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Zaujímavosti z histórie Mesta Trenčín 

 

PhDr. Jana Karlíková: „Honosnú budovu Tatry          

stavali len rok“ 

Pred 110 rokmi, v roku 1902, privítal nový hotel Tatra pod 

hradom prvých plesajúcich hostí. Hneď od otvorenia sa zaradil 

medzi najnoblesnejšie podniky v celej župe.   

Myšlienkou stavby veľkolepého hotela sa syn veľkopodni-

kateľa s drevom a majiteľa bytčianskeho panstva barón Armin 

Popper, prvý investor hotela, zaoberal na konci 19. storočia už 

ako vlastník parcely a budov pod hradnou skalou, ktoré odkú-

pil od majiteľky panstva Iphigenie d´Harcourt. Hneď ako sa 

mu podarilo začiatkom augusta roku 1900, po nekonečných 

prieťahoch, získať stavebné povolenie, dal zbúrať staručký, 

dožívajúci hostinec „K červenej hviezde“ a začal stavať. 

Rozsiahlu dvojposchodovú budovu hotela a priľahlého ná-

jomného domu už o rok, v novembri 1901 dokončili. Potvr-

dzujú to jedinečné dobové fotografie „Erszébet szálló“ v 

zbierkach Trenčianskeho múzea, ale i letopočet na pravom ná-

rožnom balkóne priečelia hotela. Je to jediná originálna pa-

miatka na prvého majiteľa, ktorá veríme, že zostane zachova-

ná. Armin Popper mal totiž dobrý zvyk, vždy označil letopoč-

tom dostavby svojich domov, ktoré mu v župe patrili. 

Mešťanosta Ernest Ucsnay spočiatku nechcel Arminovi 

Popperovi povoliť licenciu na prevádzku hotela, kaviarne a 

reštaurácie, dokonca pochyboval aj o stavebne náročnom pro-

jekte a jeho realizácii. Čoskoro však bol okolnosťami nútený 

zmeniť mienku. Po získaní koncesie interiér hotela postupne 

dokončovali tak, aby mohol vo februári 1902 privítať prvých 

plesajúcich hostí. Hotel sa hneď od otvorenia zaradil medzi 

najnoblesnejšie podniky v celej župe, stal sa strediskom boha-
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tého spoločensko - kultúrneho vyžitia nielen miestnej aristo-

kracie. 

Prízemný hostinec postavený tesne pri skale bol historicky 

zaujímavý priestor mimo mestských hradieb, na ktorom vyrás-

tol dnešný hotel Tatra, bol jedným z najfrekventovanejších 

miest v Trenčíne. Na základe plánov, vedút, starých máp, kto-

ré verne dopĺňa archívny materiál trenčianskeho panstva, ulo-

žený v archíve v Bytči, si vieme pomerne spoľahlivo vytvoriť 

obraz o stredovekej zástavbe tejto lokality. 

Od polovice 18. storočia na tomto mieste bola krčma s pi-

vovarom, ktoré ma-

li pred hornou brá-

nou svoje stabilné 

miesto. V roku 

1790 sa spomína 

panská krčma K. 

Baránka pred hor-

nou mestskou brá-

nou, ktorá po roz-

siahlom mestskom 

požiari ľahla popolom. O šesť rokov neskôr už pre hradných 

pánov bol zakreslený nový hostinec, legenda k zaujímavému, 

dosiaľ málo známemu plánu, ktorá bola písaná švabachom a 

veľmi nečitateľná. Prízemný hostinec bol situovaný tesne k 

hradnej skale, zadná stena samostatne stojaceho dvorového, 

zrejme hospodárskeho traktu, sledovala líniu susedného žup-

ného domu. 

Naznačená bola aj línia mestských hradieb i s ich prípad-

ným zbúraním. V roku 1802 sa tento hostinec nazýval „Ad 

stellam“ – „K hviezde“. Na plánoch z roku 1820 je už iná pô-

dorysná dispozícia, pretože hostinec prestavali na zájazdový, 

keď v zadnom, rozšírenom trakte boli priestory pre vozy a 

ustajnenie ťažného dobytka, v každej stajni boli zakreslené 
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napájadlá. Krčma bola prízemná, trojkrídlová, jednotlivé kríd-

la boli jednotraktové s aditívnym radením miestností. Podľa 

inventára z roku 1856 sa v krčme nachádzali štyri hosťovské 

izby, tanečná a biliardová sála, dve kuchyne, komora na po-

traviny a dve pivnice. 

Hostinec sa nazýval „K červenej Hviezde“, konali sa v ňom 

dokonca aj výstavy. Uvádza sa, že v jeho priestoroch ukázal 

koncom 19. storočia Trenčanom svoje prvé kabinetné fotogra-

fie hradov Považia cisársko-kráľovský fotograf Max Stern. V 

roku 1887 slúžili dve miestnosti hostinca poštovému úradu. Po 

Ilešháziovcoch vlastnil trenčianske hradné panstvo Juraj Sina, 

neskôr pripadlo jeho synovi Simonovi. V roku 1876 vlastnila 

zájazdový hostinec so záhradou, maštalmi, blízkym majerom 

pod hradom Iphigénia d´Harcourt, ktorý už stratil svoju pro-

duktívnu funkciu. Posledným majiteľom hostinca K červenej 

hviezde bol barón Armin Popper. 

www.sme.sk 03.01.2012 

pomocná evidencia 06/01/2012 
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PaedDr. Sylvia Maliariková: „Elizabeth v Trenčíne -   

Znovuzrodenie hotela pod majestátnym hradom 

Dominantou stredného Považia a mesta Trenčín je monu-

mentálny Trenčiansky hrad. Tento slávny objekt a skala, na 

ktorej sa vypína, sú historickým jadrom mesta. A práve na 

tomto mieste, na priesečníku minulosti a súčasnosti, zašlej 

slávy a aktuálnych trendov, strategicky zakomponovaný do 

urbanistického celku na vstupe do starého mesta stojí hotel 

Elizabeth. 

Kam siaha jeho história? 

Koncom 19. storočia stál na tom mieste hostinec „K červe-

nej hviezde“ (Vörös Csillaghoz, Zum roten Stern). Slúžil ako 

útulok pre obchodných cestujúcich, kde boli aj maštale a ko-

čiareň. Mesto sa začalo postupne vyvíjať na priemyselno-

obchodné centrum 

Považia, rozmáhala 

sa železničná do-

prava, začali vzni-

kať menšie a väč-

šie firmy, stavali sa 

mosty, kasárne, ne-

mocnica a starý 

hostinec už nevy-

hovoval novým po-

žiadavkám Nový investor barón Armin Popper ho dal zbúrať.  

a na jeho mieste začal na prahu 20. storočia, vo februári 1900 

stavať nový reprezentačný hotel a nájomný dom. Nová budova 

bola projektovaná v tesnej blízkosti hradnej skaly, ktorá bola 

ako súčasť hradných zrúcanín v tom čase majetkom grófky 

Iphigénie d´Harcourt. Mestská rada jej nariadila, aby z bez-

pečnostných dôvodov dala opraviť deštruované a padajúce 
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murivo delovej bašty ako aj hradnú skalu v rozsahu primera-

nom plánovanej novej stavbe. 

Začiatky hotela 

Hotel bol dokončený na jeseň roku 1901 a uvedený do pre-

vádzky 1. januára 1902. Prvý nájomca Ján Martinschutz, 32-

ročný čašník z Budapešti, vybral pre hotel meno Elisabeth 

(Erszebet Szalo) na 

počesť cisárovnej Al-

žbety, manželky cisá-

ra Františka Jozefa I. 

Hotel bol najelegan-

tnejším zariadením 

v Trenčianskej župe, 

stal sa súčasťou spo-

ločensko-kultúrneho 

života a miestom stretávania sa miestnej smotánky. Od roku 

1903 bol nájomcom Augustín Čermák, ktorý zveľadil hotelové 

služby. Konali sa tu pravidelné tanečné zábavy, plesy, karne-

valy, koncerty, kongresy, rôzne oslavy, ale aj zasadania mest-

ského zastupiteľstva a valné zhromaždenia mnohých trenčian-

skych spolkov. 

Na pozvanie baróna Poppera v hoteli vystupovali domáci 

a zahraniční umelci, operní speváci, husľoví virtuózi, vieden-

ská a budapeštianska 

filharmónia. V roku 

1907 vynovil nájomca 

interiér hotela, plyno-

vé osvetlenie bolo na-

hradené elektrickým, 

na vetranie boli zabu-

dované elektromoto-

ry. Popper sa vášnivo 
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venoval hazardným hrám. V hoteli dal vybudovať kasíno pod-

ľa vzoru francúzskych nočných klubov. Táto vášeň sa však 

stala barónovi osudnou. Pre dlhy a finančné machinácie v roku 

1910 žiadala Ružomberská úverová banka firmy Hütter 

a Schwartz uvalenie nútenej správy na jeho majetok. Na ve-

rejnej dražbe 15.9.1910 predali päť z ôsmich domov, ktoré 

Popper vlastnil v Trenčíne. Hotel Elizabeth vydražil za 

423 501 korún jeho svokor dvorný rytier Samuel Hahn. 

Ďalšie historické etapy hotela 

Aj po predaji hotela ešte do roku 1911 obetavý Augustín 

Čermák organizoval práce na modernizácii hotela. Vykonali 

sa rozsiahle interiérové úpravy, rekonštruovala sa kaviareň, 

vybudovala sa kartárska miestnosť, biliardová sála s americ-

kými stolmi, vymenil sa nábytok za nový v štýle biedermayer. 

Hotel bol napojený na mestskú kanalizáciu a aj na vodovod, 

ktorý sa vtedy v Trenčíne budoval. Ďalší nájomca bol vieden-

ský hotelier, pôvodom Poliak Franc J. Czyzewicz. Hotel Eli-

zabeth – Alžbeta prežíval počas jeho pôsobenia doslova rene-

sanciu. Prichádzali tam účinkovať známe hudobné telesá 

a hrala sa tu kvalitná vážna hudba. 

Počas prvej svetovej vojny začal hotel chátrať. Od apríla 

1916 patril dedičke barónke Hermíne Popperovej – dcére ry-

tiera Hahna a bývalej manželke baróna Poppera. V Trenčíne 

sa zdržiavala veľmi 

málo a hotel prena-

jímala na skladové 

účely, začas tam 

bola pošta a napo-

kon v ňom ubyto-

vala vojakov, ktorí 

ho zničili. Takto 

hotel prežil koniec 
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vojny a zánik Rakúsko-uhorskej monarchie. Zničený a zadlže-

ný ho v októbri 1919 odkúpila Tatra banka, účastinná spoloč-

nosť v Martine za 1 200 000 korún. V októbri 1921 sa zmenil 

názov hotela na Tatra. 

Zdevastovanú a zanedbanú budovu rekonštruovala Považ-

ská stavebná spoločnosť z Trenčína. Objekt bol daný do pre-

vádzky dňa 1. februára 1922. Vedúci hotela V. Herclík musel 

pre zlé riadenie a veľké manko odísť a na jeho miesto nastúpil 

skúsený hotelier Ján Franek, ktorý vrátil hotelu predvojnovú 

vysokú európsku úroveň. Do hotela sa vrátil aj kultúrny život, 

účinkovala v ňom činohra i opera SND z Bratislavy a ND 

z Prahy. Veľmi obľúbenými sa stali od roku 1936 tzv. literárne 

štvrtky, kde účinkovali známe osobnosti ako Emil Boleslav 

Lukáč, Laco Novomeský, Ján Smrek, Milo Urban, Rudolf 

Fábry a ďalší. 

Ďalšie obdobie nastalo po prevzatí hotela Slovenskou hote-

lovou účastinnou spoločnosťou Trenčín, ktorá centralizovala 

kapitál hotelov Tatra Trenčín, Carlton Bratislava a ďalších 

s rozhodujúcim postavením Tatra banky. Boli vykonané rôzne 

úpravy pod vedením riaditeľa Karola Baxu. Hotel mal v tom 

čase 85 izieb so 166 lôžkami. V rokoch 1959 – 60 bol vedú-

cim hotela Pavol Kolečáni a po ňom takmer 30 rokov Jozef 

Ježík, ktorý mal povesť vynikajúceho hoteliera. 

Od 3. januára 1987 bol hotel zatvorený z dôvodu generálnej 

opravy. Po nej dňa 15. decembra 1991 prešiel hotel Tatra do 

majetku Mesta Trenčín. Od decembra 1992 hotel prevádzko-

vala slovensko-kanadská hotelová spoločnosť Atlific s.r.o.  

a dňom 26. marca 1994 sa obnovila prevádzka v zrenovo-

vanom hoteli. Riaditeľkou bola Jana Cornelius z Kanady a od 

roku 1997 bol riaditeľom Ing. Pavol Kašuba. 

V roku 2006 sa stala vlastníkom hotela slovenská spoloč-

nosť Synot Gastro Slovakia s.r.o. V roku 2010 sa začala roz-

siahla rekonštrukcia, prestavba a prístavba nových resp. staro-
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nových prevádzok zodpovedajúcich nárokom hostí hotelovej 

kategórie so štyrmi hviezdičkami. Toto všetko bolo možné len 

vďaka investícii vo výške 13 mil. eúr, do ktorých významnou 

čiastkou takmer 3,9 mil. eúr prispela aj Európska únia. 

Všetky architektonické riešenia rešpektujú pôvodný seces-

ný ráz stavby. Z pohľadu histórie je veľmi zaujímavý fakt, že 

na hradnej skale je vytesaný nápis v latinčine z roku 179. Je 

hmotným dokladom toho, že v tomto roku detašované oddiely 

2. légie pomocnej (2 legio Adiutrix) z posádky v Aquincu 

(dnešnej Budapešti) sa dostali údolím Váhu až k Laugariciu, 

dnešnému Trenčínu, kde prezimovali. Tento nápis predstavuje 

najvýznamnejšiu rímsku epigrafickú pamiatku na území Slo-

venska, ale aj v strednej Európe na sever od Dunaja, zachova-

nú in situ. Nápis je možné vidieť len z hotela. Túto možnosť 

zachovali aj pri poslednej rekonštrukcii. Hostia sa môžu tešiť 

na reštauráciu Elizabeth, novovybudované Rímske kúpele – 

Caraculla Spa, kaviareň Sissi, bar, herňu – Casino Monte Car-

lo, ultra moderné izby a priestory vhodné nielen na pracovné 

stretnutia a konferencie, ale aj na usporiadanie svadieb, plesov 

a iných spoločenských a rodinných akcií. Nové vedenie hotela 

má ambíciu priniesť do centra mesta Trenčín znovu dávku prí-

jemného komfortu, kvalitnej gastronómie, elegancie a luxusu. 

Takmer po dvojročnej nútenej prestávke hotela vyplnenej 

rekonštrukciou sa 

bývalý hotel Tatra 

vrátil k svojmu pô-

vodnému názvu 

„Elizabeth“. Stavba 

pochádzajúca z roku 

1901 mala vo svo-

jom názve od po-

čiatku meno obľú-

benej rakúskej cisá-
hotel Elizabeth dostal aj novú fasádu 
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rovnej Sissi (Elizabeth Bavorskej). Meno Elizabeth bolo 

v maďarčine. Prvý nájomca pomenoval hotel Elizabeth Szalo. 

Už v tomto období však bol hotel vyhľadávaným miestom na 

usporiadanie plesov, karnevalov, koncertov či kongresov.  

