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Budíky hrad

V
 znikhradujepísomnedoloženýuždopolovice13.storočia.Jehovýstavba
súviselaskontrolounajvýznamnejšíchciest,ktoréviedlipopririekachVáhaKysuca.Najstaršoučasťouhradujevalcovitáveža,ktorápôvodnetvorilacelýhrad.
Bolaobohnanánízkouobvodovouhradbouaobklopenávodnoupriekopou,cez
ktorúpravdepodobneviedolpadacímost.Preto zaraďujeme Budatínsky hrad
medzi málo takzvaných vodných hradov na Slovensku.
Hradvystriedalviacerýchmajiteľov,napr.MatúšaČákaTrenčianskeho,rodinu
Balašovcov,SuňogovcovarodinuČákiovcov.Poslednýmajiteľ,grófGejzaČáki,
vlastnilhradaždoroku1945.Od roku 1953 je Budatínsky hrad sídlom Považského múzea v Žiline.
NeodmysliteľnousúčasťouBudatínskehohradujedrotárstvo–slovenskýfenomén.Stálaexpozíciadrotárstvajejedinoušpecializovanouexpozíciousvojho
druhunasvete.
Súčasťou areálu Budatínskeho hradu je park, založený pravdepodobne v polovici 19. storočia v prírodno–krajinárskom anglickom slohu. Návštevníci
vňomokrempríjemnéhomiestanaoddychmôžunájsťPlatanjavorolistý,ktorý
bolvroku2016vyhlásenýzaslovenskýstromroka.

Vedeli ste,
že... ?

Vo veži Budatínskeho hradu bola zamurovaná Katarína Suňogová? Zamurovať
ju tam dal jej otec, pretože sa nechcela
vydať za Jána Jakušiča, ženícha, ktorého
jej vybral otec. Katarína totiž milovala rytiera
Fraňa Forgáča. Fraňo Katarínu vyslobodil z jej väzenia.
Avšak keď sa o tom dozvedel Jakušič, vyzval Fraňa na
súboj. Pri súboji ho zabil a Kataríne neostávalo nič iné,
len sa vydať za Jakušiča – muža, ktorého nemilovala
a ktorý zabil jej pravú lásku.

BudatínSky hrad
Topoľová1,01003Žilina-Budatín
+421415001511
muzeum@pmza.sk
www.Pmza.Sk
GPS: 49.2363036N,18.7347203E
dostupnosť: parkoviskopriamoprihrade
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Hrad Strečno

hrad Strečno bol vybudovaný začiatkom 14. storočia ako strážny objekt pri
brode cez Váh, kde sa vyberalo mýto. Pôvodnepozostávalzhradnejvežeamaléhopriestoruobkolesenéhohradbou.Priviacerýchprestavbáchpribúdaliktomutojadruďalšiebudovy,paláceahradby.
V 14. a 15. storočí bolo Strečno kráľovským hradom a neskôr majetkom
šľachty.najznámejšími majiteľmi hradu boli František Vešeléni, neskorší uhorský palatín, a jeho zbožná a dobrá manželka Žoﬁa Bosniaková.
Nakonci17.storočia,znariadeniacisáraLeopoldaI.,bolStrečnianskyhrad
zbúraný.Demolačnéprácepostihlinajmäopevneniaastrechypalácov,hradná
studňaacisternabolizasypané.Takmer300rokovhradStrečnochátral.
Po náročných rekonštrukčných prácach sprístupnilo v roku 1995 Považské
múzeum v Žiline národnú kultúrnu pamiatku pre verejnosť. Vroku2013vyrástlavpodhradíhraduStrečnostredovekádedinaPaseka,ktorápozostávazpiatichautentickýchdobovýchstredovekýchstavieb–domupekára,rybára,ľudovej
liečiteľky,útulneprepútnikovazvonice.

Vedeli ste,
že... ?

V roku 1689 bolo v krypte hradnej kaplnky nájdené takmer neporušené telo Žoﬁe Bosniakovej (*1609,† 1644), hoci od jej smrti ubehlo 45
rokov? V roku 1698 bola Žoﬁa prenesená do kostola v Tepličke nad Váhom.
Tento objav utvrdil miestnych ľudí v tom, čo si o nej už dlho mysleli – že bola svätica.
Ostatky boli neskôr vystavené v rakve so skleneným vekom, aby jej ľudia mohli prejavovať úctu. V roku 2009, kedy bolo výročie 400 rokov od Žoﬁinho narodenia, psychicky
chorý páchateľ vyniesol ostatky pred kaplnku a zapálil ich.

Vedeli ste,
že... ?

O Žoﬁi kolujú viaceré povesti. Hovorí sa,
že zadarmo piekla a rozdávala chudobným malé chlebíky, ktoré ľudia volali
podľa jej priezviska bosniaky. V okolí Žiliny
a Strečna sa bosniaky pečú aj dnes.
Na hrade Strečno sa nakrúcal americký ﬁlm Dračie srdce
(1994) a nemecká komédia Siegried (2005).

hrad StrečnO
Hradná1,01324Strečno
+421415697400
muzeum@pmza.sk
www.Pmza.Sk
GPS: 49.1745631N,18.8621633E
dostupnosť: parkoviskopriamopodhradom
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Starý hrad

