sburského dvora usadili v Trenčíne. Začiatkom januára roka 

1649 otvorili gymnázium, pri ktorom postavili kostol zasväte-

ný sv. Františkovi Xaverskému.  

Jezuitské gymnázium pozostávalo z troch humanitných 

tried a vyučovanie v ňom riadilo spoločným štatútom „Ratio 

studiorum“ ešte z roku 1599. Hlavný dôraz bol kladený na la-

tinský jazyk, pričom reálne vzdelávanie bolo zúžené. Pátri je-

zuiti vytrvalo pracovali na poli školskej výchovy a dosahovali 

znamenité úspechy. Škola pripravovala kazateľov, rečníkov 

a katolícku inteligenciu.  

V roku 1773 bola pápežom Klementom 14. zrušená rehoľa 

jezuitov. O tri roky neskôr cisárovná Mária Terézia rozhodla, 

že vedenie gymnázia prevezme rehoľa piaristov. Sama panov-

níčka s prihliadnutím na verejné dobro a vzrast pravej viery, 

ktoré piaristi svojou výchovou mládeže prinášajú, založila 

fundáciu 50.000 zlatých na výchovu novicov. Dokladá to fun-

dačná listina s jej podpisom vydaná vo Viedni dňa 7. októbra 

1777.  

Podľa školského poriadku z roku 1777/1778 (Ratio educa-

tionis) bolo gymnázium päťtriedne, z toho tri ročníky boli 

gramatické a dve humanitné. Piaristi uprednostňovali výučbu  

humanitných a prírodných vied. Zdokonaľovali žiakov 

v rečníctve a poézii, učili dejepis, zemepis, prírodopis (botani-

ku a zoológiu), matematiku a hudbu. Základom bolo vyučova-

nie v náboženskom duchu. Významným novým prvkom bolo 

vyučovanie cudzích jazykov. 
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Za vlády cisára Jozefa 2. prevzal zodpovednosť a kontrolu 

nad stredným a vysokým školstvom štát. Nariadeniami panov-

níka boli nielen zrušené kongregácie, duchovné cvičenia, po-

vinné spovede a prijímania, ale napríklad bol zakázaný nácvik 

divadelných hier v školách. Cisár Jozef 2. navštívil mesto 

Trenčín aj gymnázium dňa 21. apríla 1779. Na základe nového 

školského poriadku z roku 1807 sa zmenila organizačná štruk-

túra školy. Podľa neho tretia trieda ľudovej školy bola pripo-

jená ku gymnáziu, a tak sa z päťtriedneho gymnázia stalo 

šesťtriedne, pričom štyri triedy boli orientované na gramatiku 

a dve triedy mali humanistické a estetické zameranie. 

Po revolúcii v roku 1848 bolo gymnázium v hlbokej kríze. 

Pri reorganizácii stredných škôl, ktorú zaviedol minister Leo 

Thun v roku 1849, bolo trenčianske piaristické gymnázium za-

radené medzi nižšie – štvortriedne s vyučovacím jazykom slo-

venským, nemčina bola povinným predmetom, maďarčinu zo 

školy vylúčili a zaviedli gréčtinu a geometriu. Gymnázium bo-

lo rozšírené v roku 1868 na šesť tried a v roku 1876 malo po-

dobu osemtriedneho gymnázia a v školskom roku 1877/1878 

sa stáva úplným gymnáziom. V roku 1890 dochádza k zmene 

vyučovacieho jazyka, keď sa postupne zavádza maďarčina ako 

povinný jazyk a zároveň sa ruší vyučovanie povinnej gréčtiny. 

Na trenčianskom gymnáziu pôsobili okrem významných pe-

dagógov aj básnici, hudobníci, astronómovia, rečníci 

a organizátori kultúrneho života. Spomenúť možno : 

