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Hrad už tretí rok po sebe prekonáva rekordnú návštevnosť 
 

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) v týchto dňoch bilancuje návštevnícku obľúbenosť jednotlivých expozícií za ostatných šesť 
mesiacov. Najväčšiemu záujmu verejnosti sa spomedzi expozícií múzea už tradične teší 
Trenčiansky hrad. 
 
Dominantu krajského mesta navštívilo za prvý polrok roku 2017 54 461 návštevníkov, čo 
predstavuje medziročný nárast približne o 8,3%. Počas letnej sezóny prináša hrad viacero nových 
podujatí, ktoré sa uchádzajú o priazeň verejnosti. „Na zvýšení počtu turistov sa podieľala najmä 
séria úspešných podujatí. Medzi tie možno zaradiť tradičnú prvomájovú akciu Zamilované panstvo, 
ktorá prilákala na Trenčiansky hrad viac ako 2200 divákov. Tí mali v tomto roku možnosť 
v priestoroch hradnej kasárne po prvýkrát darovať krv. Veríme, že toto ušľachtilé podujatie si nájde 
svoje pevné miesto v našej programovej štruktúre aj v budúcnosti,“ uviedol referent marketingu 
a komunikácie Trenčianskeho múzea Ľuboš Hamaj. 
 
Tento rok sa história oslavovala po novom  
Obľube verejnosti sa tešia aj odborné prednášky, ktoré od začiatku roka navštívilo už 330 
návštevníkov. Trenčiansky hrad sa v tomto roku stal aj symbolicky domovom pre nové historické 
festivalové podujatie „Trenčianske hradovánky“. „Historické festivaly majú na našom hrade dlhú 
tradíciu, no zaznamenali sme v tomto smere istú návštevnícku stagnáciu, čo bolo dôvodom na 
zmenu,“ ozrejmil riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko dôvod, pre ktorý prišlo múzeum 
s novým konceptom historických slávností.  
 
Tohtoročná letná sezóna je priam nabitá množstvom atraktívnych podujatí. V piatok 28. júla 
vystúpila na Trenčianskom hrade kapela Gladiator. Súčasťou letného programu je aj dobový tábor 
a sokoliarske vystúpenia, okorenené vtipnými scénkami. „Počas prázdnin chceme otvoriť hrad 
najmä pre rodiny s deťmi. Je pre nás podstatné vychovávať generáciu ľudí, ktorá sa nielen na hrad, 
ale i do ostatných expozícií múzea bude rada vracať,“ pripomína riaditeľ Trenčianskeho múzea. 
Od začiatku leta mali deti spolu so svojimi rodičmi možnosť zabojovať o poklad Matúša Čáka, či 
vyskúšať, ako sa tvorí na hrnčiarskom kruhu. V druhej polovici leta deti čaká unikátna možnosť 
prenocovať priamo na Trenčianskom hrade. Tí odvážnejší budú mať možnosť stráviť noc 
dokonca priamo v pracovni Matúša Čáka. 
 
V auguste môžu milovníci histórie zažiť netradičnú komentovanú nočnú prehliadku Trenčianskeho 
hradu vo svetle bateriek a lampášov. Po úspešnej júlovej premiére parodickej nočnej prehliadky 
„Historky z mučiarne“  sa organizátori rozhodli v auguste pre reprízu. Záver letných prázdnin bude 
na Matúšovom hrade patriť opäť rodinnému podujatiu. Trenčiansky hrad sa zmení priamo na 
„Rozprávkový hrad“ plný hier a zábavy pre všetky vekové skupiny. Verejnosť sa bude mať 
možnosť zapojiť aj do netradičného vydania obľúbenej spoločenskej hry „Človeče, nehnevaj sa“, 
kde členovia rodín budú predstavovať živé hracie figúrky. 
 
Trenčiansky hrad má ambíciu aj naďalej byť jedným z najvyhľadávanejších miest medzi 
turistickými atrakciami trenčianskeho regiónu a zároveň prezentovať kultúrne dedičstvo a orientovať 
sa na potreby návštevníkov. Aj preto sa už od polovice júla nachádza na hrade štýlová pojazdná 
kaviareň, kde si návštevníci môžu pochutnať na kvalitnej káve, čaji alebo kúpiť si balený nápoj. 
V najbližších dňoch pribudne aj stánok so sladkými pochúťkami v podobe kúpeľných oblátok. 



Cezhraničné projekty TSK môžu na hrad prilákať ďalších návštevníkov 
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície  je spoločný projekt 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Bučovice v Juhomoravskom kraji a mesta Trenčín. 
Vďaka tomuto projektu sa južné opevnenie Trenčianskeho hradu dočká rekonštrukcie 
a sprístupnenia verejnosti. Sprístupnené budú tie časti hradu, ktoré doteraz nemali turisti možnosť 
vidieť. Prístupovou cestou bude tematický náučný chodník od Pamätníka umučených na Brezine 
cez Čerešňový sad. 
 
Druhým projektom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa týka zároveň aj hradu, je 
spoločný projekt TSK s mestom Brumov-Bylnice v Zlínskom kraji pod názvom Na bicykli po 
stopách histórie. Jeho zámerom je výstavba novej cyklotrasy medzi mestom Nemšová a krajským 
mestom Trenčín. Novovybudovaná cyklotrasa, sa napojí na projekt cyklotrasy, ktorá spája mesto 
Brumov-Bylnice s obcou Horné Srnie a mestom Nemšová. Cyklisti sa tak v budúcnosti popod 
pútnické miesto Skalka nad Váhom dostanú až po brány Trenčianskeho hradu. Projekt tak spojí 
Trenčiansky hrad s hradom Brumov. Začiatok výstavby cyklotrasy je odhadovaný na jeseň tohto 
roku. 
 
Samotné priestory hradu taktiež čaká zmena k lepšiemu, keďže v tomto roku sa úprav dočká 
administratívna budova, tzv. skleník. 
 
Nárast návštevnosti zaznamenalo aj ďalších 8 pobočiek v správe Trenčianskeho múzea 
Okrem Trenčianskeho hradu spravuje Trenčianske múzeum aj osem ďalších pobočiek na území 
kraja, ktoré má verejnosť možnosť navštíviť. Za prvý polrok 2017 ich všetky spolu navštívilo 8 722 
návštevníkov, čo je v porovnaní s prvým polrokom 2016 nárast o takmer 28%. Najvyššiu 
návštevnosť po hrade Matúša Čáka dosiahla expozícia Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka v Uhrovci, ktorú navštívilo 1973 turistov.  
 
Najväčší progres zaznamenala expozícia kúria Ambrovec v Beckove, ktorú za prvých šesť 
mesiacov tohto roku navštívilo 1008 hostí, kým za rovnaké obdobie uplynulého roka to bolo len 202. 
Nárast návštevnosti eviduje aj Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. Kým v prvom 
polroku 2016 prišlo do múzea 339 účastníkov, za prvých šesť mesiacov tohto roku si pozrelo 
expozíciu múzea vrátane výstav 1099. 
 
Víziou Trenčianskeho múzea do budúcnosti je podľa riaditeľa Petra Martiniska usilovať sa o ďalšie 
zatraktívnenie programovej ponuky jednotlivých pobočiek a následný ďalší rast návštevnosti. 
 
Zdroj: Ĺuboš Hamaj (referát marketingu a komunikácie) 
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