Prvýkrát je písomne doložený v roku 1323, a to pod názvom hrad Varín. Až
vroku1384saspomínaakoStarýhrad,atovtejsúvislosti,ženeďalekoužodzačiatku14.storočiastálhradStrečnoakonovýhrad.zaužíval sa aj skrátený názov
Starhrad.
Hradsaskladázdvochčastí–vhornejčastijejadrohradusozužujúcousa
vežou,naktorújenadruhomkonci( južnáčasť)napojenágotickáobytnáveža.
Navýchododveževpredhradívybudovaliobydlieprevojenskúposádkuahospodárskebudovy,ktorétvorilisúčasťpredsunutejobranyhradu.Predhradieuzatváralašijovápriekopa,nadktoroubolpravdepodobnemost.Vdolnejčasti(na
severe)stálimladšieopevneniaabudovy.
Počas SnP sa Starý hrad stal miestom bojov. Odpolovice18.storočiachátral,
ažsazmenilnaruinu.SúčasnýmivlastníkmihradusúpotomkoviaPongrácovcov,
hradjevoľnedostupný.

Vedeli ste,
že... ?

Rod Pongrác a jeho potomkovia vlastnia hrad vyše 570 rokov? Najznámejším
členom rodu bol Pongrác zo sv. Mikuláša. Kolískou jeho vojenskej slávy sa stali
moravské hrady Brumov a Sehradice, z ktorých bránil Uhorské kráľovstvo pred nájazdmi husitov.
Preslávil sa aj v bitke proti Turkom pri pevnosti Smederevo. Po smrti cisára Žigmunda Luxemburského sa stal lúpežným rytierom a v spojenectve s ďalšími prepadal hlavne kráľovské statky a ich obyvateľov. Jeho sídlom bol v tom čase hrad Branč. V roku 1446 bol Nitrianskou kapitulou štatuovaný
ako majiteľ Starého hradu a Strečna.

Východiskový bod: NezbudskáLúčka,stanica
dĺžka trasy: 3,1km
trvanie: 1h
Prevýšenie: 103m(stúpanie124m,klesanie24m)
GPS: 49.1780331N,18.8903650E
dostupnosť: vlakomaleboautobusomdoNezbudskej
Lúčky;parkoviskopriželezničnejstanici;popodhrad
vedieajcyklotrasa5442
www.tikzilina.eu
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Hrad Hričov

Prvá písomná zmienka o hričove je z roku 1254,kedykráľBeloIV.daroval
hradajspriľahlýmimajetkamimagistroviTolušovi,synoviFarkaša.Hradvpriebehu14.a15.storočiaviackrátzmenilmajiteľov.Medzinajvýznamnejšíchpatrili
Balašovci,ktorýmhradnásilímodňalMatúšČákTrenčiansky.NeskôrKapolaiovciaSudivojzOstrorohu.Hradsaonedlhoopäťstalkráľovskýmmajetkom.Kráľ
ŽigmundLuxemburskýhodarovalspolusviacerýmihradminaPovažíakosvadobnýdarmanželkeBarbore.Prelom15.a16.storočiabolzhľadiskavlastníctva
mimoriadnenestály.Nakoniechradvroku1563odkúpilodAnnyLikarkyFrantišekTurzo.
turzovci však v druhej polovici 16. storočia stratili záujem o hrad a ten začal
veľmi rýchlo pustnúť. Hradbolsituovanýnaskalnébralovblízkostistarejpovažskejcesty. Jehorozmeryvšakbolivzhľadomnaokolitýterénobmedzené,
pretopatrísvojourozlohoumedzimenšiehrady.
zaujímavosťou je i náučný chodník, ktorý tvorí 20 vyrezávaných tabúľ o
hrade hričov, faune a ﬂóre okolia. Chodníktvoríokruh,ktoréhosúčasťoujeaj
hradHričovamenšiejaskynepodhradom.Odroku2010saohradstaráob-

čianskezdruženiesnázvomZdruženiepriateľovHričovskéhohradu,ktoréhocieľomjepostupnákonzervácia a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky
hraduHričov.

Vedeli ste,
že... ?

V 16. storočí bol údržbou Hričovského hradu
poverený taliansky staviteľ Giovanni Kilian z Milána? Známy je hlavne vďaka výstavbe renesančného zámku v Bytči, ktorou
ho poveril František Turzo († 1574).

Východiskový bod: HričovskéPodhradie,centrum
dĺžka trasy: 1,5km/trvanie: 1h
Prevýšenie: 209m
(stúpanie217m,klesanie17m)
GPS: 49.2116436N,18.6196872E
dostupnosť: parkoviskopriKrčmeLipa,
centrumobce
www.hradhricOV.Sk
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Hrad ava

Vznik lietavského hradu je možné predpokladať v poslednej štvrtine
13. storočia. Nanajvyššejčastiskaliskapostavilištvorpodlažnúvežuštvorcového
pôdorysu,menšípalácahradbuseverovýchodneodveže.V 14. a 15. storočí bol
hrad prevažne kráľovským majetkom udeľovaným „pro honore“ krajinským
sudcom, ale aj do zálohy alebo vlastníctva. Medzivýznamnýchmajiteľov,ktorí
hradneskôrprestavaliarozšírili,patrilPavolKiniži(†1494),MikulášKostka
(†1556)aFrantišekTurzo(†1574).ZaPavlaKinižihobolvybudovanýpalácjuhozápadnýmsmeromodhlavnejveže,ktorýbolzakončenýstavbouveľkejobytnej
veže.
Novývstupdohraduústildoštvorhrannejprejazdnejveže,naseverozápadnej
stranenapojenejdoobvodovejhradby.Severnénádvoriebolospevnenévalcovou
baštou.Tusahradbavpravomuhlezalomilanavýchod,kdebolaukončenáveľkouštvorpodlažnoupodkovovitouvežou.MikulášKostkavybudovalnovúbránu
prerazenímsevernejobvodovejhradbyapostaviltiežveľkýrondelnavýchodnej
stranehradu.
František turzo dal hrad renesančne prestavať. Fragmentytejtoprestavby
zdobiahraddodnes,napríkladoblúkovéatikyalebozvyškysgraﬁtovejvýzdoby.
Počas jeho vlastníctva bol na hrade vybudovaný posledný hradobný okruh.