- astronóma Daniela Matiáša Kmeťa (1873 – 1825), 

- hudobného skladateľa Augustína Františka Šmehlíka (1765 

– 1844), 

- matematika Mikuláša Stankoviča (1765 – 1840), 

- básnika a historika Jozefa Budavári-Krička (1813 – 1897), 

- filológa a literáta Jozefa Budaváriho (1844 – 1905), 

- botanika Jozefa Pudera (1874 – 1941). 
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V 20. storočí bola činnosť školy dvakrát prerušená. Prvý-

krát sa tak stalo v roku 1918, keď po vzniku Československej 

republiky bolo gymnázium poštátnené a premenované na Čes-

koslovenské štátne vyššie reálne gymnázium Ľudovíta Štúra, 

ktorého správou bol poverený Jíří Nerád. Priebeh udalostí sú-

visiacich s poštátnením piaristického gymnázia v Trenčíne 

priblížil človek, ktorý ho zažil na vlastnej koži, vtedajší rektor 

kláštora Jozef Branecký – „V roku 1918 nastali radikálne 

zmeny po každej stránke. Do Trenčína prišli neznámi ľudia 

a robili poriadky. Keď to nešlo hladko, vykonali to násilím. 

Domáci pomáhali neznámym a darilo sa všetko. Prečo by sa 

nebolo darilo práve Jurajovi Nerádovi, ktorý sa objavil 

v Trenčíne ako homo novus a zatočil s piaristickým gymná-

ziom. Dňa 18. decembra 1918 zobral jednoducho celý inventár 

a učebné pomôcky piaristického gymnázia. Stará piaristická 

budova zostala prázdna. Celý inventár a všetky učebné po-

môcky preniesol do vyššej dievčenskej školy v Trenčíne, ktorá 

bola takmer nová a úhľadná. Tým bolo piaristické gymnázium 

na smrť odsúdené, lebo bez náradia a znázorňovacích pomô-

cok sa vyučovať nedalo. Ale boli obavy, že mŕtve piaristické 

gymnázium vstane z hrobu. Aby sa tak nestalo župný úrad 

v Trenčíne zabral dňa 1. októbra 1921 celú budovu. Činnosť 

gymnázia bola prerušená na dvadsať rokov. Náplň a duch štát-

nej školy bol v rozpore s duchom rehoľných katolíckych gym-

názií. Obnovenie piaristického gymnázia nastalo až v roku 

1938 zásluhou pátra Jozefa Braneckého. 

 

Páter Jozef Branecký, SchP. 

Narodil sa dňa 31. marca 1882 v Skalici v rodine kováča. 

Študoval v rodnom meste, potom v Levoči  a vo Vácove, kde 

po skončení sexty vstúpil do rehole piaristov a absolvoval no-

viciát. Vysokoškolské štúdium skončil na Univerzite Petra 

Pázmanyho v Budapešti. Vyštudoval teológiu a filozofiu 



705 
 

a zároveň získal úplnú pedagogickú klasifikáciu. Po kňazskej 

vysviacke v roku 1907 pôsobil ako profesor na piaristickom 

gymnáziu Nagykárolyi. O desať rokov neskôr prichádza do 

Trenčína, kde sa stáva rektorom domu piaristov i profesorom 

na tunajšom gymnáziu.  

V Trenčíne strávil 42 rokov vyplnených kňazskou, rehoľ-

nou, pedagogickou, spisovateľskou, organizátorskou a kultúr-

nou činnosťou. Ako spisovateľ a historik sa orientoval postup-

ne na Trenčín a jeho okolie, čo sa odrazilo  v tituloch ním vy-

daných kníh – „Krátke dejiny mesta Trenčín“, „Keď múry oži-

jú“, „Fráter Johannes“, „Čo máme vedieť o kostole piaristov v 

Trenčíne“. Po dlhé roky bol hlavnou autorskou osobnosťou 

časopisu „Trenčan“, stal pri zrode gymnaziálneho orchestra, 

obnovil Mariánsku kongregáciu založenú jezuitmi v roku 

1657, zúčastnil sa na založení miestneho odboru Matice slo-

venskej, Slovenského orla a Slovenského kruhu. V roku 1934 

prevzal úrad provinciála piaristov. Vďačné mesto pánovi rek-

torovi z príležitosti jeho 60-tých narodenín udelilo čestné ob-

čianstvo za jeho kultúrnu činnosť.  