Tento názov si hotel ponechal do roku 1920, keď nový vlast-

ník ho premenoval na hotel Tatra. Investícia vložená do re-

konštrukcie súčasného prevádzkovateľa Synot Gastro Slova-

kia bola viac ako 15 miliónov eúr, z toho 3,9 milióna eúr po-

skytla Európska únia. Kapacita hotela sa zvýšila 

rekonštrukciou na 75 

izieb. Pribudlo aj 

niekoľko rokovacích 

salónikov, vrátane 

VIP klubu v podkro-

ví hotela a moderné 

wellnes centrum Ca-

raccala Spa. Najväč-

šia kongresová sála 

pojme až 200 ľudí. 

Po rekonštrukcii bola rozšírená prístupnosť rímskeho nápisu 

z roku 179 o jeho zvonku. Pôvodná kaviareň Sissi v pôvod-

nom secesnom štýle ponúka konzumentom domáce zákusky 

a chuťovky rakúsko-uhorskej kuchyne. Reštaurácia Elizabeth 

ponúka mediteránsku kuchyňu pod vedením kuchárov Mariá-

na Breznického a Gioacchino Cacciatoreho z Talianska. Gas-

tronomické služby ešte dopĺňajú bar Monte Carlo a Lobby bar. 

 

 

 

 

 

 

v prízemných častiach hotela bolo zriadené moderné wellnes centrum 
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Po trase bývalej horskej železničky budú jazdiť            

cyklisti 

V roku 2012 uplynulo 100 rokov od začiatku výstavby hor-

skej železnice zo Selca až do Trenčína. Zanikla síce už pred 

takmer štvrťstoročím, no do budúcnosti sa ráta s tým, že sa 

zmení na cyklotrasu.  

Podľa starostu obce Selec MVDr. Stanislava Svatíka že-

leznica slúžila na zvážanie dreva zo Selca cez Trenčianske 

Stankovce, Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu a Soblahov 

až do mestskej časti Trenčín – Kubra, kde bola píla. 

Výstavba sa začala v roku 1912 a už v roku 1914 pred za-

čiatkom prvej svetovej vojny bolo denne odosielaných do 

Trenčína štyridsať vagónov dreva. V jednotlivých chotároch 

trasa viedla i pozemkami bývalých urbárnikov. Potvrdzuje to  

záznam, podľa ktorého spoločnosť dala za záber plochy pre 

železničnú trať bývalým urbárnikom v Trenčianskej Turnej 

ako náhradu päťnásobnú plochu. Pri stavbe vypomáhali domá-

ci obyvatelia a neskôr pri ťažbe využívali vojnových zajatcov, 

uvádza sa v archívnych materiáloch. 

Dômyselná konštrukcia viac ako 30-kilometrovej trate za-

bezpečovala dovoz dreva na pílu do Trenčína viac-menej sa-

mospádom. Na trase vybudovali niekoľko mostov, niektoré 

úseky trate sa zachovali dodnes. „Dopravu zabezpečovali štyri 

lokomotívy, z ktorých jedna ešte existuje - v múzeu v Pribili-

ne. V katastri Selca je dodnes torzo trate s viaduktom,“ doplnil 

MVDr. Stanislav Svatík. Obec Selec chce podľa neho nadvia-

zať na tradíciu železničky a už dnes je na svete štúdia, ktorá 

počíta s vybudovaním cyklotrasy po bývalej trati. Spájala by, 

rovnako, ako pred storočím, Selec s Trenčínom. Chuť nechý-

ba, chýbajú len finančné prostriedky. 

www.sme.sk 20.03.2011 
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Richard Ščepko: „Železnica v Trenčíne“ 

Mesto Trenčín čaká v najbližších rokoch modernizácia že-

lezničnej trate. S postupujúcou koridorizáciou trate bude cez 

rieku Váh vybudovaný nový železničný most. Táto, dnes už 

dvojkoľajová elektrifikovaná trať Železníc Slovenskej repub-

liky č. 120, tvorí nosnú časť železničnej siete v úseku Brati-

slava - Žilina do Košíc. Niekoľkými fotografiami staršieho dá-

ta sa približuje táto významná dopravná tepna, prechádzajúcu 

úsekom cez mesto Trenčín. 

V sedemdesiatych rokoch 19. storočia vzniklo v Rakúsko - 

Uhorsku priaznivé spoločenské klíma na prepojenie Budapešti 

a Bratislavy so Žilinou na Košicko - bohumínsku železnicu. 

Na úsek (Šoproň - Bratislava - Trenčín - Žilina s odbočkou z 

Trnavy do Břeclavy) získala povolenie spoločnosť Považská 

železnica. To si v roku 1873 vyžiadalo ukončenie konskej že-

leznice na trati Bratislava - Trnava. Bola nahradená od 1. mája 

1873 parnými lokomotívami. Dňa 1. februára 1874 bol spre-

vádzkovaný úsek Rača - Vajnory, kde sa spoločnosť prepojila 

s traťou Rakúskej spoločnosti štátnej železnice. Pre finančné 

problémy bolo ďalšie budovanie pozastavené. V júni 1876 

spoločnosť dokončila trať Trnava - Nové Mesto nad Váhom 

o dĺžke 52 km a 1. mája 1878 trať sa predĺžila z Nového Mesta 

nad Váhom do Trenčína o dĺžke 24 km. Trať končila v mest-

skej časti Trenčína v Istebníku (dnešné Zlatovce). Na prepoje-

nie severnej trasy do Žiliny zostávalo 79 km. Práce sa pre ne-

dostatok financií zastavili. Keď v  decembri 1882 železnica 

prešla pod novovytvorenú Rakúsko - uhorskú spoločnosť štát-

nej železnice, tak vďaka získanej koncesii na stavbu trate 

Trenčín - Žilina uviedla túto trať do prevádzky 1. novembra 

1883. Týmto dokončeným úsekom vytvorila Rakúsko - uhor-

ská monarchia základnú železničnú sieť na území Slovenska. 

Za pozornosť stojí aj fakt, že v období 1869 až 1873 bolo na 
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území Slovenska vytvorených 888 km tratí aj napriek členitos-

ti krajiny. Je zaujímavé porovnať tempo prác v 19. a s moder-

nizáciou v 21. storočí. Priority Viedne a Budapešti v oblasti 

železníc boli evidentné. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôvodná železničná stanica stála na okraji mestského parku. 

Táto fotografia bola zverejnená v  knihe Jána Hanušina „Trenčín 

na starých pohľadniciach“ z roku 1899  
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Nárast dopravy si vyžiadal nie len zdvojkoľajenie trate, ale aj sy-

metrickú dostavbu k pôvodnej budove. Pribudlo aj zastrešené nástupi-

sko. Pohľad z roku 1914. (archív ŽSR-MDC) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fotografia zachytávajúca novopostavenú železničnú stanicu 

Trencsén Alsóváros (Trenčín predmestie)., ktorá bola slávnostne 

otvorená 18. augusta 1901.  
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Železničná stanica Istebník pri Trenčíne (dnešné Zlatovce). 

Práve tu do 1. novembra 1883, končila trať č. 120 z Bratislavy. Po 

tomto dátume už vlaky prechádzali cez novopostavený železničný 

most a zastavovali na železničnej stanici Trencsén. Fotografia z 

roka 1918. (Zdroj: archív ŽSR-MDC).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V roku 1944 bola v Trenčíne postavená nová, moderná železničná stanica,  

kde bol vybudovaný podchod k jednotlivým nástupiskám. (archív ŽSR-MDC) 
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Práce na budovaní koľajiska. (archív ŽSR-MDC) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pravdepodobne obhliadka kompetentných pri odovzdaní trate a 

stanice do užívania. Rok 1944. (archív ŽSR-MDC) 
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Dokončovacie práce na prekládke trate. Dnes je v týchto mies-

tach Park M. R. Štefánika. (archív ŽSR-MDC) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pomerne unikátna fotografia z Trenčianskeho hradu zachytá-

vajúca novovybudovanú trať so stanicou a začiatok zástavby Ho-

džovej ulice. (archív ŽSR-MDC) 
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Richard Ščepko: „Železničný most v Trenčíne“ 

Na trati prechádzajúcej cez Trenčín sa v roku 1883 

vybudoval železničný most. Istý čas sa uvažovalo aj o 

nevybudovaní mosta, keďže rieka Váh predstavovala 

vážnu prekážku. Alternatíva sa črtala na pravej strane 

cez Zamarovce. Nakoniec zo zámeru zišlo. To, prečo sa 

tak nestalo sa zistiť nepodarilo. Začalo sa teda s budo-

vaním mosta. Stavba mosta bola zverená stavebnému 

podniku Hügel, Sager a spol. Konštrukcia mosta bola 

oceľová, priehradová, poloparabolická. Celkové rozpä-

tie mosta bolo 4 x 60,20 m. V roku 1907 bola vybudo-

vaná druhá koľaj, čo si vyžadovalo „zdvojenie“ mosta. 

Ten bol rovnakej konštrukcie a dokonca vybudovaný na 

spoločných oporách a podperách. 

 

 

 

 

 

 
 

Železničný most v Trenčíne. Výstavba mosta trvala 10 mesia-

cov. Most mal štyri oblúky s rozpätím 60 m. Konštrukciu dodala 

viedenská firma Milde & comp. Fotografia je z roku 1905. (vyda-

vateľ Gansel) 
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Železničný most cez Váh pri Trenčíne počas stavby železnice 

Trenčín - Žilina. Rok 1883. (zdroj: www.mdc.sk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Železničné mosty pred ll. svetovou vojnou. (Zdroj: zelezni-

ca.railnet.sk, zbierka Martina Entnera) 

 

http://www.mdc.sk/e-fond/SubjectDetail/1120/.html
http://zeleznica.railnet.sk/modules/AMS/
http://zeleznica.railnet.sk/modules/AMS/
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Poškodenie mostov koncom 2. svetovej vojny 

Koncom 2. svetovej vojny boli poškodené opory i čiastočne 

posledný pilier obidvoch mostov. Výbuch leteckých bômb 

spôsobil, že oceľové konštrukcie sa vo všetkých poliach zrútili 

do riečiska. Okrem toho sa vysunuli z osy mosta a naklonili sa 

naprieč. Práce na rekonštrukcii začali koncom mája 1945. Sta-

vebné práce boli zadané firme Tatra, rozobratie a oprava oce-

ľových konštrukcii mostárni Vítkovických železiarní. Najskôr 

bol provizórne opravený a do zjazdného stavu uvedený most v 

ľavej koľaji. Konštrukcia mosta bola zdvihnutá hydraulickými 

zdvihákmi. Porušené časti oceľovej konštrukcie boli zosilnené 

drevenými trámcami. Potom boli vymurované opory a zničená 

časť prvého poľa nahradená oceľovým provizóriom. Zaťažká-

vacia skúška sa uskutočnila 14.8.1945. Stará, slabšia kon-

štrukcia 

pravého 

mosta sa 

nehodila k 

oprave. 

Rozhod-

nuté bolo, 

že kon-

štrukcia 

bude 

zdvihnutá, 

rozrezaná 

a odstrá-

nená a do koľaje sa vloží nová konštrukcia. Novú konštrukciu 

postavila mostáreň Vítkovice v 1946 a dodnes sa nachádza v 

koľaji č. 1. Takto vyzerali mosty tesne po druhej svetovej voj-

ne. 
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Obraz toho, čo zanechala ustupujúca nemecká armáda. Zničený 

eliptycký železničný most cez rieku Váh. Pohľad v osi koľaje do 

zničenej konštrukcie. Rok 1945. (archív ŽSR - MDC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Výstavba nového mosta po vojne. (archív ŽSR - MDC) 
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Nový most v km 122,914 

Staršia konštrukcia v ľavej koľaji už v 60-tych rokoch ne-

vyhovovala únos-

nosťou, priestoro-

vo ani technickým 

stavom, pre ktorý 

sa musela obme-

dziť rýchlosť do-

pravy na moste. 

Preto sa v 1966 za-

čala projektová 

príprava komplex-

nej rekonštrukcie 

mosta v koľaji č.2. Tvar novej konštrukcie sa musel prispôso-

biť konštrukcii v prvej koľaji a vyhovieť budúcej elektrifikácii 

trate Bratislava - Púchov. Prípravné práce na rekonštrukcii za-

čali v roku 1982. 

Hrubé práce sa 

uskutočnili počas 

platnosti GVD 

1983/84 a vyžado-

vali dlhodobú vý-

luku druhej traťo-

vej koľaje. Nová 

konštrukcia je rie-

šená ako sústava 

jednoduchých nosníkov s rozpätiami 4 x 61,62 m s priehrado-

vými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podružnými 

zvislicami. Na vonkajšej strane hlavných nosníkov je z ľavej 

strany umiestnená lávka pre peších šírky 2,0 m. Hmotnosť šty-

roch konštrukcií je po 320 t. Osobitosťou mosta je, že naň 

priamo v mostárni upevnili mostovku. Ďalšou osobitosťou sú 
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hlavné nosníky, spájané vysokopevnostnými skrutkami. Na 

doskovej dolnej mostovke sú priamo upevnené koľajnice. 

Mostnú konštrukciu naprojektovali a vyrobili v mostárni Vý-

chodoslovenských železiarní Košice v rokoch 1981 až 1983. 

Vyšším dodávateľom rekonštrukcie bol Mostný obvod Brati-

slava. Na výmene sa zúčastnili aj pracovníci Železničného 

vojska, Hutných montáží Ostrava, Vítkovických železiarní K. 

Gottwalda, Spojstavu Bernolákovo a iných firiem. Hodnota 

nového mosta bola asi 40 mil. Kčs. Most bol uvedený do pre-

vádzky dňa 25. mája.1984.  

Použitá literatúra: 

Ján Hanušin: Trenčín na starých pohľadniciach,  

História železníc Horné Považie,  

Vydané k 150 výročiu železníc na Slovensku, 

Železnice Slovenskej republiky, 1998 

Richard Ščepko: 04.02.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dajama.sk/htm/trencinsp.asp
http://fria.fri.uniza.sk/fri/katedry/kmnt/images/hist_zel_l.gif
http://scepko.blog.sme.sk/
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Ivo Veliký : „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“ 

 

Na základe dochovaných dostupných dokumentov bola 

Štefánikova spoločnosť založená 4. novembra 1931. Dokla-

dom o jej registrácii a schválení pôvodných stanov je kópia 

zápisu ministra vnútra zo dňa 9. júna 1932 pod č. 41.112/6. 

Prvým predsedom sa stal Otto Brandstiller, tajomníkom sa 

stal púchovský učiteľ V. Vavra. Sídlom ústredia sa stalo mes-

to Trenčín. 

Pred ustanovením základných organizačných zložiek – od-

bor vznikli v Bratislave a v Moravskej Ostrave prípravné vý-

bory.  

V Bratislave bol dňa 24. mája 1932 ustanovený prípravný 

výbor Štefánikovej spoločnosti v zložení: 

- predseda – Ing. Štefan Janšák, vládny radca 

- poradca pre legislatívu a tvorbu stanov – doc. JUDr. 

Rappant, právnik 

- členovia výboru – historik prof. Dr. Pavol Bujnák, re-

daktor Dr. Bohumil Haluzický, poslanec Dr. Milan 

Hodža, národohospodár Fedor Houdek, šéfredaktor 

Karol Hušek, novinár Miroslav A. Húska, publicista 

Dr. František Kalač, národohospodár Dr. Imrich Kar-

vaš, historička Dr. Flora Kleinschnitzová, redaktor 

prof. Andrej Kostolný, advokát Dr. Jozef K. Milo, teo-

lóg a publicista Dr. Ľudovít Novák, redaktor Dr. Jozef 

Rudinský, jazykovedec Dr. Ján Stanislav, poslanec Dr. 

Antonín Štefánek. 