Vedeli ste,
že... ?

Na nároží obytnej veže stredného hradu
sa zachoval erb majiteľa hradu Pavla
Kinižiho? Slávny uhorský vojvodca
z protitureckých vojen dostal od kráľa
Mateja Korvína viaceré majetky na území
Slovenska, medzi nimi aj hrad Strečno. V tom čase tak
mala Lietava a Strečno spoločného kastelána Teoﬁla
Turza, starého otca neskoršieho majiteľa hradu, Františka
Turza.
Málo známou skutočnosťou je aj to, že počas druhej svetovej vojny na hrade prebiehali opravné práce (leto 1941),
ktoré vykonávali Židia. Židovský pracovný tábor mal 62
mužských členov.

Otváralahonovávežovábrána,ďalejsatiahlahradbanasever.Privalcovejveži
vznikla ďalšia brána – nazývaná Orlová. Františkov syn, palatín Juraj Turzo
(*1567,†1616),pokračovalvzvelebovaníhradu,nopojehosmrtisapozvoľnazačínaskazahradu.
Od polovice 18. storočia je hrad opustený a za 250 rokov chátrania sa pamiatka dostala do havarijného technického stavu. Vroku1999vznikloZdruženienazáchranuLietavskéhohradu,ktorésaohradzačalostarať.Vroku2008sa
združenie na základe darovacej zmluvy stáva oﬁciálnym vlastníkom stavby
hradu. V roku 2017 pri príležitosti 450. výročia narodenia palatína
Juraja turzu bola na hrade slávnostne otvorená prvá oﬁciálna expozícia hradu.
Východiskový bod: Lietava,časťMajer
dĺžka trasy: 1,8km
trvanie: 1h
Prevýšenie: 233m(stúpanie246m,klesanie49m)
GPS: 49.1605856N,18.6848836E
dostupnosť: parkoviskoLietava-Majer
www.hradlietaVa.Sk
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Hrad Súľov

ObľúbenýmturistickýmcieľomjeSúľovskýhrad.Je jedným z najstarších hradov na Považí aprvápísomnázmienkaoňomjezroku1193,kedyhodaroval
kráľBeloIII.VratislavoviaStanislavovizTrenčína.Neskôrsastalivlastníkmi
hradupríslušníciroduSúľovskovcovaponichhradsvojvoľneobsadilRafaelPodmanickýaposporesnímrodinaSirmiensisovcov.hrad bol obývaný do roku
1780,kedypotrebovalopravy,nakoľkoužbolsilnopoškodený,keďževšaknebolo
energieaniﬁnančnýchzdrojov,hradnaďalejchátralapustol.
hrad bol situovaný medzi tromi skalami, kedy sa jeho pôdorys prispôsoboval terénu. Hradsadelilnadvečastispojenépadacímmostíkom.Dolnýhradpozostával z veľkej miestnosti. Horný hrad slúžil pre potreby panstva a stráže.
Nachádzalisatumiestnostiakokuchyňa,pekáreň,práčovňa,sklady,zbrojnice
aklenotnica.Nasamomvrchuhradubolapozorovateľňasvýbornýmvýhľadom
naširokéokolie.

Vedeli ste,
že... ?

Súľovský Hrad sa nazýval svojho času Katarínin hrad? Meno Katalinvár dostal po
hradnej panej Kataríne Bošániovej, ktorá do
hradu investovala peniaze a nechala ho obnoviť (od r.
1682). Katarína bola manželkou Žigmunda SirmiensisaSúľovského. Rod Sirmienských hrad vlastnil od polovice
16. storočia.

Východiskový bod: Súľov,parkovisko
podSúľovskýmiskalami
dĺžka trasy: 1,2km
trvanie: 45min.
Prevýšenie: 206m(stúpanie206m,klesanie0m)
GPS: 49.1748697N,18.5833833E
dostupnosť: parkoviskopodSúľovskýmiskalami
www.tikzilina.eu
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Oravský hrad

Oravský hrad, majestátna dominanta oravského regiónu, patrí medzi významnépamiatkyhradnéhostaviteľstvanaúzemíSlovenska. Oravský hrad sa
stal v rokoch 2013 a 2015 najnavštevovanejším objektom múzeí Slovenska v
Slovenskej republike.
Súčasnározlohahradnéhokomplexuvznikalapostupnýmbudovanímobranných,obytnýchahospodárskychstaviebod13.dozačiatku20.storočiaakaždá
časťjedokladomrôznychstavebnýchštýlov–odrománskeho,cezgotický,renesančný,barokovýažporomantizmus.Hradnávyvýšeninabolaosídlenáužvpraveku.Prvý historický údaj o Oravskom hrade pochádza z roku 1267, keď plnil
tri základné funkcie: strážnu, obrannú a bol sídlom správy územia, ktoré v tom
období k nemu prináležalo. PočassvojejhistóriepatrilOravskýhradahradné
panstvostriedavokmajetkukráľaalebobohatýchzemepánov.
V roku 1800 postihla Oravský hrad najväčšia katastrofa, vyhorel a zostal
v ruinách. ČiastočnézáchrannépráceuskutočňovalFrantišekZičiavrokoch
1906–1912zreštaurovalstrednúčasťhraduJozefPálﬁ.Podzáštitouvtedajšieho
riaditeľaOravskéhokomposesorátu,EdmundaZičiho,došlokvyužitiuopustenéhohradnéhokomplexuavjehopriestorebolovroku1868založenéMúzeum
Oravskéhokomposesorátu,jednozprvýchmúzeínaSlovensku.