Vďaka snahám pátra Jozefa Braneckého Ministerstvo škol-

stva a osvety v Prahe svojím výnosom zo dňa 18. mája 1938 

schválilo obnovenie Rehoľného slovenského gymnázia piaris-

tov v Trenčíne. Piaristi teda začínali po druhýkrát. Prvým ria-

diteľom a dušou školy bol sám provinciál Jozef Branecký. Na-

sledujúci rok bol za riaditeľa vymenovaný Jozef Hatala. Škola 

mala bohatú mimoškolskú činnosť. Na treťom poschodí sa 

hrávalo divadlo, usporadúvali sa koncerty, prednášky, akadé-

mie, školské zábavy – majálesy. Záznam o prvom je z roku 

1778. Študenti každoročne s pátrom Jozefom Braneckým or-

ganizovali vychádzky na Trenčiansky hrad a na Inovec. Na 

škole fungoval Samovzdelávací krúžok Ľudovíta Štúra a Sa-

movzdelávací krúžok Antona Bernoláka.  
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Druhá etapa rozvoja piaristického gymnázia v Trenčíne sa 

skončila po druhej svetovej vojne. Rehoľné gymnázium bolo 

poštátnené po druhýkrát 10. apríla 1945. V jeho priestoroch 

vzniklo 2. štátne gymnázium, a tak sa na 45 rokov prerušila 

činnosť rádu piaristov. V apríli 1950 za známej „barbarskej 

noci“ boli zlikvidované všetky mužské rehole a ich kláštory na 

Slovensku. V Trenčíne bol odňatý celý kláštorný komplex, 

hnuteľný a nehnuteľný majetok. Páter Jozef Branecký zostal 

vo funkcii rektora piaristického kostola do roku 1956 a v roku 

1959 bol donútený opustiť Trenčín. Posledné roky svojho ži-

vota prežil v Kňazskom charitnom domove pri Pezinku, kde 

zomrel 14. novembra 1962 vo veku 80 rokov. Podľa jeho že-

lania bol pochovaný na mestskom cintoríne v Trenčíne.  

Tretia etapa činnosti piaristického gymnázia nastala po po-

litických a spoločenských zmenách v rokoch 1989 – 1990, 

keď provinciálna kongregácie na základe žiadosti vtedajšieho 

dekana Trenčianskej farnosti Gejzu Lukyho sa rozhodla poslať 

do Trenčína dvoch rehoľníkov. A tak do Trenčína prichádzajú 

dňa 31. mája 1990 pátri rehole piaristov Imrich Baláž a Ján 

Žákovic, aby prevzali duchovnú správu piaristického kostola. 

Stalo tak rozhodnutím Nitrianskeho diecézneho biskupa kar-

dinála Jána Chryzostoma Korca dňa 15. júla 1990. 

Poznámky z Pamätnej knihy Piaristického gymnázia Jozefa 

Braneckého v Trenčíne 
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História Trenčianskeho hradu 

 

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, 

ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a Germánov 

až po slovanské osídlenie. Zo staršieho veľkomoravského hra-

diska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľov-

ský hrad. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predromán-

ska rotunda, pravdepodobne ešte z veľkomoravského obdobia. 

Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočná veža (donjon, 

bergfrid), po roku 1270 nadstavená a rozšírená gotickým teh-

lovým plášťom. Svojou kónickou zbiehavosťou smerom 

k vrcholu tvorí na Slovensku ojedinelý prvok hradnej architek-

túry. Je stredobodom hradnej akropoly a najvýraznejšou po-

hľadovou dominantou panorámy mesta. V jej tesnej blízkosti 

vznikli jednotlivé hradné paláce. Ich stavba súvisela 

s rozšírením funkcie hradu predovšetkým z obrannej na správ-

nu, administratívnu a obytnú.  

Najstarším palácom bol zrejme Matúšov palác zo začiatku 

14. storočia, z ktorého sa však zachovala iba jedna stena, ktorá 

dnes tvorí súčasť Barborinho paláca. Bol sídlom Matúša Čáka 

Trenčianskeho (okolo 1260 – 1321), 

ktorý z neho urobil svoj sídelný 

hrad a centrum rozsiahlych dŕžav, 

tzv. „Matúšovej zeme“ alebo aj 

„Terra Mathei“. Tento, v tom čase 

najmocnejší uhorský magnát, ovlá-

dol takmer celé dnešné Slovensko 

a značnú časť Zadunajska. Patrilo 

mu takmer 50 hradov a niekoľko 

žúp. Zaberal nielen majetky svojich 

slabších šľachtických protivníkov, 

ale raboval i kráľovské domínium. Nešetril ani cirkevný maje-

tok, čo mu dokonca až dvakrát vynieslo cirkevnú kliatbu 

Matúš Čák Trenčiansky 
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a vyhlásenie interdiktu (zákazu výsluhy sviatostí) nad jeho 