V Moravskej Ostrave dňa 9. apríla 1933 bol ustanovený 

prípravný výbor Štefánikovej spoločnosti pre Byskydie 

v zložení: 

- predseda – okresný hejtman v Slezskej Ostrave Franti-

šek Sklenář 
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- podpredsedovia – riaditeľ mestského úradu vo Fryštáku 

L. Petr, advokát Dr. Sl. Novotný a šéfredaktor Karel 

Záhradník 

- pokladník – riaditeľ Okresného súdu v Moravskej Ostra-

ve Bohdan Horák 

- členovia výboru – kníhvedúci Aleš Holeš, učiteľ Franti-

šek Pražák a riaditeľ gymnázia J. Jařabáč 

Podľa stanov schválených mimoriadnym valným zhromaž-

dením v Trenčíne dňa 3. februára 1935 bola Štefánikova spo-

ločnosť zameraná pre pestovanie česko-slovenskej vzájomnos-

ti na poli praktickom sa stala právnickou osobou, celoštátnym 

nepolitickým spolkom, pozostávajúcim z miestnych odborov, 

ležiacich na území Československej republiky. Jej účelom 

a cieľom je pestovanie ideí československej  v duchu myšlie-

nok a odkazu gen. Milana Rastislava Štefánika „Poznajme sa 

a milujme sa! Nové stanovy boli predložené a schválené dňa 

6. apríla 1935 pod číslom: 13831/1935 a registrované dňa 7. 

mája 1935 pod číslom: 81989/356-2. 

Na mimoriadnom valnom zhromaždení 3. februára 1935 

boli zvolené orgány Štefánikovej spoločnosti v tomto zložení: 

- predseda – univerzitný profesor MUDr. Vavro Šrobár, T. 

Teplice 

- podpredsedovia  – Ján Zeman, evanjelický kňaz, senátor  

Národného zhromaždenia, Trenčín 

  – Karel  Záhradník, redaktor, Moravská 

Ostrava 

 – Ján  Kalouch, odborný učiteľ, Vsetín 

    – JUDr. Eduard Galvánek, okresný ná-

čelník,  Trenčín 

- hlavný tajomník – Ing. Stanislav Todth, technický radca 

Trenčín 

- vedúca kancelárie – Júlia Kubánová, vedúca kancelárie 
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- organizačný tajomník – Vladimír Drobný, redaktor, 

Trenč. Teplice 

- kronikár – Ing. Ladislav Musil, profesor, Trenčín 

- pokladník – Jaroslav Danihelka, riaditeľ Roľníckej vzá-

jomnej pokladnice 

- členovia výboru:    

- Bohumil Pípek, škol. inšp., Valašské Klobouky 

- Jan Porubiak, evanj. farár, Vsetín 

- Ján Fojtík, továrnik, Valašské Klobouky 

- Dr. Skácel, Uherské Hradište 

- Jan Kašpárek, okresný náčelník, Uherský Brod 

- Ján Bureš, učiteľ, Veľká nad Veličkou 

- JUDr.Cyril Bařinka, advokát, Bratislava 

- JUDr. Michal Slávik, notár, Trenčín 

- Ing. František Reich, riaditeľ, SESZS Žilona 

- Ján Trnový, kníhkupec, Nové Mesto nad Váhom 

- Ján Topinka, riaditeľ kúpeľov, Trenčianske Teplice 

- Martin Bzdúšek, prokurista banky, Vrbové 

- Ján V. Zima, riaditeľ poisťovne, Bratislava 

- Dr. Stanislav Varsík, Bratislava 

Zloženie výboru potvrdzuje skutočnosť, že Štefánikova 

spoločnosť sa stala organizáciou oboch národov, že do jej prá-

ce sa zapojili nielen občania mesta Trenčín, ale aj celý rad 

známych osobností rôznych profesií zo slovenských 

a moravských miest. 

V tejto etape sa Štefánikova spoločnosť orientovala na vnú-

torné upevnenie záujmovej štruktúry miestnych odborov 

a sekcií, na kultúrno-osvetovú a organizátorskú činnosť, najmä 

po parlamentných voľbách konaných 19. mája 1934, v ktorých  

sa blok Maďarskej národnej strany umiestnil na treťom mies-

te. Štefánikova spoločnosť vyzývala k upevneniu národnej sú-

činnosti proti provokatívnym jazdám „FEMKY“, ktorá svoj 
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maďarsky nápor smerovala na sever na trati Budapešť – Žili-

na. 

Štefánikova spoločnosť v rokoch 1935 – 1936 participovala 

na viacerých spoločenských a podujatiach, z ktorých možno 

spomenúť:  

- vydanie 50 hal. známky s portrétom M. R. Štefánika, 

- založenie Štefánikovej knižnice, 

- škola o Štefánikovi pre učiteľov a ľudovýchovných pra-

covníkov, 

- Hurbanova slávnosť vo Filipovskom údolí, 

- kritická analýza scenára k filmu o M. R. Štefánikovi, 

- pomenovanie železničnej trate Púchov – Horný Lideč na 

„Trať M. R. Štefánika“. 

- manifestácia československej vzájomnosti v Čiernej pri 

Čadci, 

- vianočná nádielka pre chudobné deti v Rakovej, 

- výstava práce a kultúry vo Valašskom Mezeříčí, kde učin-

kovala 60-členná folklórna skupina z Veľkej Kubry pri 

Trenčíne, 

- spolupráca pri zostavovaní knihy „M. R. Štefánik vo foto-

grafií“ 

- manifestácia československej vzájomnosti v Turzovke, 

- podpora výstavy „Salašníctvo“ v Novom Hrozenkove. 

- porada o ďalšom smerovaní Spoločnosti M. R. Štefánika 

v Luhačoviciach, kde učinkoval  spevácky zbor „Drotár“ 

z Orechového. 

Ústredie Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne venovalo 

zvýšenú pozornosť novým tvoriacim sa miestnym odborom. 

Výsledkom tejto aktivity bolo ustanovujúce zhromaždenie 

Miestneho odboru v Bratislave  dňa 13. apríla 1934, na ktorom 

boli schválené stanovy a výbor na čele s literárnym kritikom a 

novinárom PhDr. Bohumilom Haluzickým. Bratislavský od-

boru spolu s ústredím v Trenčíne zorganizoval viaceré výz-
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namné kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými si pripomenu-

li vznik Československej republiky, oslavy výročí M. R. Šte-

fánika, spomienkové oslavy na Antona Bernoláka, Jána Kollá-

ra, Boženy Slančíkovej – Timravy, Jána Vrchlického a pod. 

V roku 1935 na valnom zhromaždení Miestneho odboru 

v Bratislave dochádza k zmene zloženia výboru, keď za pred-

sedu bol zvolený poslanec Ján Ursíny, za podpredsedu etno-

graf  PhDr. Ján Húsek a za tajomníka riaditeľ poisťovne Ján 

V. Zima. Práve dvaja posledne menovaní vyvíjali iniciatívu, 

aby sa ústredie Štefánikovej spoločnosti premiestnilo 

z Trenčína do Bratislavy, ktoré sa zdôvodnilo, že Bratislava je 

typickým mestom, aby sa v ňom organizoval správny česko-

slovenský život. O premiestnení rozhodlo predsedníctvo Šte-

fánikovej spoločnosti dňa 23. septembra 1936 v Trenčian-

skych Tepliciach z Trenčína do Bratislavy.  

Premiestnením Štefánikovej spoločnosti do Bratislavy sa 

zmenili ústredné orgány spoločnosti v čele s poslancom JUDr. 

Milanom Ivankom a šiestimi podpredsedami. 

V Trenčíne sa po týchto organizačných zmenách vznikla 

Miestna organizácia Štefánikovej spoločnosti na čele s pred-

sedom seniorom Jánom Zemanom. 

Koncom roka 1938 prišlo k dejinným udalostiam, ktoré 

ovplyvnili ďalší vývoj Štefánikovej spoločnosti, najmä vtedy, 

keď 14. marca 1939 Slovenský snem vyhlásil samostatný Slo-

venský štát a mnohí českí občania pôsobiaci na Slovensku boli 

nútení ho opustiť. No to nebolo všetko, pretože štátne orgány 

vyzvali čelných funkcionárov spoločnosti, aby vydali ozná-

menie o ukončení činnosti. List Prezídia policajného riaditeľ-

stva v Bratislave zo dňa 17. apríla 1944, adresovaný predse-

dovi ústredia v Bratislave dr. Bohušovi Pápežovi, že „Štefáni-

kova spoločnosť so sídlom v Bratislave zanikla 6. októbra 

1938“. Dátum bol antidatovaný. 
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Pozornosť Štefánikovej spoločnosti pred druhou svetovou 

vojnou venovali viaceré periodiká. Bol to najmä „Trenčian-

sky obzor“, ktorý vznikol v roku 1933. Redakcia pôvodne 

sídlila vo Valašských Kloboukoch a do Trenčína sa presťaho-

vala v roku 1934. Jeho podtitulky sa viackrát menili. Naprí-

klad v roku 1935 to bol „Ústredný list Štefánikovej spoločnos-

ti“ a hlavným redaktorom bol profesor Obchodnej akadémie 

v Trenčíne Ing. Ladislav Musil a zodpovedným redaktorom 

notár JUDr. Michal Slávik. Vydávalo ho Družstvo Štefániko-

vej spoločnosti a tlačila Tlačiareň Leopolda Gansela v Tren-

číne. Od 24. júla 1936 podtitul znel „Ústredný list Českoslo-

venskej jednoty a Štefánikovej spoločnosti“. Hlavným redak-

torom zostal Ing. Ladislav Musil a zodpovedným redaktorom 

sa stal Vladimír Drobný. Od 19. marca 1937 podtitul znel 

„Regionálny časopis Považia, Slovácka a Valašska pre Česko-

slovenskú jednotu a Štefánikovú spoločnosť“. Periodikum ma-

lo formát 42 x 39 cm, ktoré vychádzalo každý piatok s ročným 

predplatným 30 Kč. Jednotlivé čísla stáli 60 halierov. Jeho 

cieľom bolo upevňovanie vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. 

Materiály boli publikované po česky i slovensky, čím redakcia 

zdôrazňovala rozdielnosť oboch národov. 

Trenčiansky obzor mal tieto rubriky: 

- Literatúra, 

- Z Československej jednoty, 

- Zo Štefánikovej spoločnosti, 

- Správy z jednotlivých moravských a slovenských regiónov,  

- Hospodárska hliadka, 

- Hliadka brannosti, 

- Národný hospodár, 

- Kultúrne správy, 

- Praktický radca,  

- Turistika, 

- Malý oznamovateľ – inzercia, 
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- Skauting. 

Pravidelnými prispievateľmi do periodika sú spomínaní - 

Vavro Šrobár, Štefan Osuský, Ján Lichner, Igor Pietor, Stani-

slav Todt, Richard Spíšek, Gustáv Šimko, Ján Húsek, Vladis-

lav V. Zvěřina, Ján Kudla, Jozef Branecký, Juro Trenčiansky, 

Božena Podhradská, Michal Hlubocký a ďalší. 

Z jednotlivých prečítaných čísel sa dozvedáme, že: 

- Štefánikova spoločnosť vydala básnické zbierky Vladmíra 

Roya „Rosou a tŕním“, „Keď miznú hmly“ a zorganizovala 

výstavu akademického maliara M. A. Bazovského v Tren-

číne; 

- Juro Trenčiansky uverejnil báseň „4. máj“, ktorej motto bo-

lo:“ Nectíme kult Štefánikovej smrti, ale kvet jeho ídeí“; 

- na národopisných slávnostiach v Luhačoviciach vystúpil 

Spevácky zbor Drotár z Orechového; 

- dňa 30. júla 1936 navštívil Trenčín prezident Eduard Be-

neš; 

- ústredie Štefánikovej spoločnosti sa sťahuje do Bratislavy 

a krajský sekretariát s redakciou Trenčianskeho obzoru zos-

távajú v Trenčíne; 

- v roku 1937 bola otvorená železničná trať Púchov – Horný 

Lideč, ktorá bola pomenovaná na „Trať M. R. Štefánika“; 

- v roku 1937 bola odhalená pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra; 

- v roku 1937 bolo otvorené kino Metro; 

- článok zameraný na budúcnosť mesta „Budujeme veľký 

Trenčín – srdce Považia“; 

- v roku 1938 na valnom zhromaždení Zemského spolku pre 

pečlivosť slabomyseľných v Trenčíne bola prerokovaná pr-

vá etapa výstavby „Štefánikovho ústavu pre duševne vadné 

deti“; 

Po zákaze činnosti Štefánikovej spoločnosti v roku 1938 

členovia brannej sekcie trenčianskeho a trenčiansko-teplic-

kého odboru Štefánikovej spoločnosti pochopili vážnosť situ-
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ácie a začali napĺňať jej humánne a demokratické ciele. Tren-

čianska evanjelická fara, v ktorej spôsobil jeden zo zakladate-

ľov Štefánikovej spoločnosti senior Ján Zeman sa stala cen-

trom ilegálneho pôsobenia pokrokovo zmýšľajúcich ľudí, od-

daných Štefánikovým ideálom. Pôsobili v ilegálnej skupine 

„Flora“, ktorá zabezpečovala ilegálne prechody politických 

pracovníkov, legionárov a vojakov z Protektorátu cez Sloven-

sko na západ. Odbojová a protifašistická činnosť seniora Jána 

Zemana vyústila v apríli 1945 po oslobodení mesta jeho usta-

novením do funkcie predsedu Revolučného národného výboru 

v Trenčíne. 

Aj po februári 1948 bola evanjelická fara miestom stretnu-

tia sa ľudí verných štefánikovským tradíciám a myšlienkam. 

V júli 1955 sa stretávajú vo farskej záhrade nadšenci 

k obnoveniu štefánikovských ideí a ich propagácie medzi 

mládežou na letných medzinárodných táboroch mieru 

v Brezovej pod Bradlom, čo vyústilo kladením vencov 

k mohyle M. R. Štefánika v deň jeho narodenín dňa 21. júla 

1948. Táto tradícia sa zachovávala po dlhé roky. 

Po novembri 1989 dochádza k obnoveniu činnosti zakáza-

ných a zakladaniu nových spolkov a združení. A tak v januári 

1990 zástupcovia trenčianskej inteligencie – Ing. arch. Ivan 

Michalec, akademický sochár Jozef Fízel, historik PhDr. Vlas-

timil Hábl a pracovníčka knižnice Viera Valihorová aktivizo-

vali činnosť Štefánikovej spoločnosti, ktorej predsedom sa stal 

Jozef Fízel. 

Dňa 25. mája 1990 vznikol v Košariskách „Spolok rodákov 

M. R. Štefánika. Dňa 14. júna 1990 vzniklo v Brezovej pod 

Bradlom občianske združenie „Spoločnosť M. R. Štefánika“ 

a v marci 1993 vznikla v Bratislave „Nadácia M. R. Štefáni-

ka“. 

Skupina Trenčanov v januári 1990 vytvorila neformálny 

„Štefánikov klub“, ktorý z iniciatívy Marty Malánikovej dňa 
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10. decembra 1997 uskutočnil ustanovujúcu schôdzu klubu. 

Za prítomnosti predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika v Bre-

zovej pod Bradlom Mgr. Petra Uhlíka bol zvolený výbor Klu-

bu M. R. Štefánika. V snahe netrieštiť sily, výbor Spoločnosti 

M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom súhlasil dňa 1. marca 

1999 so zriedením pobočky Spoločnosti M. R. Štefánika 

v Trenčíne s plnou právnou subjektivitou. Na členskej schôdzi 

dňa 1. apríla 1999 bol zvolený výbor pobočky v zložení: 

JUDr. Ivan Kudla, Marta Malániková,  Mgr. Jaroslava Vole-

ková, PhDr. Vlastimil Hábl, Ing, Dušan Pevný, univ. profesor 

Ivan Plander, Mgr. Ladislav Jambor a Zuzana Mináriková. 