Vedeli ste,
že... ?

Oravský hrad sa skladá z 27 objektov? Keby ste chceli navštíviť všetkých 155 miestností, museli by ste zdolať viac ako 800
schodov.

V roku 1953 sa Oravský hrad stal národnou kultúrnou pamiatkou avrozpätí
rokov1953–1968sauskutočňovalagenerálnaopravahradu.Vsúčasnostipatrído
správyOravskéhomúzeaP.O.HviezdoslavavDolnomKubíne.
Podľa legendy na dušičky v noci a na kvetnú nedeľu nad ránom sa v Strednom hrade prechádza žena v bielom odeve. Podľapovestitojemanželkarytiera
Donča,ktorúonsámzniesolzosveta.
NasviatokVšetkýchsvätýchmalrytierDončzlúnáladuataksavŕšilnaslužobníctve.Ničmunebolodosťdobré.Keďzačalbezdôvodnebiťslúžku,jehomanželka, ktorá túto scénku videla, chcela zabrániť jeho zlovôli a ukončiť bitku.
RytierDončsavšakpostaviliprotinejakeďsainaďalejstavalanaobranuslúžky,
vnávalezúrivostijejodsekolruku.Jehoženakrvácalaavbolestiachtrpelavraj
odDušičiekdoKvetnejnedele,kedyzomrela.

Vedeli ste,
že... ?

Natočené tu boli rozprávky Kráľ drozdia brada,
Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš, ba dokonca aj prvé
spracovanie príbehu o Drakulovi Upír Nosferatu.

RytierDončsatrápil,zúfalsi,čourobil,nemalviacpokojaarazsastretolsduchomsvojejženynanádvoríhradu.Trirokyposmrtisvojejženyskonalirytier
Donč.Hovorísa,žebielapanisavpriestorochhraduzjavujedodnesaajposvojej
smrtiprosízaodpusteniepresvojhomuža.
Okrem bielej panej sa v interiéroch Oravského hradu podľa legendy vraj zjavuje i čierna pani,ktoroujeAlžbetaCoborová,druhámanželkauhorskéhopalatínaamajiteľaOravskéhohraduJurajaTurzu.AlžbetaCoborovápočassvojho
životapatrilakzdatnýmaschopnýmhospodárkam,aveľmidobrespravovala
celýmajetokTurzovcovpočasneprítomnostisvojhomanžela,ktorýsaneustále
zdržiavalnabojiskáchčipriplnenípolitickýchpovinnostímimodomova.PravidelnekontrolovalastavaporiadoknasvojichpanstváchaOravskýhradnebol
výnimkou.Abyslužobníctvozodpovedneplnilosvojepovinnosti,razimsľúbila,
žeichbudekontrolovaťadávaťpozornariadneplneniejejpríkazoviposmrti.
PosvojejsmrtisavrajobčaszjavujenaOravskomhrade,nesievrukezasvietený
lampášakontroluje,čijevšetkotak,akoprikázala.AnielennaOravskýhrad
taktostáledohliada,alevrajhoichráni.

OraVSký hrad
02741OravskýPodzámok
+421435816151
muzeum@oravskemuzeum.sk
www.OraVSkemuzeum.Sk
GPS: 49.2619606N,19.3584281E
dostupnosť: parkoviskovblízkostihradu
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Veľký hrad ptovský

najstarší z kamenných kráľovských hradov liptova,sídlodvorskéhožupana,
zástupcuzvolenskéhožupananaúzemíLiptova,neskôrsídložupanasamostatného Liptovského komitátu a Liptovskej stolice. Hrad sa nachádza na vrchu
Sestrč,naddolnoliptovskouobcouKalameny,vnadmorskejvýške999,96mn.m.
JepovažovanýzanajvyššiesituovanúhradnústavbunaúzemíSlovenska,Čiech
aMoravy.
Prvá písomná správa o hrade pochádza z roku 1262, kedy už stál. HraduLiptov sa na konci 14. storočia bezprostredne dotýkali komplikované tendencie
vstredoeurópskejpolitike.Ťažkopoškodenýhradpobojochopravovaliniekoľko
rokov.Hradležínaúzemí,ktoréjevlastníctvomurbariálnychspoločenstievvLiptovskejSielniciaKalamenoch.
Oúdržbujehopozostatkovahradnéhoteritóriasastarajúobecnéúrady,urbariátyanadšencizospomínanýchobcíaLiptovskejTeplej.hrad je voľne prístupný po žltej a červenej turistickej značke z obce kalameny a liptovské
Vlachy,značnáčasťvýstupunaňvediepomerneexponovanýmterénom.
KaždoročnenaVeľkonočnýpondeloksakonátradičnýŠibačkovývýstupna
jehoskromnézrúcaniny,organizovanýturistamizLiptovskejTeplej.

Vedeli ste,
že... ?