majetkami. Razil vraj v Trenčíne i vlastné mince, žiadna sa 

však nenašla. A tak ide asi len o ohováranie jeho premnohých 

nepriateľov. Matúšova smrť 18. marca 1321 znamenala nielen 

okamžitý rozpad jeho „kráľovstva“, ale stala sa základom via-

cerých legiend a povestí. Pretože jeho hrob nikdy nikto nena-

šiel, stal sa obľúbeným cieľom rôznych romantikov, dobro-

druhov, hľadačov pokladov i serióz-nych historikov. Povesť 

hovorí, že bol pochovaný v cínovej, striebornej a zlatej truhle 

s obrovskými pokladmi. Akosi podozrivo to však pripomína 

povesť o smrti „Biča božieho“, hunského kráľa Attilu. Tren-

čiansky hrad sa vrátil do majetku uhorskej koruny, čiže kráľa 

Karola.  

Anjuovskú dobu pripomína gotický Ľudovítov palác, kto-

rého stavba sa pripisuje synovi Karola Róberta Ľudovítovi, 

zvanému aj Svätý či Veľký. Trenčianske múzeum pripravilo 

v jeho priestoroch expozíciu chladných a palných zbraní 

z obdobia 13. až 19. storočia. Návštevníci tu najdu gotické 

meče, šable i paloše či súčasti 

neskorogotickej zbroje. Z pal-

ných zbraní zaujmú kresadlové 

a perkusné pušky a pištole, pru-

ské „ihlovky“, bohato zdobené 

lovecké pušky, ale i orientálne 

zbrane, jatagány, handžáry 

a pušky.  

Gotický sloh s ranno rene-

sančnými prvkami reprezentuje 

i Barborin palác, ktorý vraj dal 

vystavať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú man-

želku Barboru Cellskú v dobe, keď trenčianske panstvo patrilo 

medzi Barborine venné majetky.  

Barborin palác 
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Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Pa-

lác Zápoľských, pochádzajúci z obdobia panstva mocnej ro-

diny Zápoľských. Dal ho v neskorogotickom slohu s prvkami 

rannej renesancie postaviť zrejme Štefan Zápoľský a jeho žena 

Hedviga, kňažná Tešínska. Ich syn, neskorší uhorský kráľ Ján 

Zápoľský o hrad prišiel zásluhou habsburského vojvodcu Jo-

hana Katzianera, ktorého vojská hrad obľahli v máji roku 

1528. Po ostreľovaní delami, ktoré spôsobilo výbuch hradnej 

prachárne a po tom, čo bolo zrejmé, že Ján Zápoľský hradu 

pomôcť nemôže, posádka dňa 15. júna 1528 sa hradu vzdala 

za osobnú bezpečnosť a čestný odchod s poctami. V Paláci 

Zápoľských umiestnilo Trenčianske múzeum súbor obrazov 

z Ilešháziovskej zbierky, ktorá sa radí k najkomplexnejším 

šľachtickým umeleckým kolekciám na Slovensku. Jej umelec-

ko -  historický význam však presahuje hranice Slovenska 

a patrí ku kultúrnemu bohatstvu zjednotenej Európy. Takmer 

sto vystavených obrazov reprezentuje viacero umeleckých 

slohov a žánrov, od neskorej renesancie, cez baroko po roman-

tizmus. Okrem významnej portrétnej zložky zahŕňa krajinár-

sku tvorbu, zátišia, poľovnícke motívy, maríny, batálie 

i sakrálne obrazy. Mená ako J. K. Hoffstedtter, Daniel Schmi-

delli, Jean Luicxs či Daniel Michorn patria najvýznamnejším 

osobnostiam maliarstva svojej doby. 

Rodina Zápoľských sa rozhodla vyriešiť i problém jediného 

zraniteľného miesta hradu a to tiahleho sedla Breziny naväzu-

júceho na hradnú skalu z južnej strany. Všetky útoky na hrad-

né opevnenia boli a mohli byť vedené iba odtiaľto. Nové Juž-

né opevnenie preťalo sedlo dvoma suchými priekopami 

a troma hradobnými pásmi so strieľňami a smolnými nosmi. 

