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Kasárne na Trenčianskom hrade konečne sprístupnia verejnosti 
 
Trenčiansky hrad vytiahol počas letnej sezóny ďalší silný tromf. Rekonštrukcia 
historického objektu kasární, ktorá prebiehala od roku 2010, je ukončená. Slávnostné 
otvorenie  trojpodlažnej stavby za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku sa uskutoční v pondelok, 22. júna 2015, o 10.00 h. Všetkým 
návštevníkom hradu bude umožnený bezplatný vstup na dolné nádvorie a do kasární 
počas celého dňa. V interiéri budovy ich na prízemí privíta výstava diel s ikonografiou 
mesta Trenčín, Trenčianskeho hradu a ďalších pamiatok stredného Považia. Na prvom 
poschodí sa môžu tešiť na novú expozíciu Nedobytý. 
 

„Trenčiansky hrad nebol nikdy dobytý silou, čomu pomohla aj hradná posádka, 
ubytovaná v kasárňach zo 16. storočia. V rámci novej expozície Nedobytý preto 
prezentujeme zbierkové predmety najmä z oblasti vojenstva, čím vzdávame hold 
udatnosti obrancov Trenčianskeho hradu,“ ozrejmil archeológ a zástupca riaditeľa 
Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík. Ako dodal, expozícia pozostáva z dvoch častí. 
V historickej budú môcť návštevníci vidieť stredoveké a novoveké chladné, strelné či 
palné zbrane. Archeologická časť je venovaná výsledkom archeologického výskumu 
kasární. Expozíciu dopĺňa model Trenčianskeho hradu zo štyridsiatych rokov 20. storočia 
a kolekcia historických kachlíc z Trenčianskeho hradu. 
 

Podľa Petra Pastiera, povereného správou Trenčianskeho hradu, na dolnom nádvorí 
čaká na deti i dospelých v deň slávnostného otvorenia pestrý sprievodný program. 
„Pripravená je výstava Draci a drakobijci, šermiarske a sokoliarske vystúpenia a dobový 
tábor vrátane možnosti fotografovania v stredovekom brnení, streľby z lukov, hodu 
sekerou, dreveného minikolotoča, či streľby z minirepliky katapultu,“ priblížil. 
  
Neskorogotický objekt hradných kasární pochádza  zo 16. storočia. Jeho stavebno-
historický vývoj bol rovnako dynamický ako obdobie, z ktorého pochádza. Najstaršou 
časťou kasární je západný múr, pôvodne spájajúci Hodinovú vežu s Horným hradom, 
postavenie ktorého súvisí so stavebnou aktivitou Matúša Čáka. Budova má 
lichobežníkový pôdorys s rozmermi 36 x 10-17 metrov. 
 

Trenčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Ešte v polovici päťdesiatych rokov 
20. storočia sa nad mestom týčil ako zrúcanina. V ostatných desaťročiach sa postupne 
upravuje. V súčasnosti je súčasťou Trenčianskeho múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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