Rôzne verzie povestí o hrade, ktoré sa spájajú s jeho obliehaním kráľom Matejom I. Korvínom r. 1474, hovoria o žene v bielych šatách, ktorá sa túla okolo
zničeného hradu. Je to prekliata dcéra hradného pána, či unesená deva, ktorá chcela
otvoriť brány hradu kráľovskému vojsku. Oslobodiť ju môže iba panic, ktorý ju cez potok prenesie
a za odmenu ukryté poklady získa. Inokedy sa objavuje v podobe svine, ktorá v rypáku nesie kľúče
od hradu. Iná z povestí hovorí o tom, ako pán hradu nechal vystreliť delovú guľu z jeho hradieb,
aby tak osud rozhodol, komu bude patriť hrad a hradné panstvo. Kamenná guľa dopadla do sielnického chotára a tak Liptovskej Sielnici pripadol hrad Liptov.

Východiskový bod: obec Kalameny, termálny
prameňaprírodnéjazierko
dĺžka trasy: 2,5km
trvanie: 1h30min.
Prevýšenie: 421m(stúpanie421m,klesanie0m)
GPS: 49.1474700N,19.4300364E
dostupnosť: parkoviskopriTermálnomjazierku
Kalameny
www.mikulaS.traVel

9

Hrad kava

najväčšia hradná zrúcanina na území liptova a jeden z najväčších hradov
stredného Slovenska. Hradnechalpokonsolidáciipolitickýchpomerovvprvej
polovici14.storočiapostaviťzvolenskýaliptovskýžupan,magisterrytierDonč.
Prvápísomnásprávaoňomužakoexistujúcomjezroku1341.hrad chránil novú
dôležitú komunikáciu – krajinskú cestu z Budína do Poľska, ktorá viedla cez
súčasný dolný kubín. PospojeníLiptova,TurcaaOravycezúdolieVáhumedzi
RužomberkomaKraľovanmijehostrategickývýznamvďakasituovaniunakrižovatkenajvýznamnejšíchobchodnýchciesteštevzrástol.Impozantnýdojemzanechávajúajúdajeoplošnejrozlohehradu:spolusozápadnýmpredhradím,
ukrytýmvlesnomporaste,advomiumelýmizemnýmiplošinaminavýchode,
sújehorozmery538x238metrov.
hrad je stále cenným svedectvom hradnej architektúry obdobia neskorej
gotiky a ranej renesancie,očomsvedčímnožstvozachovanýcharchitektonickýchčlánkov,okennýchostení,chŕličov,smolnýchnosov,strieľní,torzkozubov
akomínovýchplášťov,fasádnychúprav.Vysokéštíhlemúrypalácovhorného
hradu,vyrastajúceažzokrajovhradnéhobrala,čismeléesovitéklenutiemúrov
niekdajšejhradnejvežeajužnéhopalácasvedčiaostaviteľskomume,odvahe
ajemnomestetickomcíteníniekdajšíchstaviteľov,ktorídokázalispojiťkrásuľud-

Vedeli ste,
že... ?

Hrad Likava je známy aj povesťami o Čiernej panej
a duchovi zavraždeného služobníka – strážcovi thökölyovských pokladov. Helena Krušičová, oplývajúca
súcitným a láskavým vzťahom k poddaným likavského panstva, sa po smrti začala objavovať ako Čierna pani. Verí sa,
že keď sa prechádza po poliach a pohládza klasy dozrievajúceho obilia, chráni tým úrodu pred búrkami, víchricami
a krupobitím. Keď žehná z okien zámku okolitým poliam,
znamená to, že úroda bude dobrá a bohatá.
Poslednú noc pred pádom Likavy, obliehanej cisárskym vojskom, Štefan II. Thököly spolu s najvernejším sluhom ukrývali
v podzemných hradných pivniciach rodinné poklady. Nakoniec gróf uštedril svojmu vernému druhovi nečakanú
smrtiacu ranu. Tajomstvo pokladov Likavy a ich skrýš poznal
už iba on. Od tých čias noc čo noc duch zavraždeného služobníka neúnavne blúdi ruinami zámku a verne stráži zlato,
drahokamy a perly Thökölyovcov pred každou nepovolanou
a chamtivou pozemskou bytosťou. Zahubí každého trúfalého hľadača pokladov, bažiaceho po ukrytom bohatstve grófa
Štefana.

skéhodielasnádherouokolitejkrajiny.Dolnýhrad
Likavyjeprístupnýpočasletnejsezónyvýlučnepre
pešíchturistovprechádzajúcichpočervenejturistickej značke, ktorá vedie na predný Choč. Správcom
hraduvovlastníctveŽilinskéhosamosprávnehokraja
jeLiptovskémúzeumvRužomberku.