Vtedy už zastarávajúci gotický systém posilnili dve delostre-

lecké bašty nového renesančného rondelového typu - Jeremiá-

šova bašta a Mlynská veža, umiestnené v stredovej osi obrany. 

Z architektonického hľadiska ide o unikátny fortifikačný sys-
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tém, v strednej Európe ojedinelý. Nemenej unikátnou stavbou 

z tejto doby je i budova kasární pre hradnú posádku, vedľa 

druhej hradnej brány. Doba vlády Štefana Zápoľského zrodila 

i jednu z najstarších a najkrajších slovenských povestí 

o Studni lásky. 

Trenčiansky hrad 

však nezažil iba vojnu 

a násilie. Hostil vo  

svojich múroch koru-

nované hlavy takmer 

z celej Európy. Vý-

hodná poloha v blíz-

kosti hraníc troch krá-

ľovstiev ho priam 

predurčovala za mies-

to diplomatických schôdzok a stretnutí. Dňa 24. augusta 1335 

sa na Trenčianskom hrade stretli pri mierových rokovaniach 

poľský kráľ Kazimír, uhorský kráľ Karol Róbert so synom 

Ľudovítom a český kráľ Ján Luxemburský sprevádzaný taktiež 

svojím synom Karolom. 

Český panovník sa zrie-

kol titulu poľského krá-

ľa, začo si ponechal 

Piastovské  vojvodstvo 

v Sliezsku. V roku 1362 

tu opäť prebehli mierové 

rokovania medzi Ľudoví-

tom Veľkým a rímskym 

cisárom Karolom 4. 

Obaja panovníci tu vyriešili svoje spory o Aquileu. Mier bol 

uzavretý o dva roky neskôr. Pri tejto príležitosti si obaja pa-

novníci, ako bolo zvykom, vymenili honosné dary. Kráľ Ľu-

dovít prijal od Karola pozlátenú gotickú monštranciu, ktorá je 

Farský kostol Narodenia Panny Márie 

http://www.trencin.sk/povesti#studna_lasky
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dodnes súčasťou chrámového pokladu Farského kostola Na-

rodenie Panny Márie v Trenčíne a sám cisárovi venoval kriš-

táľovú kanvicu, ktorá je dnes uložená v katedrálnom chráme 

sv. Víta v Prahe. Podobným spôsobom využíval Trenčiansky 

hrad i cisár Žigmund Luxemburský a neskôr kráľ Matej Kor-

vín. Múry Trenčianskeho hradu však vítali i hostí, ktorí ho na-

vštívili za radostnejším účelom.  Už spomínaný kráľ Matej so 

svojou matkou Alžbetou tu v roku 1461 očakával svoju snú-

benicu, dcéru Juraja z Poděbrad, českú princeznú Katarínu 

(Kunhutu) a v roku 1512 sa na hrade konali zásnuby dcéry 

Štefana Zápoľského s poľským kráľom Žigmundom.  

Diplomatické tradície Trenčianskeho hradu nezostali za-

budnuté i v jeho novodobej histórii, lebo v dňoch 24. – 25. 

mája 2002 sa tu uskutočnil summit premiérov a ministrov 

zahraničných vecí krajín Višegrádskej štvorky a Beneluxu 

a v roku 2004 sa uskutočnila na Trenčianskom hrade návšteva 

účastníkov parlamentného  stretnutia krajín NATO.) 

Od 15. storočia sa pôvodne kráľovský hrad postupne dostá-

val do rúk šľachtických vlastníkov či už záložným právom 

alebo kúpou. Medzi najvýznamnejších vlastníkov patrili Thur-

zovci, Forgáčovci, ti-

rolský gróf Pirrhus 

z Arcu, kráľovský ta-

verník  Juraj Zrínsky, 

Ladislav Popel mlad-

ší z Lobkovíc, vlast-

nícky podiel tu mali 

napríklad Rákociovci 

a viacerí ďalší. 