Výbor pobočky Spoločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne si 

stanovil pre najbližšie obdobie tieto úlohy: 

- aktualizácia odkazu M. R. Štefánika,  

- spolupráca s Leteckým klubom M. R. Štefánika pri letec-

kých opravovniach v Trenčíne, 

- spolupráca s Mestskou organizáciou Matice slovenskej 

v Trenčíne, 

- spolupráca s Regionálnou organizáciou Spolku Čechov na 

Slovensku v Trenčíne, 

- realizácia výstavy o živote M. R. Štefánika,  

- realizácia výstavy k 75. výročiu vzniku Štefánikovej spo-

ločnosti v Trenčíne, 

- príprava vedeckej konferencie o M. R. Štefánikovi 

v Trenčianskych Tepliciach, 

- iniciovanie Zákona Národnej rady  Slovenskej republiky 

o zásluhách M. R. Štefánika pre Slovensko. 

 

Ivo Veliký: Štefánikovské atribúty v Trenčíne 
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Mgr. Martin Karlík: „V budove Trenčianskeho múzea  

rozhodovali o osude župy“ 

 

Medzi stavebne najzaujímavejšie svetské budovy historic-

kého jadra Trenčína patrí bývalý župný dom v severovýchod-

nej časti dnešného Mierového námestia.  

Podľa archívnych záznamov na mieste rozsiahlej barokovej 

budovy palácového typu stáli za hornou mestskou bránou až 

tri domy. Barokovú rezidenciu Trenčianskej župy postavili na 

ich základoch.  

Prvú budovu kúpili Ilešháziovci od Pavla Tekenaya, druhý 

dom nadobudol do vlastníctva Gašpar Ilešházi a jeho žena He-

lena Thurzová od Jána Blatnického v roku 1631. 

O štyri roky neskôr už daroval Gašpar Ilešházi svoj príbytok 

pri vstupe do mesta dcére Kataríne a jej manželovi Petrovi, 

synovcovi Gabriela Betlena. Po smrti Gašpara Ilešháziho a je-

ho manželky zdedili synovia Gabriel a Juraj okrem panstva a 

hradu aj túto budovu. V roku 1665 bola už vo vlastníctve Jura-

ja Ilešháziho, ktorý dokúpil susednú parcelu Štefana Zongora. 

Až vtedy došlo k spojeniu všetkých troch objektov. Veľký po-

žiar v máji 1708 zničil aj túto budovu, vtedy ju mal vo vlast-

níctve Mikuláš, ďalší z rodu Ilešháziovcov. 

Hlavný trenčiansky župan, v histórii známy postavením 

morového stĺpu v roku 1712 na priestore pred starým, už vtedy 

nevyhovujúcim župným domom. Podľa archívnych prameňov 

bývali v jeho dome pri hornej bráne kominár, pekár, felčiar 

Kristián a nožiar. Na prízemí čapoval pivo Ján Holička. 

V roku 1728 bol dom úradne označený ako dvojpodlažný z 

kamenného materiálu, vlastníkom bol Jozef, syn Mikuláša 

Ilešháziho. O tri roky neskôr mu účtovník trenčianskeho pan-

stva oznámil, že „horný dom“ pri mestskej bráne má fasádu 
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namaľovanú na žlto a na vyrobený štít maliar Lipský nakreslil 

nápis „K poľovníckemu rohu“. 

K veľkej majetkovej zmene domu došlo v roku 1734, od-

vtedy sa zmenil aj účel budovy. Vtedy Jozef Ilešházi vymenil 

tento objekt za meštiansky dom s popisným číslom 22 na ná-

mestí, ktorý už nepostačoval byrokratickým potrebám župy. 

Prvé menšie stavebné úpravy urobili v roku 1745, keď museli 

prispôsobiť na bývanie tmavú a vlhkú miestnosť na prízemí. 

Dlhé roky táto budova chátrala, až hrozilo zrútenie celého 

uličného traktu. Župné zasadnutie 26. októbra 1758 konečne 

rozhodlo, že túto časť domu asanujú a od základov postavia 

nové krídlo. Až keď museli podoprieť strop zasadacej siene 

drevenými stĺpmi, katastrofálny stav prinútil župu začať 

urýchlene so stavebnými prácami. Trámy a strechu zhadzovali 

59 dní. Murársku robotu vykonávalo v roku 1761 18 murárov 

a 36 nádenníkov. Tehly kúpili od trenčianskeho mešťana Jána 

Sýkoru a mestského murárskeho majstra Tobiáša Brichtu. 

budova vľavo bývalý župný dom, dnes sídlo Trenčianskeho múzea / budova vpravo funkcionalistický dom kožušníka Karola Kardoša 
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V stavebných úpravách pokračovala župa i v nasledujúcich 

dvoch rokoch. Platilo sa stolárom, zámočníkom, kamenárovi, 

architektovi Jánovi Kráľovi, sklenárovi Františkovi Czveklovi, 

ktorý dodal veľké sklenené tabule pre 16 okien. V tomto ob-

dobí tehlami vydláždili i časť podlahy tretieho podlažia. 

Z pôvodného župného domu preniesli aj malý erb Trenčian-

skej župy, ktorý osadili na vnútornú, dvorovú stranu prejazdu, 

kde je dodnes. Veľký erb situovali na priečelie pod tympanon, 

kde sa farebne vynímala grécka bohyňa spravodlivosti Themis 

s vážkami a rohom hojnosti. Pozlacovacie práce erbu i maľby 

odborne vykonal trenčiansky maliar Juraj Intibus. Latinský 

text s chronostichonom udáva, že budovu „postavil Ján Ilešhá-

zi, večný trenčiansky a liptovský župan za iniciatívy svojho 

otca Jozefa, počas panovania pobožnej, nepremožiteľnej cisá-

rovnej Márie Terézie“. Stavebné úpravy župa ukončila až v 

roku 1764. Vtedy odstránili aj vežu hornej brány spolu s čas-

ťou mestských hradieb, na ktoré bol napojený východný boč-

ný trakt. Postupne sa do župného domu vrátil život, do bytu na 

druhom poschodí nasťahovali trenčianskeho podžupana, ar-

chív župného súdu, aj veľký župný archív. Na prvom poschodí 

sa okrem iného nachádzala veľká zasadacia miestnosť, nazý-

vaná „Palatium sessionale“, ktorú doplnili v roku 1781 novým 

nábytkom a kachľami. Jedna miestnosť so silnými mrežami na 

okne slúžila aj župnej pokladnici.  

V roku 1790 zachvátil Trenčín veľký požiar. Oheň sa rých-

lo rozšíril po celom námestí a zasiahol najmä strešnú kon-

štrukciu župného domu i najvyššie poschodia. Dostal sa do 

bytu podžupana, kde mu zhorel všetok nábytok a písomnosti. 

Archív župného súdu na treťom poschodí a veľký župný ar-

chív, na ktorom začali horieť rámy okien, sa podarilo zachrá-

niť. Dolné dve poschodia a župná pokladňa sa zachovali, lebo 

mali klenuté stropy. V roku 1860 bolo v ľudovo nazývanom 

veľkom župnom dome sídlo župného úradu s kanceláriami 
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predstavenstva, troch župných komisárov, daňového inšpekto-

ra a jeho zástupcu, župného účtovníka, lekára, tajomníka a 

ostatných župných úradníkov. V budove bol umiestnený slúž-

ny i daňový úrad a úrad urbárskeho súdu. Sídlom župy bol 

spomínaný objekt až do roku 1922, keď bola župná organizá-

cia zrušená. 

V roku 1940 bola budova bývalého župného úradu pridele-

ná Mestskému múzeu Karola Brančíka, čím sa vyriešil večný 

problém s umiestnením zbierok. A tak konečne po 63 rokoch 

boli zbierky sústredené do jednej budovy. Objekt bol pre po-

treby múzea k dispozícii celý, okrem prvého poschodia dvor-

ného bloku, kde sa nachádzal archív Trenčianskej župy. 

Kustód múzea Štefan Pozdišovský v rekordne krátkom čase 

pripravil prvú výstavu na oboch poschodiach uličného traktu 

už 8. septembra 1940 k župným dožinkovým slávnostiam za 

pomoci študentov gymnázia a dobrovoľníkov. Pretrvala s 

menšími úpravami až do konca vojny. 

V tých rokoch sa zmenilo aj bezprostredné okolie bývalého 

župného domu, keď zbúrali susednú prízemnú stavbu. Nahra-

dil ju poschodový funkcionalistický dom známeho trenčian-

skeho kožušníka Jána Kardoša. Počas 2. svetovej vojny slúžili 

priestory múzea na prvom poschodí Poštovej evakuačnej ko-

misii, ostatné obsadili nemeckí vojaci. 

Prechodom druhej svetovej vojny boli zbierky bezpečne 

ukryté do zadného traktu, kam viedli tajné dvere. Po prechode 

frontu slúžila budova múzea ako civilná nemocnica Červeného 

kríža, na dvore bola umiestnená poľná kuchyňa a v budove 

lôžková časť a ubytovňa. 

Roky druhej svetovej vojny zanechali za sebou chátranie 

objektu a až v roku 1957 sa prikročilo k stavebným úpravám 

omietok priečelia a celej budovy, ktoré zabezpečovalo ľudové 

družstvo Dekora. Aj maľba na tympanone bola značne poško-

dená. Z torza bohyne Themis sa zhotovili fotografie, na zákla-
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de ktorých Slovenský pamiatkový ústav, bez priamej obhliad-

ky povolil obraz zatrieť. Obnovili sa aj slnečné hodiny na juž-

nom štíte, ale s chybou, keď za ciferníkovou dvanástkou vy-

značili trinástku namiesto jednotky. V súčasnosti sídli v histo-

rickej budove riaditeľstvo Trenčianskeho múzea, nachádzajú 

sa tu pracovne, depozity, konzervátorská a preparátorská diel-

ňa, vzácna knižnica a výstavné priestory.  V bývalej kongre-

gačnej sále je umiestnená stála expozícia zo zbierok múzea. 

Pre dobrú akustiku je sála využívaná koncertnými umelcami. 

www.sme.sk 21.10.2012 

pomocná evidencia 19.10.2012 
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PaedDr. Jozef Vakoš: „60. výročie Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská“ 

 

60 rokov v živote človeka mnohokrát znamená vstup do 

štvrtého obdobia života – po bujarom detstve,  rebelantskej 

mladosti a hektickom produktívnom veku vstupuje do obdobia 

pokojnejšieho, rozvážnejšieho seniorského života. V histórii 

inštitúcie či firmy je to však punc, trade mark, potvrdenie kva-

lity. Veď 60. ročné úspešné pôsobenie na trhu je zárukou kva-

lity, serióznosti a potvrdením správnosti svojho pôsobenia. 

V prípade našej školy uvedené tvrdenia platia v celom rozsa-

hu. Ak sa chcete presvedčiť, pozrite si naše web stránky 

a určite mi dáte za pravdu. K vynovenej oslávenkyni chcem 

však predsa len  uviesť niekoľko aktuálnych skutočností: 

Za aktívneho prispenia nášho zriaďovateľa – Mesta Trenčín 

a poslancov mest-

ského zastupiteľ-

stva a štrukturál-

nych fondov Eu-

rópskej únie ab-

solvovala plastic-

kú operáciu s tran-

splantáciou život-

ne dôležitých za-

riadení a po inten-

zívnom pôsobení 

tímu stylistov zís-

kala súčasný vzhľad. Ďakujem všetkým, ktorí sa o tento stav 

zaslúžili.   

I napriek okolnostiam súvisiacich s externými problémami 

celej našej pospolitosti škola ustála pokles počtov žiakov 

a tried – dnes má 605 žiakov umiestnených do 27 tried. Tento 
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stav – okolo 600 žiakov -  je dlhodobejším javom a na viac už 

nemáme (tried). Podobný stav je aj v personálnom zabezpeče-

ní jej chodu – 63 zamestnancov je počet ktorý dlhodobo kolíše 

iba v desatinnom vyjadrení. 

Pri posudzovaní jej finálnych produktov konštatujem takis-

to stabilitu: prakticky všetci jej absolventi sa úspešne zhostili 

nárokov stredoškolského štúdia ba veľa z nich je aj úspešných 

absolventov vysokých škôl. V mikrosvete základného školstva 

mesta, kraja či Slovenska sa dosť často objavujú jej úspešní 

riešitelia predmetových súťaží či olympiád.  

Rád a jednoznačne konštatujem, že Základná škola na Veľ-

komoravskej ulici nie je babičkou, práve naopak. Je váženou 

dámou vzbudzujúcou úctu a rešpekt svojho bezprostredného 

i širšieho okolia. Ba poznajú ju i v zahraničí a aj tam má vyso-

ký kredit. Naposledy to potvrdili naši hostia z ôsmych krajín 

Európskej únie a Turecka.  

Dovoľte mi aspoň stručne uviesť zlomové udalosti v živote 

našej školy. Dňa 9. novembra 1952 bola otvorená stredná ko-

edukačná škola na Piešťanskej ulici v Trenčíne. Mala 9 tried a 

377 žiakov v prvom až štvrtom ročníku strednej školy. 

V nasledujúcom školskom roku pribudli aj triedy prvého stup-

ňa – celkovo mala škola 579 žiakov v 14 triedach. Prvým ria-

diteľom školy bol Oldrich Kasanický. V roku 1955 ho na 

tomto poste vystriedal pán Florián Federič, ktorý sa stal ria-

diteľom už 4. Osemročnej strednej školy na ulici 9. mája 

v Trenčíne. Ten viedol školu až do roku 1958. 

K 1. septembru 1958 vzniká Základná deväťročná škola na 

Ulici 9. mája. Vtedy má už 23 tried s jedným riaditeľom v 

osobe PaedDr. Františka Chudého a dvoch zástupcov. 

V roku 1963 sa začala prístavba novej budovy a školskej je-

dálne. Prístavba bola spustená do prevádzky v školskom roku 

1966/67. V školskom roku 1971/72 sa stáva na jeden školský 

rok riaditeľom Andrej Mirvaj. 
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V školskom roku 1972/73 sa na post riaditeľa sa vrátil Pa-

edDr. František Chudý, ktorý školu viedol až do júla 1982. 

V tomto období mala škola až okolo 1.000 žiakov, vyučovací 

proces realizovalo cca 55 pedagógov a 20 prevádzkových za-

mestnancov. 

K 1. septembru 1982 bola škola rozšírená o stredoškolskú 

nadstavbu Internátnej športovej školy. Riadením školy bola 

poverená Mgr. Ľubomíra Schmidtová, ktorá tento post za-

stávala dva roky. V školskom roku 1984/85 bol na funkciu 

riaditeľa školy menovaný Mgr. Ján Mesároš. Internátnu 

športovú školu riadil Západoslovenský krajský národný výbor 

v Bratislave až do júla roku 1990.  

V školskom roku 1990/91 sa škola vracia pod riadenie 

Okresný národný výbor v Trenčíne ako Základná škola na 

Veľkomoravskej ulici. Vedením školy bola poverená Mgr. 

Ľubomíra Schmidtová. V tomto roku bola založená Rada 

školy, ktorá ako orgán samosprávy v školstve vstúpila do pro-

cesov školy. Okrem toho na funkciu riaditeľa školy bolo vy-

hlásené výberové konanie. Splnením kvalifikačných podmie-

nok a schválenia rozvojového programu školy bola na funkciu 

riaditeľa menovaná Mgr. Marta Bučková.  Jej pričinením bo-

la škola plynofikovaná v roku 1993 a k 1. júlu 1994 bola škole 

priznaná právna subjektivita. Vedenie školy pod vedením 

Mgr. Marty  Bučkovej pracovalo do 30. júna 1997.  