Východiskový bod: obecLikavka
dĺžka trasy: 2,3km
trvanie: 45min.
Prevýšenie: 92m(stúpanie92m,klesanie17m)
GPS: 49.1053133N,19.3122200E
dostupnosť: parkoviskovLikavke
www.liPtOVSkemuzeum.Sk
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Hrad a kašeľ v ptovsm

najmenší z trojice liptovských hradov,ktorýpredrokom1341nechalpostaviť
županDončnamiestezemianskejstrážnejosadyBelansko.Dosúčasnostisizachovalpôvodnúdispozíciudvojvežovéhohradnéhojadrascentrálneumiestnenýmpalácom,doplnenýmomalésevernépredhradiesneveľkýmdvojtraktovým
priechodnýmpalácom.V15.storočísazrejmedostaldomocihusitovabolpoškodený.
Približnev16.storočíhradrozšíriliovonkajšierenesančnéopevneniesnárožnýmibaštami.Deﬁnitívnupodobudalihradunazačiatku17.storočiamanželiaMikulášSandorﬀyaMagdalénaZayová,ktorísazaslúžiliovybudovanie
renesančnéhokaštieľavzápadnejčastipredhradia.
hrad a kaštieľ v hrádku sa v priebehu 18. storočia stali vzorovým centrom
spojeného likavsko-hrádockého komorského panstva,špecializujúcehosana
hospodárskezhodnotenietunajšieholesnéhobohatstva,spracovanieúžitkových
kovovaobchodserárnousoľou.
na začiatku 19. storočia celý súbor stavieb vyhorel, gotické hradné jadro na
rozdiel od kaštieľa nebolo obnovené, v roku 1930 ho zakonzervovali. Vareáli
hraduakaštieľavLiptovskomHrádkusídliloriaditeľstvoštátnychlesov,väznica
aokresnýsúd,odroku1958NárodopisnémúzeumLiptova(dnessúčasťLiptovskéhomúzeavRužomberku).

Hrádku

Vedeli ste,
že... ?

Povesť o hrade rozpráva smutný príbeh o husitskej neveste – dcére
hradného pána, ktorá pre otcov odpor k vyvolenému jej srdca, husitskému hajtmanovi, prišla o život.

Odroku2001jehradakaštieľvrukáchsúkromnéhomajiteľaainvestora.Hrad
vLiptovskomHrádkubolobľúbenýmsídlomnajvýznamnejšiehobásnikarenesančnéhoUhorska–ValentínaBalassu,ktorýtuhľadalinšpiráciepresvojupoéziuapodsiluetoutatranskýchkončiarovprežívalnajkrajšieobdobiesvojho
života.
hrad a kaštieľ
UlicaMagdalenyZai1,03301LiptovskýHrádok
+421445207712
oﬃce@grandcastle.sk
www.GrandcaStle.Sk
GPS: 49.0460506N,19.7323881E
dostupnosť: parkoviskopriamoprihrade
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Sabiký hrad

Pôvodne bol kráľovským hradom. Vznikolpravdepodobnenamiestestaršieho
hradiskaniekedyvprvejpolovici13.storočia.Prvýkrátsavpísomnýchzáznamochobjavujevroku1309,keďhovlastnilzvolenskýžupanDonč.V máji roku
1434 hrad podpálili husiti. Ponúdzovejopravevdruhejpolovici15.storočianasledovalarozsiahlaprestavba.Obnovilipozorovaciuvežu,pristaviligotickúkaplnku,pristredovekomjadrehradupostaviliprvépredhradiesdvomabaštami.
Koncom15.storočiahradznovavyhorel.Vroku1527panovníkFerdinandI.
Habsburskýdarovalpolovicuhradusvojmupriaznivcoviturčianskemužupanovi
FrantiškoviRévaiovi,ktorýo13rokovneskôrzískalijehodruhúčasť.Vovlastníctverévaiovskéhorodupotomhradostalaždoroku1945.Podnovýmimajiteľmi prešiel celý objekt dôkladnou opravou. Révaiovci vybudovali druhé
predhradiesnovoubránou,chránenoupolkruhovitoubaštouaštvorhrannou
vežou.
Nazačiatku17.storočiavyrástolvpredhradíkomfortnýrenesančnýkaštieľ.
Opustenýhradsapomalyrozpadával,dolnáčasťsrenesančnýmkaštieľomboli
obývateľnéaždodruhejsvetovejvojny.koncom roku 1944 nemci pri vojenskej
akcii vyhodili kaštieľ do vzduchu a spoločne s ním vypálili i neďalekú obec
Sklabinský Podzámok. HradnémúryvmalebnompredhoríVeľkejFatrysútak
dnesužibaromantickýmcieľomprechádzok.

Vedeli ste,
že... ?

Sklabinský hrad bol sídlom Turčianskej
župy a od roku 1527 ho vlastnil František
Révai, ktorý sa stal dedičným županom
Turca.
Povesť o hrade hovorí, že počas búrok počuť na hrade dunivé
kroky, rinčanie reťazí a zbraní a iné zvláštne zvuky. Tiež
údajne vidno preháňať sa rytiera bez tváre v tmavom plášti.
Pod hradom žil aj had s hlavou veľkou ako teľa, kto ho zazrel,
nevládal sa pohnúť z miesta.

Východiskový bod: SklabinskýPodzámok
dĺžka trasy: 1,3km
trvanie: 20min.
Prevýšenie: 104m(stúpanie106m,klesanie5m)
GPS: 49.0551111N,19.0181333E
dostupnosť: niejevyhradenéparkovisko
www.OBecSklaBinSkyPOdzamOk.Sk
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Zevsky hrad

PostavenýbolnaskalnatomúpätívrchuZnievvnadmorskejvýške985m.Je
zároveň najstarším známym hradom v turci a jedným z najvyššie položených
hradov na Slovensku.VystavaťhodaluhorskýpanovníkBeloIV.(*1235,†1276)
poničivomtatárskomvpádevedľastaršiehoZnojovhohrádku.
Vpísomnýchzáznamochsapoprvýkrátobjavujevroku1243podnázvomcastrumTuruch(hradTuriec).Situovaný bol na strategickom mieste, odkiaľ chránil a kontroloval vstup do turca po starej obchodnej ceste z Ponitria. Zároveň
boliprvýmsídlomTurčianskejstolice,neskôrsavšakpôsobiskožupanapresunulonaväčší,lepšieprístupnýSklabinskýhradaZnievskemuhraduľudiapostupnevrátilijehostarýnázov.
Pôvodnemajestátnesídloturčianskehožupanavnasledujúcichrokochdoplatilonasvojuneprístupnosť.Postupnesastalonepohodlnýmačastomenilomajiteľov. roku 1681 hrad vypálili tököliho povstalci. Odvtedy ostal opustený
apostupnechátral.
Dodnešnýchdnísatakzkedysivýznamnéhohraduzachovalilenzvyškyštvorhrannejvežeanižšiezákladypozdĺžnejobytnejbudovy.