Uhorský palatín 

Alexius Thurzo dal v polovici 15. storočia postaviť 

v severnom rohu dolného nádvoria renesančnú Delovú baštu, 

Silueta Trenčianskeho hradu – zľava Delová bašta, Hodinová veža, Matúšova veža, 

Palác Zápoľských, Farský kostol Narodenia Panny Márie  

http://www.trencin.sk/12460
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ktorá svojimi delami chránila Hornú „vodnú“ mestskú bránu 

s mostom. Dnes slúži ako výstavná sieň Trenčianskeho múzea. 

Od roku 1548 súčasne prebiehali opravy hradu, poškodené-

ho Katzianerovými vojskami. Gróf Imrich Forgáč pozval na 

hrad talianskych a nemeckých kamenárskych majstrov 

a murárov, aby ho opravili a zveľadili. Práce prebiehali 

v rokoch 1583 – 92 a ich výsledkom bola napríklad stavba 

barbakanu Prvej brány  s dvoma valcovitými baštami, či vizu-

álne zjednotenie hradných palácov renesančnými oblúčkovými 

atikami. 

V roku 1594 získal záložné právo na Trenčiansky hrad Šte-

fan Ilešházi a v roku 1600 ho kúpil. Položil tak základ moci 

a slávy jedného z najmocnejších magnátskych rodov Uhorska, 

dedičných županov Trenčianskej a Liptovskej stolice. I keď  

Ilešháziovci už nepostavili na hrade žiadne významnejšie ob-

jekty, dokončili rekonštrukciu, ktorú zahájil Forgáč. V 17. a 

18. storočí projektované úpravy hradu v duchu barokovej 

opevňovacej sústavy neboli už z väčšej časti realizované. 

Vpád Turkov na Považie v roku 1663 inicioval posledné 

spevňovanie obrany hradu. Južné opevnenie bolo zosilnené 

barokovým hviezdicovým bastionovým prvkom, dokončeným 

v roku 1673. Avšak ten sa nezachoval. Následne cisár umies-

tnil na hrade vlastnú posádku v sile asi 400 mužov. To malo za 

následok, že Ilešháziovci sa definitívne presťahovali do svojho 

nového zámku v Dubnici nad Váhom. Pri tejto príležitosti ká-

zali v roku 1678 svojmu provizorovi spísať podrobný inventár 

hradného mobiliára a zásob. Tento dokument, písaný po 

slovensky, nás podrobne informuje nielen o zariadení hradu 

a vybavení kuchyne, remeselníckych dielní, ale aj o stave zá-

sob potravín,  zbroje a výzbroje. Poskytuje taktiež prvý histo-

rický údaj o Ilešháziovskej obrazovej zbierke a  listinnom ar-

chíve. 
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Ku koncu 18. storočia Trenčiansky hrad definitívne stratil 

svoj vojenský 

význam a násled-

ne, v roku 1783 

odišla z neho 

i cisárska vojen-

ská posádka. Ob-

rovský požiar 11. 

júna 1790, ktorý 

takmer zničil 

mesto, zasiahol 

devastujúcim 

spôsobom i hrad. Posledný člen slávneho rodu, Štefan 2. Ileš-

házi predal v roku 1834 Trenčianske panstvo i s hradom mobi-

lizovanému bankárovi grófovi Georgovi Sinovi. Posledná ma-

jiteľka, Iphigenia De Castris D´Harcourt darovala Trenčiansky 

hrad mestu Trenčín v roku 1904. 

Prvé opravy schátralých ruín začali ešte v roku 1912, avšak 

systematická rekonštrukcia prebieha od roku 1956 dodnes. 

Trenčiansky hrad videl pod svojimi hradbami nepriateľské 

vojská českých a poľských kráľov, tatárske hordy, Bočkaio-

vých a Bethlenových hajdúchov, cisárskych landsknechtov, 

janičiarov a bašibozukov tureckého sultána, Tatárov  krym-

ského chána, kompánie saského vojvodu, Kurucov i La-

bancov. Nikdy však nebol dobytý priamym útokom. Súčasný 

komplex Trenčianskeho hradu je jedinečným architektonic-

kým súborom palácových, hospodárskych a fortifikačných 

stavieb, ktorý sa formoval od 11. do 18. storočia. V roku 1964 

bol Trenčiansky hrad vďaka svojej výnimočnej urbanisticko-

architektonickej hodnote vyhlásený za národnú kultúrnu 

pamiatku. 

Zľava – Ľudovítov palác, Matúšova veža, Palác Zápoľských 