Školským rokom 1997/98 začalo pôsobenie súčasného ma-

nažmentu školy, samozrejme s určitými výmenami. Školský 

rok 20032/2003 bol päťdesiatym v histórii školy. Školu na-

vštevovalo 712 žiakov a pôsobí v nej 65 zamestnancov. 

V poslednom desaťročí histórie školy prechádza škola búrli-

vým vývojom. Váham s použitím pojmu rozvojom, pretože 

rozvoj bol brzdený poklesom počtu žiakov, limitovaním fi-

nancií, prepúšťaním pedagogických zamestnancov no a samo-

zrejme aj chátraním objektov. Po prekonaní všetkých preká-
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žok a problémov sme sa dostali ku súčasnosti: v roku 2007 bo-

lo rekonštruované ihrisko a exteriér školy a v roku 2011 bola 

ukončená komplexná rekonštrukcia školy vrátane kotolne. 

Dva krát sme boli úspešní pri medzinárodnej spolupráci 

v rámci projektu Sokrates – Comenius, ktoré prispeli k rozvo-

ju jazykových zručností našich žiakov, mali sme víťaza celo-

slovenskej olympiády v biológii, úspešných riešiteľov pred-

metových olympiád na okresnej, krajskej ale i celoslovenskej 

úrovni. Veľmi dobré výsledky dosahujú naši žiaci pri celoslo-

venských testovaniach, dlhodobo nemáme problémy s umiest-

ňovaním žiakov na stredné školy a nielen to – naši žiaci na 

týchto školách obhajujú študijné výsledky dosiahnuté na našej 

škole. 

Súčasný stav som uviedol v predchádzajúcej časti tohto prího-

voru. Znovu pripomínam našu web stránku, ktorú sa snažíme 

aktuálne dopĺňať a z ktorej sa dá vytvoriť si názor a pohľad na 

našu školu. 
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Mgr. Martin Karlík: „Hviezdoslavova ulica v Tren-

číne odkrýva svoju dávnu 

podobu“ 
 

Časť centra mesta pri Posádkovom klube na Hviezdoslavo-

vej ulici je dnes najviac zmeneným miestom starého Trenčína. 

Túto ulicu začali vytvárať postupne v 15. storočí, v období vý-

stavby mestských hradieb, ako prístupovú trasu k Dolnej 

mestskej bráne a námestiu.  

Na konci 18. storočia bola stále hlavnou líniou južného 

predmestia, do ktorej ústilo viacero vedľajších uličiek. Od 

stredoveku si zachovala pôvodnú líniu, formovanú blízkou 

Brezinou a rozvodneným Váhom.  

Ulica v priebehu rokov mala viacero mien. V roku 1683 ju 

pramene uvádzajú ako „Stara Ulicza“, nachádzajúca sa za 

hradbami v predmestí. V dvadsiatych rokoch 19. storočia nies-

la názov Via publica alebo Platea publica, verejná ulica. Za-

čiatkom tridsiatych 

rokov ju ľudia nazý-

vali Platea longa, čo 

znamená Dlhá ulica, 

(Hoszú utca, Lange-

gasse). 

Tento výstižný 

názov jej zostal aj 

počas celého 19. 

storočia. V rozmedzí 

rokov 1900 až 1918 ju nazvali podľa vodcu maďarskej revolú-

cie Kossuth Lajos utca, ľudovo Košútova. Po vzniku prvej 

Československej republiky bola tendencia všetky názvy ulíc 

po maďarských dejateľoch nahradiť významnými slovenskými 

spisovateľmi a básnikmi. Od roku 1919 až do dnešných čias 

Hviezdoslavova ul. kedysi 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10962689&ids=1
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nesie ulica meno po najvýznamnejšom slovenskom básnikovi 

Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi.  

Do polovice 19. storočia mala ulica typický predmestský, 

vidiecky ráz, s prízemnými hlinenými či drevenými domami 

so záhradami. Až neskôr sa začala výstavba honosnejších meš-

tiackych domov s obchodmi známych trenčianskych remesel-

níkov a obchodníkov. Nechýbali kaviarne pivárne, vinárne, 

reštaurácia, cukráreň, pekárne.  

Na rohu Ľudového hájika a začiatku dnešnej Hviezdo-

slavovej ulice, približne v priestore schodov do obvodného 

úradu, bola v minulosti najstaršia kaviareň „Népkerti kávé-

ház“, nazývaná v roku 1913 „Othon“, čiže „Domov“. Majiteľ 

David Rosenfeld mal dlhé roky na priečelí prízemnej budovy 

hrdý nápis „Kaviarňa Matúša Trenčianskeho“. Fotografi ju ra-

di snímali s náprotivným rožným domom, zvaným Kirchnero-

vec. Až do arizácie viedol podnik syn Max Rosenfeld, vyuče-

ný čašník, vedúci podniku Passage v Bratislave. Po Jozefovi 

Meidlingerovi patrila po vojne správcom Jánovi Lehotskému a 

Gustávovi Bielikovi. Na základe reštitúcie kaviareň získala 

späť v roku 1947 Katarína Rodáková – Rosenfeldová. V su-

sedstve rozšíril pôvodný obchod so zmiešaným tovarom na 

bodegu a záhradnú reštauráciu Mikuláš Konček so synom Ľu-

dovítom.  

Bola tam i pivá-

reň a vináreň, kon-

kurujúca známej 

Steinovej vinárni 

na konci Hviezdo-

slavovej ulice. Tá 

fungovala ešte v 

roku 1938 v dome 

Langeovcov, po-

sledným majite- Hviezdoslavova ul. dnes 
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ľom bol Leopold Stein. 

Známym podnikom so zaujímavými osudmi bola v roku 

1913 aj Rákociho kaviareň. Nachádzala sa na konci dnešnej 

Hviezdoslavovej ulice, majiteľom bol od roku 1894 Simon 

Zoltán. Mala útulné prostredie so separé boxami, bývala otvo-

rená aj po polnoci. Po prevrate sa nazývala „Československá 

kaviareň“, v roku 1925 „U Zoltána“ a v roku 1934 „Zlatá Pra-

ha“.  Navštevovali ju predovšetkým obyvatelia českej národ-

nosti z Trenčína a širokého okolia. Syn majiteľa Zoltána vlast-

nil s Földvárim zlatníctvo, najkrajší a najmodernejší obchod v 

meste. Na rohu Jaselskej a Hviezdoslavovej ulice, oproti 

dnešnému Gastrocentru, Trenčania navštevovali luxusný pod-

nik s výbornými zákuskami, bielou kávou a cudzokrajným ča-

jom. Majiteľom bol Viliam Kellerman. Útulná kaviareň, zvaná 

„Elite“ mala kartárske miestnosti, americký biliard, večerný 

kabaret s cigánskou hudbou. V roku 1914 sa volala „Adria“, 

po prvej svetovej vojne „Nový sve“t. Keď zbúrali v polovici 

19. storočia jeden z domov Michala Vagnera, ktoré zámožný 

obyvateľ vlastnil, vznikol priestor na vytvorenie Novej ulice.  

Dodnes na rohu stojí dom rodiny Dohnányovcov, v ktorom 

po vzniku prvej Československej republiky sídlila Živnosten-

ská banka, po roku 1950 Okresná knižnica, neskôr Stredné 

odborné učilište železničné, v súčasnosti sa do týchto priesto-

rov nasťahovala Verejní knižnica Michala Rešetku.  

Z pôvodnej Hviezdoslavovej ulice zostala iba línia ďalších 

domov. Oproti pamätníku Štúrovcov bola dnešná fotoslužba, 

pavlačový dvojpodlažný dom Ladislava Weissa, postavený na 

konci 19. storočia, vo dvore ktorého si starší Trenčania pamä-

tajú mäsiarstvo a konskú jatku. Dnes je tu kaviareň, reštaurá-

cia s letnou terasou. Ulica je ukončená nárožným neskorokla-

sicistickým domom, v ktorej sídli po rekonštruovaní Prima 

banka.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10962690&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10962690&ids=7
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Pravidelné trhy bývali na ulici ešte v 40. rokoch 20. storo-

čia. Hviezdoslavova ulica končila a rozdvojovala sa pri mo-

hutnej trojposchodovej budove Roľníckej vzájomnej poklad-

nice, postavenej v roku 1926, na ulicu Hollého a Ďurčekovu. 

Na mieste, kde dnes stojí Kultúrne a metodické centrum 

ozbrojených síl SR, bola evanjelická škola, v nej vyučoval 

Samuel Štúr okrem iných aj Františka Palackého.  

Výstavbou obchodného strediska, bytov a prevádzok v 80. 

rokoch 20. storočia sa zmenila ulica na nepoznanie. Už len v 

spomienkach Trenčanov zostanú Červenkova lekáreň, Stras-

manov obchod s potravinami, mäsiarstvo Vojtecha Urbánka, 

Trenčianska mliečiaren Hermanna Fuchsa, Zugmannova peká-

reň, vychýrená Žitňanova cukráreň, fotoslužba, domy, kde bý-

vali Csillagiovci, Pietrovci a Markovičovci.  

www.sme.sk 26.10.2012  

pomocná evidencia 642/1/2012 
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Mgr. Martin Karlík: „Námestie Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne – miesto smút-

ku a obchodu“ 

 

Námestie Ľudovíta Štúra má svoj pôvod v priestore, ktorý 

sa vytvoril pred dolnou bránou, rozšírenou v prvej polovici 16. 

storočia o predsunutý barbakan. 

Z archívnych i literárnych prameňov vieme, že na predmes-

tí, za hradbami sa nachádzal kláštor a kostol františkánov, 

údajne asanovaný po požiari v roku 1709. Okolo sakrálneho 

objektu, ktorý sa objavil v roku 1996 pri kopaní základov 

Československej obchodnej banky, sa nachádzal rozsiahly cin-

torín, ktorého existencia je archívne doložená rokom 1586. 

Keď žilinská účastinná spoločnosť Technika v máji 1926 

začala s dláždením námestia, v hĺbke necelých dvoch metrov 

boli objavené rozhádzané truhly a ľudské kosti, ktoré boli po-

zostatkom rozsiahleho cintorína. Išlo o pohrebisko, ktoré kúpi-

li jezuiti od magistrátu v roku 1657 tesne za múrmi mesta. 

Ako napísal provinciál piaristov Jozef Branecký pri kúpe po-

zemku pomohol ostrihomský arcibiskup Jura Lippay, keď za-

platil polovicu zo 100 zlatých. Bývalo zvykom pochovávať 

mŕtvych vždy v blízkosti kostola, lebo iného vhodného miesta 

nebolo. Za jezuitským kolégiom by cintorín ohrozoval neustá-

le sa vylievajúci sa Váh zo svojho koryta.  

Časom sa zabudlo na pôvodný charakter pietneho miesta 

a postupne tu vzniklo trhovisko. Trhová funkcia neskoršieho 

malého rínku sa odrazila aj v názve – Obilné námestie (Fruch-

tplatz, Gabonatér). Obilný trh premenovali v 19. storočí na 

počesť významného šľachtického rodu – Illešháziovské ná-

mestie. Námestie od roku 1919 nesie až dodnes meno Ľudoví-

tovi Štúrovi oprávnene, politik mal totiž blízky vťah k Tren-

čínu. Tejto významnej slovenskej osobnosti sa našťastie nedo-
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tkla nezmyselná móda v premenovaní ulíc a námestí počas 

komunizmu. 

Novú podobu získalo námestie v priebehu 19. storočia, keď 

sa asanovalo predbránie, časť mestského opevnenia, nazvané-

ho Zwinger. Na opačnej južnej strane začali vyrastať namiesto 

prízemných, prevážne drevených domov, honosnejšie dvoj-

podlažné domy obchodníkov a remeselníkov. Ako prvý bol 

postavený  v roku 1856 dom s nárožnou vežičkou na rohu ná-

mestia a Vajanského ulice postaveného mešťanostom Františ-

kom Girchikom, prízemnej časti sa nachádzalo železiarstvo 

Otta Kövesa, v ktorom po roku 1945 si zriadil Jozef Šišák po-

hostinstvo. Po roku 1953 znárodnením drobných podnikateľov 

bola zriadená Slovenská reštaurácia. 

Štúrovo námestie ako trhovisko bolo strediskom trenčian-

skych hostincov a kaviarní. Na tradíciu hostincov v tejto časti 

mesta nadviazalo množstvo krčiem a výčapov tesne vedľa se-

ba. Medzi trhovníkmi bola obľúbený hostinec „Kugelka“ 

s dobrým vínom a bufetom. Na rohu Hviezdoslavovej ulice 

a Štúrovho námestia bol do roku 1897 hostinec „Zlatá hviez-

da“ a v roku 1913 hostinec „Strakov“, ktorý mal skromné uby-

tovacie kapacity pre povozníkov a trhovníkov. Po prístavbe 

v roku 1921 bola rozšírená o ľudovú kuchyňu, výčap, maštale 

a práčovňu. Objket bol asanovaný až v 50. rokoch 20 storočia 

pri rozširovaní štátnej cesty. Starí Trenčania si hostinec pamä-

tajú, že pri ňom bola autobusová zástavka. Keď si chcel Miku-

láš Kontšek rozšíriť svoju živnosť bolo na námestí dvanásť 

hostincov a kaviarní. V roku 1912 bol dostavaný architekto-

nický skvost – židovská synagóga a stojí na Hviezdovej ulici. 

V línii budov na západnej strane námestia dominuje dvojpos-

chodová s bohatou secesnou fasádou, postavenou v roku 1904 

obchodníkom s metrovým tovarom Salamonom Weinerom. 

Vedľa toho objektu bola postavená budova hostinca a po roku 
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1929 hotela „Habánik“. V roku 1938 bola budova nadstavená 

do dnešnej podoby.  

Kolorit námestia dokresľovali okrem množstva krčmičiek 

aj obchody zväčša židovských občanov, ako železiarstvo, mä-

so a údenárstvo, obchod so zmiešaným tovarom, kníhkupec-

tvo. Dnešnému Štúrovmu námestiu zostala iba časť podoby 

z minulých dôb. V súčasnosti upravený priestor si príjemnú 

atmosféru námestia vychutnávajú s vodníkom Valentínom. 

Trenčianske noviny 29.10.2012 

pomocná evidencia 645/1/2012 
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„Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“ 

 

„Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“ bol dlhé stáročia 

dňom, keď ľudia spoločne chodievali na hroby a spomínali na 

svojich blízkych. Podľa prastarých predkresťanských predstáv 

sa duše mŕtvych zúčastňovali na všetkých významnejších uda-

lostiach v živote rodu, preto sa na ne pamätalo príslušnými ob-

radmi. „Pamiatka zosnulých – Dušičky“, nadväzujú na prvý 

novembrový deň, na ktorý podľa cirkevnej tradície v liturgic-

kom kalendári pripadá „Sviatok všetkých svätých“. 

Kresťanský kalendár nemal pomerne dlhý čas na takýto 

účel vyhradený presne vymedzený deň. Až v roku 835 pápež 

Gregor 4. určil prvý november ako spomienku na všetkých 

svätcov, na ktorých sa v cirkevnom kalendári nedostalo. 

Kánon katolíckej viery o spoločenstve svätých udáva, že 

omše, modlitby a iné dobré skutky prispievajú k ich vyslobo-

deniu z očistca. Preto sa za zvlášť účinné považovali zádušné 

omše a spoločné modlitby za mŕtvych konané na Dušičky v 

kostole alebo na cintoríne. Postupne sa zvyk rozšíril všeobec-

ne a v kalendári je pri dátume 2. novembra napísané Pamiatka 

zosnulých. 