Vedeli ste,
že... ?

Povesť hovorí o tom, že hrad získal svoje
meno podľa husitského kapitána Znieva,
ktorý ho bez boja obsadil vďaka malému pomocníkovi.

Východiskový bod: KláštorpodZnievom
dĺžka trasy: 3,5km
trvanie: 2h.
Prevýšenie: 453m(stúpanie477m,klesanie38m)
GPS: 48.9683886N,18.7730036E
dostupnosť: niejevyhradenéparkovisko,
možnosťvyužiťparkoviskopricintoríne
www.turiec.cOm
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Blcký hrad

Skutočným „orlím hniezdom“, postaveným na úzkej skalnej veži nad roklinami Gadera, bol Blatnický hrad, ktorý pravdepodobne v druhej polovici
13.storočianechalpostaviťPeterzBrezovice.Neskôrsastalkráľovskýmmajetkom.
Základomhradnéhokomplexuboldlhýúzkypaláczosilnenýnasevernejajužnejstranepolkruhovitýmivežamiaodseverovýchoduchránenýskalnoupriepasťou.Roku1539panovníkFerdinandI.HabsburskýdarovalhradFrantiškovi
Révaiovi.Príslušnícirévaiovskéhoroduprináslednýchprestavbáchobjektrozšíriliopredhradiesnovýmibudovami.
VobdobíTökölihopovstania(1678–1686)hradslúžilakobezpečnéútočisko
prešľachticovaprenasledovanýchduchovnýchzokolia.V roku 1703 hrad obsadili povstalci Františka ii. rákociho, ktorí pravdepodobne podpálili horný
hrad a celý objekt vyrabovali. Nasledujúcerokyprinieslipostupnýúpadok.RévaiovcisvojesídlapostupnepresunulidoneďalekýchkaštieľovvŠtiavničkeaMošovciach.
Opustenýhradsačasomzmenilnahospodárskyobjekt.Jeho osud deﬁnitívne
spečatil ničivý požiar v roku 1760, po ktorom ostal neobývaný a postupne začal
chátrať.

Vedeli ste,
že... ?

Povesť hovorí o krutom hradnom pánovi,
ktorý sa zmocnil nevesty iného, a tá keď
sa mu zunovala, neváhal ju zabiť a syna dal
zamurovať. Otrávil aj svoju druhú ženu. Dodnes
počuť v hradných múroch plač dieťaťa a možno stretnúť duchov zavraždených žien.

Východiskový bod: Blatnica,pamätník
dĺžka trasy: 2,2km
trvanie: 45min.
Prevýšenie: 91m(stúpanie91m,klesanie0m)
GPS: 48.9471153N,18.9471378E
dostupnosť: parkoviskopripamätníku
www.Blatnica.Sk
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Sobášny palác v Bytči

Sobášny palác v Bytči patrí medzi najvýznamnejšie renesančné stavby na našom území. Je jedinečnou stavbou, ktorej pôvodný charakter a využitie je
dokladom vysokej kultúrnej úrovne, ako aj odzrkadlením vysokého spoločenského postavenia rodiny
Turzovcov, predovšetkým Juraja Turzu, ktorý ho nechal postaviť v roku 1601. Palác mal slúžiť na svadobné hostiny dcér Juraja Turzu. Vzhľadom na zvyk,
že svadobný obrad aj hostina sa konali u rodiny nevesty, Juraj Turzo pravdepodobne počítal s veľkými
hostinami.
Svadby neboli jediným využitím paláca a už v prvej
polovici 17. storočia slúžil prevažne ako sklad soli,
obilia a iných plodín. Sobášny palác bol poškodený
viacerými požiarmi. Od roku 1970 je národnou kul túrnou pamiatkou a prešiel výraznou rekonštrukciou. Nachádza sa v ňom stála expozícia, ktorá je
pripomienkou jedinečnej histórie paláca, mesta
Bytče a osobnosti palatína Juraja Turza.

BONUS

Vedeli ste,
že... ?

V sobášnej miestnosti bol výklenok s posteľou? V nej mladomanželia strávili prvú
svadobnú noc počas hostiny a hostia tak mali
príležitosť skontrolovať, či bolo manželstvo naplnené. Výklenok na posteľ sa v tejto sále zachoval dodnes.

