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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 27. december 2016 
Návštevnosť Trenčianskeho hradu opäť presiahla historické rekordy 
 

 

V roku 2016 Trenčiansky hrad navštívilo takmer o 12 tisíc viac návštevníkov ako v roku 2015 

aj napriek tomu, že v novembri bol verejnosti prístupný len počas víkendov.   

 

Historická dominanta mesta Trenčín sa každým rokom teší väčšej a väčšej návštevnosti. 

Za rok 2016 si hrad pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho pozrelo rekordných 122 

tisíc návštevníkov, čo je nárast oproti minulému roku o 11 862 návštevníkov. V tomto počte 

pritom ešte nie je započítaný počet návštevníkov za posledný mesiac roka 2016. 

 

Ročná návštevnosť 

Trenčianskeho hradu, 

ktorého správcom je 

Trenčianske múzeum 

v Trenčíne 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

(TSK), prekračuje od 

roku 2014 hranicu 100 tisíc návštevníkov. Kým v roku 2014 to bolo 104 tisíc návštevníkov, 

v roku 2015 prekonala ročná návštevnosť hradu hranicu 110 tisíc návštevníkov. Každým 

rokom sa tak historická dominanta krajského mesta Trenčín stáva turisticky atraktívnejšia. 

Najvyššia návštevnosť hradu v roku 2016 bola ako po minulé roky počas letných mesiacov. 

V júli si hrad prezrelo viac ako 25 tisíc návštevníkov, rovnaký počet návštevníkov videl hrad 

aj v auguste. Počas mesiacov máj – august videlo hrad rekordných 81 630 návštevníkov, čo 

predstavuje nárast o 6 938 návštevníkov ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, 

keď hrad navštívilo 74 692 návštevníkov. Najviac návštevníkov si prezrelo hrad v mesiaci 

august – 25 409 návštevníkov. 

 

Druhým turisticky obľúbeným miestom v roku 2016 bol Katov dom 

Trenčianske múzeum je okrem historickej dominanty mesta Trenčín správcom aj ďalších 6 

objektov, ktoré sa v roku 2016 tešili vyššej návštevnosti, ako tomu bolo v roku 2015. Tento 
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rok si všetky objekty prezrelo o 6 643 návštevníkov viac – v roku 2015 to bolo 133 033 

návštevníkov a tento rok 139 676 ľudí.       

 

Jedným z objektov 

v správe 

Trenčianskeho 

múzea je aj Katov 

dom, ktorý sa po 

Trenčianskom hrade 

stal druhým 

najnavštevovanejším 

objektom. V roku 

2015 bol po hrade 

druhým turisticky 

obľúbeným miestom 

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v obci Uhrovec, ktorý je tiež v správe 

Trenčianskeho múzea. Ten však tento rok predbehol práve Katov dom, ktorý minulý rok 

v počte návštevnosti skončil na treťom mieste. Katov dom si v roku 2016 prezrelo 4 571 

návštevníkov, kým Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka 4 196 návštevníkov. Ďalšími objektmi 

v správe múzea sú Župný dom a Karner sv. Michala v Trenčíne, Podjavorinské múzeum 

v Novom Meste nad Váhom, Draškovičov kaštieľ v Čachticiach a Pamätná izba Ľudmily 

Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.   

     

Opäť rekordné vstupné na hrade 

Trenčianske múzeum ako správca Trenčianskeho hradu vybral na vstupnom v roku 2016 

sumu približne 403 tisíc eur (v sume nie je započítané vstupné za december 2016), čo je 

nárast na vstupnom oproti minulému roku o 61 470 eur. Keďže po novembri 2016 hradné 

vstupné dokonca kleslo z pôvodných 5,50 eur na 5 eur, vyšší výber na vstupnom na 

Trenčiansky hrad odráža rekordnú návštevnosť hradu.  

 

Okrem otvorenia zrekonštruovaného historického objektu hradnej kasárne a odstránenia 

kovovej konštrukcie spred vstupu na hrad v novembri tohto roku sa v roku 2017 začne 

s rekonštrukciou Hodinovej veže Trenčianskeho hradu. Celý projekt rekonštrukcie bude 

spolufinancovaný v rámci výzvy Obnovme si svoj dom, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky. Trenčianske múzeum v Trenčíne ako správca Trenčianskeho 

hradu sa v roku 2017 tiež dočká čiastočnej úpravy administratívnej budovy, tzv. skleníka.  
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 

115280 
103872 101032 

121895 

133033 139676 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštevnosť spolu 

mailto:barbora.janoskova@tsk.sk