Samotná tradícia uctievania všetkých zosnulých sa zrodila 

v roku 998 zásluhou francúzskeho benediktínskeho opáta Od-

dila z Cluny. V tento novembrový večer zneli v kláštore zvony 

a veriaci spievali žalmy na počesť zomrelých. Zvyklosť naj-

skôr dodržiavaná vo Francúzsku sa rýchlo rozšírila v Anglic-

ku, Nemecku a od 13. storočia po celej Európe. 

Na tieto novembrové dátumy sa v minulosti postupne pre-

niesli niektoré tradičné prvky sprevádzajúce domnelý kontakt 

s mŕtvymi. Je zaujímavé, že spomienkové slávnosti na počesť 

zomrelých sa pôvodne na Slovensku viazali k jarnému obdo-

biu. K voľbe termínu prispievala nielen zvýšená úmrtnosť na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10986576&ids=1
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konci zimy, ale aj návrat sťahovavých vtákov. Naši predkovia 

si totiž predstavovali, že duše zomrelých naďalej existujú v 

podobe vtákov. Ich návrat do blízkosti obcí spájali s prícho-

dom duší zosnulých predkov, ktoré si chceli priaznivo naklo-

niť. Tým boli obetné slávnosti na počesť zosnulých aj časovo 

determinované. Niektoré sprievodné zvyky ostali v tomto ob-

dobí ešte dlho potom, ako spomienkové slávnosti preniesli pod 

vplyvom cirkvi na začiatok novembra. 

Na mŕtvych sa pamätalo predovšetkým prostredníctvom 

pohostenia a jedál. Na Orave, Liptove nechávali na Všechsvä-

tých cez noc na stole chlieb alebo časť večere, zámožnejší i 

pálenku alebo iný nápoj. Niektorí priložili aj nôž, aby si mohli 

z pečiva odkrojiť. Ľudia verili, že keby duše na stole nič nena-

šli, celý rok by plakali od hladu. „Potraviny boli určené aj 

chudobným, aby sa modlili za pokoj duší zosnulých. Najčas-

tejšie som im rozdával upečený čerstvý chlieb, pripadne men-

šie bochníčky, zvané duše. 

Pálenie sviečok na hroboch je starým zvykom. Kto nemo-

hol ísť na cintorín, aspoň doma zapálil pre každého zomrelého 

z blízkej rodiny po jednej sviečke.  Kladenie vencov a kveti-

nová výzdoba, neodmysliteľne patriace k týmto sviatkom, sa 

stali javom novším. 

www.sme.sk 01.11.2012 

pomocná evidencia 664/1/2012  
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Mgr. Martin Karlík: „Palackého ulica“ 

 

Z miesta, kde sídlili významné úrady mesta, je dnes len 

rozsiahle parkovisko. Palackého ulica bola a je najživšou čas-

ťou centra Trenčína.  

Ulica sa vyvíjala na západnej strane mestských hradieb, 

ktoré sa tiahli od opevnenia Hornej brány až po budovu býva-

lej židovskej školy. Pretože túto časť mesta ohrozovali ničivé 

záplavy, začali stavať v roku 1674 medzi hradbami mesta a 

Váhom dvojité opevnenie - tzv. palisády. Fragment pôvodné-

ho múru s dubovými kolmi je dnes, po úpravách komunikácie, 

začlenený do podchodu na Hasičskej ulici. 

Väčší rozvoj nastal po povodni v roku 1813, keď mesto 

získalo viacero pozemkov, ktoré neskôr odpredalo. Po vybu-

dovaní násypu železničnej trate, zabezpečujúceho aspoň čias-

točnú protipovodňovú ochranu, začali koncom 80. rokov 19. 

storočia na severnej strane ulice vyrastať reprezentatívne bu-

dovy. 

Južná strana, priliehajúca k mestským hradbám, sa vyvíjala 

postupne rozšírením zadných traktov domov na Mierovom 

námestí. Mešťania si v priebehu 18., ale hlavne 19. storočia 

nové vchody do domov zriaďovali priamo z Palackého ulice. 

Ulica bola dlho vedená 

v daňových záznamoch 

magistrátu mesta ako 

predmestie. Na pláne par-

ciel mesta Trenčín z roku 

1868 je zakreslená ako 

Váhová ulica, neskôr sa 

volala Potočná - „Patak 

utca“ - podľa Kubranské-

ho potoka, ktorý pretekal v jej blízkosti. Od roku 1898 sa na-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11022913&ids=6
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zývala Maršovského ulica, na počesť významného šľachtické-

ho rodu. Po vzniku prvej Československej republiky až dodnes 

sa volá Palackého ulica. 

Mladý František Palacký totiž v rokoch 1809 – 1812 v 

Trenčíne chodil do evanjelickej školy, kde ho učil Samuel 

Štúr, otec Ľudovíta. Na Farskej ulici nocoval u kamaráta Ba-

koša aj v osudný august 1813, keď trenčianske predmestia 

zmietla obrovská povodeň, ktorá ho takmer pripravila o život.  

Keby sa ubytoval v hostinci, ktorý v noci zmietla voda, určite 

by zahynul. Na výšku vody upozorňuje pamätná tabula na mú-

re pri vchode do Gymnázia piaristov. 

Na konci ulice, na križovatke pri hoteli Elisabeth, stojí dom 

s nárožným arkierom, postavený na starších základoch kon-

com 19. storočia. Honosná dvojposchodová budova patrila 

právnikovi JUDr. Henrikovi Franklovi. Pôvodne mal veľkú 

záhradu s altánkom, základy okrasného murovaného plotu 

obmývali vody Kubranského potoka. 

V budove sídlila hudobná škola, dnes je tam poisťovňa 

UNIQUA a.s. Susedný dom obýval lekár MUDr. Petrovič, 

ktorý v ňom mal ordináciu v miestnostiach do ulice. Dnes slú-

ži ako kancelárske miestnosti Všeobecnej úverovej banky. Na 

tento dom naväzovala budova pohostinstva, ktorá je tam aj 

dnes. Trojpod-

lažný štvorkríd-

lový nájomný 

obytný dom, 

postavený za-

čiatkom 20. sto-

ročia, v ktorom 

sídlila Okresná 

vojenská sprá-

va. Neskôr 

v budove sídlila administratíva budova Jednoty – spotrebné 
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družstvo. V roku 2010 bola budova asanovaná na jeho mieste 

bol postavený moderný parkový dom. 

Najhonosnejšou budovou ulice je bývalá rezidencia rodiny 

Maršovských, významného županského rodu, dnešné sídlo 

Galérie M. A. Bazovského. Ešte v roku 1868 boli na jej mieste 

záhrady tiahnuce sa až k brehom Váhu. Dom patril pôvodne 

židovskej rodine, ktorá prenajímala 9 nájomných bytov. 

Nehnuteľnosť získal Eugen Maršovský s manželkou Ade-

lou, rodenou Heinrichovou, v roku 1884. K rezidencii, ktorou 

sa snažil napodobniť vzory šľachtických sídiel, postupne pri-

stavali maštaľ, sklad a kočiareň pre koče. Za domom bola roz-

siahla okrasná záhrada. Eugen Maršovský bol županom v ro-

koch 1890-91. 

Rekonštrukciou objektu sa zmenil užívateľ hodnotnej bu-

dovy – a od roku 2001 je objekt reprezentatívnym, trvalým 

sídlom Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Rozsiahla ob-

nova vrátila pseudobarokovej monumentálnej budove niekdaj-

ší lesk, reštaurátori si dali záležať na každom detaile výpravnej 

fasády, ktorá v minulosti spolu s veľkoryso riešeným dispo-

zičným založením symbolizovala moc a bohatstvo stavebníka. 

Nad vchodom v strede fasády obnovili pozlátený pôvodný erb 

rodu Maršovských. Blok domov pred prechodnou uličkou do 

podjazdu pod Hasičskou ulicou uzaviera objekt pobočky det-

ského oddelenia Verejnej knižnice v Trenčíne, v ktorej bola 

umiestnená základná škola. 

Na ulici koncom 19. storočia sídlili viaceré inštitúcie štát-

nej správy Rakúsko-uhorskej monarchie. V rožnom dome pri 

priechode na Hasičskú ulicu bol daňový úrad, po roku 1911 

obchodná a priemyselná banka, donedávna tu bolo sídlo admi-

nistratívy spoločnosti COOP Jednota. Dom dal postaviť v roku 

1899 bohatý majiteľ bytčianskeho panstva a pivovaru Armin 

Popper, neskorší investor hotela Alžbeta, ako nájomný dom. 

Určitý čas tam mala sklady prvá továreň na nábytok. 
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V protiklade k poschodovým reprezentatívnym budovám 

stojí vedľa Popperovho domu malá, nenápadná budova, done-

dávna sídlo Povodia Váhu. V prízemnom dome žil a pracoval 

drietomský rodák Max Stern, ktorý sa postupne sa vypracoval 

na jedného z najvýznamnejších fotografov Rakúsko – uhorskej 

monarchie. 

Susedná poschodová budova bol hotel Szikla. V súčasnosti 

po prestavbe slúžiaca ako penzión a reštaurácia Artúr, ktorý 

Trenčania poznajú ako hostinec U Petríčka, neskôr Kominár. 

O pár domov ďalej bol hotel Scheibner, ktorý patril mestské-

mu architektovi Leovi Kubinszkému, ktorý ho prenajímal. 

Na opačnej strane ulice v areáli dnešného Gymnázia piaris-

tov po prestavbe v roku 1914 dominoval architektonicky zau-

jímavý portál vchodu napojený na murovanú ohradu. Pre ras-

túci dopravný ruch ulice ho museli v roku 1956 zlikvidovať. 

Pribudla však betónová prehliadková tribúna, využívaná na 

sviatočné prvé máje. 

Po rozsiahlom požiari mesta v roku 1886 prestavbou hotela 

Zlatý Baran bolo sprístupnené námestie s Maršovského ulicou, 

ktorý v roku 1921 pasáž zastavali kinom Bio Zora na poschodí 

a na prízemí bola umiestnená tlačiareň dr. Čelku. Medzi Mar-

šovského ulicou a námestím zostalo prepojenie len úzkou 

uličkou. Pôvodná funkcia pasáže bola obnovená až po rekon-

štrukcii objektu na exkluzívne predajné priestory „Zlatá Fati-

ma“. Dnes je v objekte umiestnená administratíva spoločnosti  

Jednota – spotrebné družstvo. 

(Spracované z materiálov Trenčianskeho múzea, RNDr. Já-

na Hanušina, 2. dielu monografie Trenčín.) 

www.sme.sk 11.11.2012 

pomocná evidencia 656/1/2012 
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Mgr. Martin Karlík: „Námestie sv. Anny“ 

 

Priestor medzi Hviezdoslavovou a Legionárskou ulicou 

pomenovali podľa kostolíka, ktorý postavili pôvodne pre kato-

líckych obyvateľov južného predmestia Trenčína. Na mieste, 

ktorým sa vchádzalo do centra, zasvätili neskorobarokový 

kostolík svätej An-

ne, patrónke Dolné-

ho mesta, ľudovo 

nazývaný aj kaplnka 

26. júla 1768. 

Dôvodov na jeho 

výstavbu bolo nie-

koľko: jednak neú-

merná vzdialenosť k 

farskému kostolu, 

schody vedúce k nemu a v noci zatvorená mestská brána. Ne-

priazeň počasia taktiež sťažovala cestu do kostola, keďže ešte 

ani v prvej tretine 20. storočia nemali všetky ulice Trenčína 

pevné chodníky. Vážny dôvod pre stavbu kostola bol aj ten, 

aby mohol slúžiť aj biskupickým a nozdrkovským veri-

cim. Zásluhu na jeho postavení má Zuzana Nevedy, vdova po 

mestskom richtárovi Adamovi Ďurďovanskom. 

Keď dostala na jar v roku 1767 povolenie od pána hradu 

Jána Ilešháziho nalámať kameň na Brezine na jeho základy, 

začali ho stavať. Nitriansky biskup Ján Gustiny poznal doko-

nale pomery trenčianskych katolíckych veriacich, prejavil 

veľké porozumenie a odporúčal stavbu uskutočniť, čo najskôr. 

Dokončili ju a vnútorne vybavili za rok a tri mesiace. 

V stredoveku sa v tejto časti mesta nachádzala štvrť zvaná 

Humná. Úzku šiju pôdy medzi návrším Breziny a blízkym 

Váhom pretínal potok z Horného šianca. Bol tu aj kamenný 

kaplnka sv. Anny po rekonštrukcii 2012 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11082262&ids=6
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mostík, ktorý spájal často zaplavované predmestie. Až postup-

ne začali Dolné mesto, nazývané aj Annaváros, Anenské mes-

to, zaplňovať prízemné domy prevažne chudobnejších obyva-

teľov. 

Námestie sa stalo 

priestorom, odkiaľ 

vybiehali cesty ďalej 

do chotára. Z južnej 

strany k Váhu viedla 

Krížová ulica, dnes  

Jilemnického ulica a 

Majerská ulica, dnes 

Jesenského ulica a 

Biskupická, smerom 

na juh pokračovala cesta Rákocziho ulicou, dnes Legionár-

skou ulicou. 

Námestie do roku 1919 sa nazývalo po maďarsky „Szent 

Anna tér“, v rokoch 1919 - 1945 „Námestie sv. Anny“, po 

druhej svetovej vojne ho zmenili nakrátko na „Námestie Čer-

venej armády“. Ďalšia séria pomenovaní po funkcionároch na-

stala v roku 1947, odvtedy až do roku 1991 nieslo meno po 

prvom komunistickom prezidentovi Klementovi Gottwaldovi. 

Konečne v roku 1991 

mu prinavrátili pô-

vodný názov -

Námestie sv. Anny. 

Ešte na začiatku 

20. storočia na zabla-

tenom, neupravenom 

námestí najviac foto-

grafi zobrazovali kos-

tolík so sochou sv. 

Jána Nepomuckého, ktorého sem premiestnili spoza Váhu po 

budova Okresného súdu zu rok 1913 

budova slúžila svojmu účelu aj v roku v decembri 2012 
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veľkej povodni roku 1794 a priľahlým domom kuráta. V jed-

nom krídle mal pracovňu a byt, druhé bolo vyhradené staro-

bincu. Dom z nepálenej hliny poškodil požiar v roku 1945, za-

čiatkom 50. rokov bol preto zbúraný. 

Po výstavbe novej dominanty námestia, súdneho paláca – 

sedrie, sa zmenili i zobrazované objekty. Monumentálnu stav-

bu súdneho paláca bola dokončená v roku 1913 podľa návrhu 

architekta Jablonszkého. V dvojposchodovej budove sídlila aj 

prokuratúra, súdny archív, väznica bola v priľahlej stavbe. 

Pred sedriou založili v roku 1914 parčík, v ňom malo stáť pred 

rokom 1938 súsošie venované pamiatke generála M. R. Štefá-

nika, maketu skutočnej veľkosti pomníka dokonca v parku vy-

stavili na obdiv verejnosti. 

Na Námestí sv. Anny bol od roku 1899 židovský chudobi-

nec. V dome býval spolu so židovskými obyvateľmi aj jeho 

správca. Budova stála ešte v roku 1985, v podbrání bola za-

chovalá pamätná tabuľa s trojjazyčným textom, (maďarsky, 

hebrejsky a nemecky), na ktorej bolo uvedené, že na dom 

chudobných prispel Ján Moritz Marmostein v roku 1898 kapi-

tálom jedentisíc zlatiek, na zvečnenie pamiatky svojej zomre-

lej manželky Fani, rodenej Gross. Veľmi nešetrným spôsobom 

pri búraní domu zničili aj tabuľu, jej časti boli donedávna ulo-

žené v obradnej sieni trenčianskeho židovského cintorína. 

Na námestí boli okrem úradov a dodnes známych súkrom-

ných obchodov aj obľúbené pohostinské zariadenia: v krčme 

Anny Patekovej visela v piatok zástava na znak toho, že podá-

va k pivu obľúbenú huspeninu, vedľa bol Ševelov hostinec. V 

pohostinstve J. Vlachého čapovali dobré uherskobrodské pivo, 

vo dvore bola záhradná reštaurácia, kde sa mladí ľudia pravi-

delne zabávali a tancovali. 

V súkromnom podniku sa v 30. rokoch 20. storočia nachá-

dzala i nocľaháreň Klubu československých turistov. V tejto 

budove, známej ako Robotnícky dom, malo do 80. rokov 20. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11082265&ids=6
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storočia stálu expozíciu Trenčianske múzeum. Vo vedľajšej 

dvojposchodovej budove bola takzvaná malá pošta pre Dolné 

mesto. Tu sídlila známa trenčianska fotografka Filoména 

Trefná, do jej fotoateliéru sa vchádzalo z dvora. Vedľajší dom 

so zaujímavou secesnou fasádou patril doktorovi Brežnému. 

Na začiatku námestia na rohu ulice Horný šianec sa nachá-

dza dnes známy trenčiansky fotoateliér, sídlo uznávanej firmy 

„Foto Vrátny“. Trenčania si pamätajú nielen hostinec Rudolfa 

Urbánka a známe mäsiarstvo Urbánkovcov, ale i Murínovu le-

káreň v bývalom dome doktora Slávika. Na námestí bolo v ro-

ku 1925 sídlo nielen okresného súdu, štátneho zastupiteľstva, 

ale i Pozemkovej knihy. 

Tam, kde dnes stojí budova polície, sa ešte v 50. rokoch 

nachádzala rozľahlá prízemná Thurzova kúria. Súčasné Ná-

mestie sv. Anny je od 17. novembra 2009 bohatšie o ďalšiu 

architektúru - pamätník obetiam komunizmu, odhalený v roku 

20. výročia Nežnej revolúcie. Svoju pôvodnú tvár zmenilo vý-

stavbou viacerých polyfunkčných objektov. 

Zdroj: Zbierky trenčianskeho archívu, publikácie Štefana 

Pozdišovského, fondy trenčianskeho archívu 

www.sme.sk 25. 11. 2012  

pomocná evidencia 702/1/2012 
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Mgr. Martin Karlík: „Štefánikova ulica“ 
 

Úsek cesty od hotela Elizabeth až po hypermarket Billa bol 

v minulosti sídlom prvých priemyselných podnikov a kasární. 

Ulica často menila svoj ráz a rozsiahle stavebné zmeny ju ča-

som premenili na miesto obchodu a tranzitu.  

Štefánikovu ulicu nazývali v polovici 19. storočia „Ország 

út“, „Krajinská ulica“ a po dokončení kasární „Fridrichova 

ulica“. Od skončenia prvej svetovej vojny až do 50. rokov 20. 

storočia mala ulica pomenovanie Štefánikova ulica (cesta), po-

tom „Ulica SNP“ a od roku 1991 jej vrátili pôvodný názov po 

generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.  Na jeho pa-

miatku bol premenovaný aj blízky park, v ktorom stálo od ro-

ku 1938 monumentálne súsošie Ľudovíta Štúra s legionármi 

od akademického sochára Pospíšila, násilne zlikvidované v 

roku 1953. 

Cesta viedla popod hradnú skalu pozdĺž novozaloženého a 

udržiavaného parku v 

línii opusteného koryta 

Váhu ďalej smerom na 

Žilinu.  Táto komuni-

kácia, budovaná z ka-

meňa hradných zrúca-

nín a povrchovo upra-

vená v roku 1835, vy-

tvorila hlavnú kompo-

zičnú os, okolo ktorej sa stavalo po výstavbe železnice a hlav-

ne na začiatku 20. storočia. 

Vznikla tak najpriemyselnejšia východná časť mesta s výz-

namnými podnikmi (Prvá trenčianska borovičková a likérová 

továreň, Tiberghien-Merina, Titanit - továreň na výbušniny, 

Valcový mlyn, parná píla). Ako píše Jozef Branecký, „tieto 

Štefánikova ul. v roku 1916 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11110452&ids=6
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fabriky pritiahli rôznych podnikateľov, povstala veľká, rovná 

ulica s poschodovými domami a vilami.“  

V roku 1886-88 zmenila ráz ulice výstavba kasární, dva-

násť budov stavali necelých 18 mesiacov podľa projektu žilin-

ských staviteľov, bratov Grüunovcov.  Kasárne pre 71. pluk i 

ulicu pomenovali podľa vrchného zborového veliteľa arci-

kniežaťa Fridricha, „Frigyes föoherceg utcza“ (Fridrichova 

ulica).  

Člen cisárskej rodiny - jeden z najbohatších Habsbur-

govcov-Lotringenovcov, zdedil po strýkovi Albrechtovi ob-

rovský majetok.  Prapravnuk Márie Terézie bol už ako dieťa 

predurčený pre vojenskú kariéru, často a rád chodieval do 

Trenčína, s vojenským sprievodom sa zúčastnil aj otvorenia 

kasární. V roku 1904 prišiel na veľkolepú parkovú slávnosť, 

ktorá sa takmer skončila nešťastne. Zábavu ukončil ohňostroj, 

od ktorého sa v horúcom júlovom dni chytila tráva a kríky v 

parku. Narýchlo privolaní hasiči zachraňovali nielen poscho-

dia hotela Alžbeta, ale i domy v podhradí. 

Rozľahlý priestor podhradia bol v minulosti pravidelne za-

lievaný rozvodnený-

mi ramenami Váhu. 

Na pamiatku veľkej 

povodne v roku 

1662, pri ktorej sa 

akoby zázrakom za-

chránili dvaja pltníci, 

umiestnili do vý-

klenku skaly hneď 

pri ceste pamätný 

kríž s nápisom. Neďaleko neho vytesali v roku 1916 reliéf Ví-

ťaznej Hungarie na počesť padlých vojakov 15. honvédskeho 

regimentu. Promaďarský motív nahradil o šesť rokov neskôr 

reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, výjav z Jiráskovho Bratstva. I 

hotel Elizabeth 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11110454&ids=6
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dnes sa nájdu nielen turisti, ale žiaľ i domáci, ktorí si ho za-

mieňajú s pamätným rímskym nápisom. Táto jedinečná pa-

miatka z roku 179 nášho letopočtu je viditeľná iba z jedálne a 

terasy na medziposchodí zrenovovaného hotela Elizabeth.  

Popperov hotel Elizabeth na začiatku Štefánikovej ulice, 

otvorený v čase plesovej sezóny v roku 1902 na mieste býva-

lého zájazdového hostinca „K červenej hviezde“, je i dnes naj-

zaujímavejšou stavebnou dominantou mesta. Za ním, na mies-

te, kde dnes stojí moderné „Múzeum kolies“, mala sídlo Vite-

kova autoopravovňa, určitý čas vedľa pracoval fotograf F. 

Krajíček.  

Z pôvodnej zástavby zostalo dnes iba zopár domov, rozľah-

lá prízemná budova bývalej Herbarie, obytné budovy postave-

né pre dôstojníkov armády, Bleuerova vila, domy pri Kukučí-

novej ulici - robotnícka kolónia, ale i známe krčmy a hostince 

– „U Furku“ či „Schultzov hostinec“, kedysi známejší ako 

kantína pre vojakov. Žemberák na konci Štefánikovej ulice 

prežil všetky zmeny režimov a poskytuje stavebne upravené 

priestory dodnes. 

Na východnej strane ulice, za parkom, padli za obeť roz-

siahlej rekonštrukcii architektonicky hodnotné secesné budo-

vy. Pôvodný zámer vybudovať moderný obytný komplex, aj 

so stánkom kultúry nevyšiel, zostalo voľné priestranstvo, na 

ktorom sa vyníma osamotene stojaca vila pred železničnou 

stanicou, v ktorej býval starosta Trenčína Jozef Reihel.  

Na starých pohľadniciach je vidieť aj pozostatky majera 

pod hradom s nízkymi domcami. Cenné sú zábery na takzvaný 

„Truppenspital“, náhradnú vojenskú nemocnicu s 31 barakmi, 

ktorú vybudovali na východnom okraji kasární pre množstvo 

ranených z 1. svetovej vojny. 

Súčasná podoba „Štefáničky“, ako ju Trenčania svojsky 

nazývajú, má komerčný charakter.  Nachádza sa tu moderný a 

obľúbený obchodný komplex Max s upraveným okolím a bez-
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pečnejším kruhovým objazdom, predajne automobilov, zre-

konštruované penzióny s reštauráciami, poisťovňa, sídlo úra-

dov (bývalý Výskumný ústav sklársky, dnes úrad Krajského 

hasičského a záchranného zboru, postavený na mieste vily dr. 

Némethyho) či športová hala Armádneho športového klubu 

Dukla Trenčín. 

www.sme.sk  02. 2.2012  

pomocná evidencia 733/1/2012 
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Mgr. Martin Karlík: „Farská ulica dodnes dýcha histó-

riou“ 

 

Dnes je Farská ulica nielen jednou z najstarších, ale aj naj-

kratších ulíc Trenčína. Zahŕňa iba niekoľko domov od námes-

tia po farské schody. V stredoveku však bola po výstavbe 

opevnenia dôležitou komunikáciou vedúcou od brodu na Váhu 

smerom na hrad. Skalnatá, príkra cesta v blízkosti dnešných 

krytých schodov, sa končila na úpätí Hôrky pri najstaršom 

hostinci „Závoj“. 

Podľa toho, kde sa nachádzala a kam viedla, ju aj označo-

vali. V roku 1554 sa 

volala „Ulička ku 

kostolu“, neskôr to 

bola „Ulička pod 

schodmi“ a v roku 

1588 „Ulička k dol-

nej bráne“. Do roku 

1918 bola na pohľad-

niciach i plánoch 

mesta uvádzaná ako 

„Plebánia út. však Za totalitného komunistického režimu bola 

ulica premenovaná na neutrálnejšiu „Hradnú ulicu“. Pôvodný 

názov „Farská ulica“ jej bol vrátený až v roku 1991. 

Zastrešené drevené schody robia ulicu neobyčajnou a jedi-

nečnou, ktoré nahradili nebezpečný, príkry chodník. O ich 

existencii zachytili archívne pramene už v roku 1541. Pôvodne 

slúžili na rýchly presun obrancov mesta k hradbám a zbrojnici, 

neskôr sa využívali ako spojnica hlavného námestia a kostola 

Narodenia Panny Márie, ako i celého hradného návršia. 

Farské schody, prekonávajúce výškový rozdiel asi 25 met-

rov, majú 119 schodov. Schody boli síce ozdobou tejto ulice, 
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ale preto, že boli z dreva, zostali ľahko zraniteľné a zápaľné. 

Preto strecha i samotné schody viackrát vyhoreli a museli ich 

často opravovať. Posledná rozsiahla rekonštrukcia sa uskutoč-

nila v rokoch 1978 - 81. Pred vstupom na farské schody z Far-

skej ulice po pravej strane je osadená socha svätého Jána Ne-

pomuckého, pôvodne stojaca pred piaristickým kostolom. Pos-

taviť ju dal Ján Halweil, nemecký veliteľ hradu, pokladník ci-

sárskeho eráru „zo zbožnej úcty v roku 1732“. 

Farská ulica mala pôvodne 13 domových parciel. V rokoch 

1868 – 1901 bo-

lo na ulici len 11 

domov. Medzi 

nimi dominoval 

bývalý konvikt, 

ústav na výcho-

vu mladých 

šľachticov. Istý 

čas v objekte bol 

umiestnený 71. 

peší pluk, ktorý 

v roku 1888 premiestnili do kasární pri železničnej stanici. 

V trojpodlažnom rožnom objekte známej Sternovej, neskôr 

Pollákovej kaviarne bolo umiestnené kasíno, dokonca začas aj 

múzeum. Na jeho poschodí sa v trenčianskom spoločenskom 

kruhu stretávala miestna inteligencia. V zadnej časti tohto do-

mu bolo zriadené v roku 1912 kino „Apollo Bioskop“, do kto-

rého premietacia kabínka a vchod boli z Farskej ulice. Ešte na 

začiatku 20. storočia lemovali ulicu košaté javorové stromy, 

ktoré boli vyrúbané pri budovaní chodníka a dlažby. 

Za mestskou radnicou stojí dom, už bez nárožného arkiera, 

v ktorom býval župný lekár Karol Brančík. Ešte v roku 1927 

tam bolo Androvičovo kaderníctvo s honosným francúzskym 

názvom. 
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Oproti, za budovou Slovenskej sporiteľne, dodnes stojí pô-

vodný dom Bakošovcov, u ktorých prenocoval v osudnú au-

gustovú noc roku 1813, keď Trenčín zasiahla ničivá povodeň, 

mladý študent František Palacký. Pôvodne renesančný dvoj-

podlažný dom, kde býval jeho spolužiak zo štúdií, sa mu stal 

bezpečným útočišťom. Keby sa ubytoval v hostinci pod hra-

dom, ako mal pôvodne v úmysle, utopil by sa v rozbúrených 

vlnách Váhu. 

V prvom dome vpravo pred farskými schodmi, dnes sídle 

stavebného úradu, začala svoju kariéru známa miesta mladá 

ambiciózna fotografka Mária Urbasiówna, v ktorej začala pô-

sobiť po presťahovaní firmy „Foto Tatra“ z Trenčianskych 

Teplíc roku 1921. Na poschodí mala fotoateliér na výrobu fo-

topohľadníc. Na prízemí domu boli dielne a výrobňa filmova-

cieho závodu Cyrila Kašpara, spolumajiteľa Tatrafilmu Tren-

čín. 

Na Farskej ulici doteraz pôsobí atmosféra minulých rokov a 

je i pre turistov veľmi atraktívna. 

(Pramene: štátny archív v Trenčíne, monografia Trenčín 1. 

diel, Zbierky Trenčianskeho múzea.) 
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Mgr. Martin Karlík: „Mladá štvrť známa ako Horná  

Sihoť“ 

Horná Sihoť bolo územie zaplavované Váhom severový-

chodne od centra mesta Trenčín, ktoré slúžilo ako pasienky, 

miesto cirkusové predstavenia, vojenské cvičisko i sklady vo-

jenského práporu bolo dlho nezačlenené do mestskej zástavby. 

Začiatkom 30. rokov 20. storočia bola vypísaná súťaž na plán 

zástavby Hornej Sihote.  

Už pred prvou svetovou vojnou existovala koncepcia kom-

plexného stavebno - technického rozvoja celej sídelnej aglo-

merácie. Vojna však prerušila sľubné plány na budovanie a 

rozšírenie mesta. Až v máji 1923 zastupiteľstvo podporilo vy-

pracovanie tzv. regulačného plánu Hornej Sihote. Predstavite-

lia mesta Trenčín mali zámer, aby na sever od centra Trenčína 

vyrástla najkrajšia mestská štvrť. Keď v roku 1925 znova uká-

zal Váh svoju silu a zalial voľné priestranstvo sihotí, vedenie 

mesta rozhodlo, že prv než sa pustí do realizácie regulačného 

plánu musí vyriešiť najskôr skrotenie Váhu a usmerniť jeho 

tok tak, aby neohrozoval ľudské životy a obydlia.  

Preto prvým kro-

kom realizácie novej 

mestskej časti musela 

byť protipovodňová 

ochrana. Zabezpečila 

ju hrádza vybudovaná 

približne v pôdoryse, 

v akom dnes vedie 

okolo Nábrežnej ulice. 

Hrádzu stavali po-

stupne v niekoľkých etapách v roku 1931 - 1936. Začiatkom 

30. rokov 20. storočia vypísali aj súťaž na plán zástavby Hor-

nej Sihote, ktorý aktualizovali v roku 1936. Prvým vybudova-

budovanie podjazdu 
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ným objektom bola budova Sokolovne, ktorá bola odovzdaná 

do užívania v roku 1935 v juhozápadnej časti Hornej Sihote, 

ku ktorej o dva roky neskôr pribudla jedna z najmodernejších 

letných plavární na Slovensku. Hlavnú budovu so šatňami pro-

jektoval trenčiansky staviteľ Alexander Maráky. 

Prvou budovou na Hornej Sihoti, ktorú postavili na základe 

schváleného regulačného plánu bola Obchodná akadémia. Po 

viacročnom úsilí, neúspešnom výberovom konaní, mesto na-

pokon v roku 1932 vybralo projekt Ferdinanda Silbersteina z 

Bratislavy. Pre nedostatok financií však pristúpilo k realizácii 

stavby až o tri roky neskôr. V roku 1936 bola školská budova 

dostavaná a školu pomenovali po vtedajšom predsedovi vlády 

Československej republiky Dr. Milanovi Hodžovi, podobne i 

blízku ulicu. Výstavba na Hornej Sihoti pokračovala rýchlym 

tempom. 

Postupnou výstavbou nových domov už Sihoť nadobúdala 

ráz modernej mestskej štvrte, formovala sa nová hlavná ulica, 

ktorá dostala pomenovanie po Martinovi Rázusovi a ktorá 

viedla v línii pôvodnej starej cesty vysadenej stromami. V mi-

nulosti viedla až k prievozu na Skalku. Rázusova (Gorkého) 

ulica sa stala hlavnou dopravnou tepnou Hornej Sihote.  

Pre lepšiu komunikáciu Hornej Sihote s centrom mesta bo-

lo navrhnuté vybudovanie podjazdu, ktorým sa mali odstrániť 

pôvodne umiestnené železničné závory pri budove Okresnej 

finančnej správy, neskôr Okresného národného výboru pod-

jazd, lebo boli častým miestom nešťastí stretom idúcich vla-

kov s inými dopravnými prostriedkami. Vybudovaný podjazd 

splnil očakávania, že sa zlepšila dopravná situácia tejto novo-

vznikajúcej časti mesta. Do užívania bol odovzdaný dňa 1. 

mája 1941 a takmer v nezmenenej podobe slúži dodnes. Zrea-

lizoval ho víťaz verejnej súťaže - trenčianskoteplická stavebná 

firma Jozefa Adamca. Autorom architektonického riešenia 

podjazdu bol Ferdinand Silberstein. 



664 

 

V roku 1936 sa začala realizovať budova veliteľstva 5. ar-

mádneho zboru podľa projektu Jakuba Domanského. Za dva 

roky ju dokončila stavebná firma Ing. Otakara Nekvasila z 

Prahy. V budove, ktorá mala až 480 miestností, sídlil generál-

ny štáb armády Slovenského štátu. Objekt patril i dnes patrí k 

dominantným budovám Hornej Sihote. 

Stavalo sa rýchlo a kvalitne, Horná Sihoť sa v krátkom čase 

rozrástla o nové nájomné domy nielen pre vojakov a dôstojní-

kov. Väčšinou ich projektovali stavitelia Ján Barytus, Dominik 

Filipp.  

Zaujímavosťou je, že ani naše mesto neobišla vlna preme-

novaní ulíc, keď napríklad v roku 1939 premenovali  Hodžovu 

ulicu na Ulicu Adolfa Hitlera. Po skončení druhej svetovej 

vojny jej vrátili pôvodné meno. Podobne Ulica generála Go-

liana bola premenovaná v päťdesiatich rokoch na Ulicu Štát-

nych pracovných záloh a neskôr pôvodný názov jej bol 

v sedemdesiatich rokoch vrátený. Podľa stavebných plánov 

mal stáť na Hornej Sihoti rímskokatolícky kostol. V roku 1947 

Mestský národný výbor v Trenčíne dokonca vyhovel žiadosti 

Farského úradu v Trenčíne a rezervoval na tento účel pozemok 

neďaleko športového štadióna. Zmenené politicko – spoločen-

ské pomery po roku 1948 však výstavbu tohto objektu zame-

dzil. Dnešná Sihoť s dvoma zimnými štadiónmi, novými, mo-

dernými panelákmi a obchodnými strediskami predstavuje síd-

liskový komplex, zasahujúci do katastra mestskej časti Opato-

vá.  

Zdroje: Ingrid Gajdošová, Ing. arch. Jozef Múdry - Paspor-

tizácia urbanistického súboru Horná Sihoť, materiály Tren-

čianskeho múzea, Štátneho archívu, RNDr. Jána Hanušina.  
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Mgr. Martin Karlík: „Mierové námestie“ 
 

Historické jadro Mesta Trenčín má dodnes funkciu najvý-

znamnejšej a najreprezentatívnejšej časti centra. Miesto obľú-

bených trhov a jarmokov má jedinečný vzhľad nielen v slo-

venskom meradle.  

Mierové námestie predstavuje unikátny pamiatkový súbor 

so špecifickými urbanistickými, architektonickými a výtvar-

nými kvalitami. Po dôslednom výskume zachovanej architek-

túry bola táto lokalita v roku 1987 vyhlásená za mestskú pa-

miatkovú rezerváciu. Námestie bolo v minulosti centrom ve-

rejného života, všetkého politicko-spoločenského diania. Ko-

nali sa tu početné verejné zhromaždenia, pochodovali ním vo-

jaci, počas sokolských zletov sa zaplnilo Sokolmi zo všetkých 

kútov republiky, vítali sa legionári či prezidenti. Dokonca v 

roku 1911 prišlo pred radnicu auto so vzácnou návštevou - 

bulharským kráľom Ferdinandom 1. Coburgom, ktorý od-

mietol oficiálne prijatie. 

Jarmoky a rôzne mená 

Hlavná funkcia námestia, na ktorom sa poriadali pravidelné 

trhy a jarmoky, na ktoré prichádzali ľudia z okolitých obcí, ale 

i z Moravy, sa premietla do jeho stredovekého názvu - Rink, 

Theatrum, neskôr Hauptplatz, Fötér. Historické pomenovania 

hlavného námestia neskôr kopírovali všetky dejinné medzní-

ky. Od roku 1911 dostalo názov po županovi Júliusovi Szalav-

szkom (Szalavszky Gyulatér), po vzniku 1. Československej 

republiky až do roku 1938 sa volalo Masarykove námestie. 

Za Slovenského štátu až do konca vojny sa volalo Hlinkove 

námestie. Keď po roku 1945 prikročilo zastupiteľstvo k pre-

menovaniu všetkých ulíc v Trenčíne, tak hlavné námestie pod 

majestátnym hradom nazvali Stalinovým námestím. Od roku 

1962 pretrval až dodnes neutrálny názov - Mierové námestie, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11221446&ids=6
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hoci snahy na premenovanie neutíchli najmä po rozdelení spo-

ločného štátu Čechov a Slovákov. 

Stredoveká zástavba 

Typický šošovkovitý tvar námestia vznikol postupným roz-

širovaním starej obchodnej cesty, ktorá viedla podhradím v 

medziach daných prirodzenými bariérami - hradným bralom a 

tokom Váhu. Vznikajúca osada pod hradom, doložená v pí-

somných prameňoch od začiatku 12. storočia, súvisela i s tra-

sami ďalších ciest, ktoré viedli popri rieke Váh na sever Pova-

žím, na Ponitrie i na Moravu. 

Poloha osady na terase Váhu zabezpečovala prirodzenú 

ochranu pred po-

vodňami. Prvá stre-

doveká predmest-

ská forma zástavby 

vznikala živelne 

popri staršej zanik-

nutej prístupovej 

ceste na hrad a ku 

kostolu. Pre stavbu 

farského kostola 

v roku 1324 vybrali terasu na hradnom svahu, ktorú nazvali 

Marienberg, podľa zasvätenia kostola Narodeniu Panny Márie. 

V druhej polovici 16. storočia vytvorili súvislejšiu zástavbu 

pozdĺž uličky, ktorá viedla od prieluky z námestia smerom ku 

kostolu. K starším výsadám dostal Trenčín s povýšením na 

slobodné kráľovské mesto v roku 1412 aj právo na opevnenie. 

Výstavba hradieb pokračovala v šesťdesiatich rokoch 15. sto-

ročia, neskôr ich zosilňovali a modernizovali. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11221452&ids=6
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Mestské hradby boli spojené s opevnením hradu. Z dvoch 

mestských brán sa 

dodnes zachovala 

iba Dolná brána, 

renesančne presta-

vaná. Exponova-

nou časťou vnú-

torného mesta bolo 

práve okolie Dol-

nej mestskej brány, 

čo dokumentujú 

domy s najväčšou parcelou a zámožnosťou ich majiteľov. Tu 

mali neskôr svoje panské sídlo aj Ilešháziovci. Ojedinelý je 

výskyt diamantovej klenby tohto domu (č. 1), ktorá patrí do 

okruhu vzácnych juhomoravských diamantových klenieb. Do 

mierky štruktúry námestia, ktorá sa dotvárala až do konca 16. 

storočia, zasiahla výstavba jezuitského komplexu. 

Na mieste meštian-

skych domov vyrástol 

za štyri roky ranno-

barokový kostol sv. 

Františka Xaverské-

ho, ktorý bol vysväte-

ný v roku 1657. Vo 

výklenkoch vedľa 

vchodu sú sochy sv. 

Petra a Pavla. 

Do dnešnej podoby kostol prestavali po požiari v roku 

1708. Po zrušení rehole jezuitov kostol a kláštor v roku 1776 

prevzali piaristi, ktorí v tom istom roku zriadili gymnázium. 

Najväčšími zmenami po prestavbe prešiel interiér kostola - 

fresky Krištofa Tauscha, žiaka talianskeho maliara Pozzu, pat-
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ria k najvýznamnejším iluzívnym dielam vrcholného baroka 

na Slovensku. 
 

Budova sporiteľne 

Zaujímavé osudy mala aj budova, stojaca na mieste dnešnej 

Slovenskej sporiteľne. Pôvodne to bol stredoveký dvorec, ma-

jiteľa šľachtica Ladi-

slava Popela z Lobko-

víc, ktorý ho vlastnil 

koncom 16. storočia, 

preto ho nazývali i 

Popelovským. Jezuiti 

tam mali kaplnku, 

kým na protiľahlej 

strane námestia nevy-

rástol mohutný kom-

plex spomínaného kostola a kláštora. Od roku 1694 v ňom 

zriadili konvikt, ústav pre študentov zo zemianskych rodín. 

Prestavbou sa dom zmenil na dvojposchodový a patril me-

dzi najväčšie stavby na námestí, dokonca istý čas tam sídlil 

71. peší pluk. V budove bola známa mestská kaviareň a kasí-

no. V roku 1919 v priestoroch „kasina“ založil Igor Pietor a 

Andrej Marsina „Slovenský kruh“. Nejakú dobu bola na pos-

chodí umiestnená knižnica a do roku 1933 depozit muzeál-

nych zbierok. Skončenie prevádzky obľúbenej kaviarne i noč-

ného baru „Bar Parisien“ zavŕšilo rozhodnutie asanovať sta-

ručkú budovu, pretože mala krivé múry, porušenú statiku a de-

ravú strechu. V roku 1937 na jej mieste vyrástla podľa návrhu 

Ing. Ferdinanda Silbersteina pozoruhodná polyfunkčná funk-

cionalistická budova Mestskej sporiteľne. Okrem kancelárií 

boli na horných poschodiach moderne zariadené byty, na prí-

zemí boli zriadené obchody, v podzemí prevádzkovalo svoju 

činnosť kino Metro, miestnosť pre trezory sporiteľne a vojen-
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ský kryt. Na prvom poschodí býval i niekdajší starosta mesta 

opát Rudolf Misz. 

Radnica mesta 

V roku 1663 Mesto Trenčín kúpilo obytný renesančný dom 

rodiny Szerényovcov, ako stálu budovu radnice. Havarijný 

stav historickej pamiatky prinútil predstaviteľov mesta asano-

vať chátrajúcu radnicu a na jej mieste bol postavený v rokoch 

1933/34 nový, dôs-

tojnejší stánok pre 

úradníkov. So stav-

bou nového mest-

ského domu origi-

nálnym spôsobom 

vyriešili podchod 

popod mestskú ve-

žu. Odvtedy platil i 

zákaz vstupu vozi-

diel do námestia. 

Jedinou palácovou 

stavbou na Mierovom námestí bol bývalý Župný dom pri hor-

nej mestskej bráne, dnešné sídlo Trenčianskeho múzea. V 

tomto priestore pôvodne vlastnili Ilešháziovci tri domy. 

Rozsiahly mestský palác so štvorkrídlovým pôdorysom s 

vnútorným arkádovým nádvorím dal postaviť na podnet otca 

Ján Ilešházi v roku 1761. Budovu dispozične pozmenili v roku 

1764. Pri architektonicko-historickom výskume v roku 1983 

zistili pamiatkari mnohé zaujímavé stavebné detaily, aj napo-

jenie na staršiu hmotu hornej brány, tá bola z väčšej časti zbú-

raná v roku 1873 pre komunikačné ťažkosti. 

Oproti veľkému župnému domu stál v minulosti prízemný, 

tzv. malý župný dom, ktorého bočné krídlo plnilo do roku 

1909 funkciu väznice. Vedľajšiu rožnú budovu, sídlo Škarnic-
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lovej tlačiarne, asanovali a až v roku 1951 sa zmenil vstup na 

Mierové námestie výstavbou Štátnej banky československej. 

Na pamiatku ukončenia moru 

V strede Mierového námestia bol v roku 1712 osadený ba-

rokový morový stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý dal postaviť 

gróf Mikuláš Ilešházi na pamiatku obetí morovej epidémie, 

ktorá vypukla v meste v roku 1710. Po úprave chodníkov a 

dlažby v roku 1927 

vytvorili v okolí 

morového stĺpu 

parčík vysadený 

zeleňou, emovaný 

na južnom konci 

ozdobnou balus-

trádou. Pred do-

mom Frimmlovcov 

stála socha sv. Flo-

riána z roku 1802, 

patróna hasičov. Koncom druhej svetovej vojny bol na tomto 

mieste v parku krátky čas cintorín, v ktorom po prechode fron-

ty pochovali 15 vojakov. 

Po ničivých požiaroch sa menili i dispozície domov, keď sa  

neobnovovali a v neskorogotickej forme, ale vznikali objekty 

doplnené stavebnými dobovými detailmi renesančných súčas-

tí. Po stavebných úpravách po požiari koncom 19. storočia za-

niklo i kryté predstavané podlubie, náznakovo zachované v 

niektorých domoch západnej fronty námestia. V spomienkach 

starých Trenčanov zostáva námestie ako miesto korzovania, 

stretnutí v obľúbenej cukrárni, sedenia na pamätných „šran-

koch“, s obchodmi a prevádzkami, ktoré mali svoje pomeno-

vanie po svojich majiteľoch ako napríklad Halašovu lekáreň, 

Chovanove kníhkupectvo, Cellerove lahôdky, Holoubkovej 
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fotoateliér, Hortlíkovu obuv, Čelkovu tlačiareň. Mierové ná-

mestie pripomína dávne časy doteraz.  

Zdroje: Štátny archív v Trenčíne,  

Pamiatky a príroda 6/1985,  

Ján Hanušin: Trenčín a okolie  
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