SOBášNy Palác v ByTči
Zámocký areál, 041 01 Bytča
+421 41 5523 027
muzeum@pmza.sk
www.Pmza.Sk
GPS: 49.2205611N, 18.5583417E
Dostupnosť: parkovisko priamo pri paláci
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Kašeľ doľa

Podrobnosti vzniku kaštieľa nie sú doposiaľ celkom známe. Súčasné bádanie
na základe archeologického a umelecko-historického výskumu kladie vznik
najstaršej časti kaštieľa do tretej štvrtiny 16. storočia. V tomto období bola postavená štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obytným priestorom v každom
podlaží. Pôvodne išlo skôr o obytnú vežu, ktorá plnila úlohu bezpečného šľachtického sídla. Po prístavbe ďalších miestností v druhej polovici 17. storočia nadobudol objekt charakter kaštieľa. Na každom podlaží bola pristavená sieň a tri
obytné miestnosti, jednotlivé podlažia sa spojili schodiskom vedúcim medzi obidvoma sieňami.
V roku 1658 sa tu nachádzali panské stajne, stodoly, ovocná záhrada, rybníky,
pivovar, chmeľnice, mlyn a píla. Kaštieľ do roku 1977 slúžil na obytné účely.
V roku 1977 sa začala jeho pamiatková obnova so zámerom zachovania pôvodných architektonických prvkov. Kaštieľ je jednou z vysunutých expozícií Kysuckého múzea v Čadci.
Pre návštevníkov je otvorený po celý rok, v jeho interiéroch aj na nádvorí
môžu vidieť výstavy, prezentácie ľudových remesiel, jarmoky, vystúpenia folklórnych súborov alebo historických skupín.

BONUS

Vedeli ste,
že... ?

Kaštieľ Radoľa je jedinečná renesančná
stavba a jediná zachovaná renesančná zemianska rezidencia na Kysuciach. Archeologické nálezisko v blízkosti kaštieľa predstavuje historicky
najstaršie doložené osídlenie regiónu.

Kaštieľ Radoľa
023 36 Radoľa
+421 41 4212505
kastiel@kysuckemuzeum.sk
www.KySucKemuzeum.SK
GPS: 49.2954203N, 18.7882197E
dostupnosť: parkovisko nie je vyhradené

Každoročné podujatia
Hrad kava
september: na hrade a V POdhradí –kultúrno-vzdelávaciepodujatie,vktoromsanávštevníci
oboznámiashistóriouhraduapovesťamioLikave,oliptovskýchhradochaskrytýchpokladoch
www.liptovskemuzeum.sk

Oravský hrad
apríl/máj: thurzOVe SláVnOSti – tradičnépodujatievenovanéodomykaniuhradudoletnej
turistickejsezóny
máj: rOzPráVkOVý hrad –podujatievenovanérozprávkamapredovšetkýmdeťom
júl: nOc krVaVeJ GróFky –nočnáprehliadka,ktorávyrozprávapríbehnajkrvilačnejšejženy
svetaAlžbetyBáthoryovej,zapísanejajvGuinnessovejkniherekordov
august: drakula – uPír nOSFeratu –všetcihradníduchoviačakajúspolusosvojímšéfom
Draculomnaichnajväčšiuslávnosť,ktoroujeprávetátonočnáprehliadka
deň V StredOVeku –podujatie,počasktoréhoOravskýhradopäťožijestredovekouatmosférouplnouhudby,tanca,bojovéhoumenia,aleizabudnutýchpríbehov.Svojeumeniepredvedútiežšikovnísokoliari,ktoríurčiterozžiariaočimalýchiveľkých
október: BOJíte Sa tmy? –večernáprehliadkajevenovanávšetkýmtým,ktorínechcústráviť
jesennéprázdninydomaaradisaboja
december: mikuláš na OraVSkOm hrade –anjeliinezbedníčerticisosv.Mikulášomzaklopú
nadvereOravskéhohradu
www.oravskemuzeum.sk

Hrad Strečno
apríl: SláVnOStné OtVOrenie hradu StrečnO –zážitkováprehliadkazoživotaznámych
osobnostíhradu,stredovekákuchyňaaremeslá
jún: deň detí na hrade StrečnO – podujatie k medzinárodnému dňu detí poteší malých
iveľkých
júl/august: nOčné Prehliadky hradu StrečnO –hradpočasletažijeajvnociaobľúbené
prehliadkyvneskorýchhodináchlákajústovkynávštevníkov
august: hradné hry ŽOFie BOSniakOVeJ –podujatievenovanénajznámejšejmajiteľkehradu
aopäťnávštevníkovvrátiadostredoveku
september: ceStOVanie V čaSe –atraktívnepodujatieprevšetkýchnadšencovhistórie,výnimočnýchzážitkovanetradičnýchchutí
október: nOc duchOV, tekVíc a Strašidiel –tradičnézáverečnépodujatieaktuálnejsezóny
nahradeStrečno
www.pmza.sk

Budíky hrad
marec/apríl :kríŽOVá ceSta – ekumenickápobožnosťkrížovejcestyvparkuBudatínskehohradu
jún: Stretnutie drOtárSkych maJStrOV –stretnutieumeleckýchremeselníkovzoSlovenska
aČiechdoplnenésprievodnýmiakciami
júl: zlaté čaSy BudatínSke –podujatieakovystrihnutézčiasposlednéhomajiteľaBudatínskehohradu,grófaGejzuČákiho,lákaatmosféroudobyznámehopanovníka
október: BudatínSky rínOk –tradičnézáverečnésezónnepodujatiespojenésukážkamiremeselníckejvýroby,bohatýmsprievodnýmprogramomagastronomickýmišpecialitami
www.pmza.sk

Dobre vidieť,
lepšie zažiť!
Príď do Žilinského kraja a naplánuj si výlety
s novou aplikáciou North Slovakia

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
Tel.: +421 41 50 32 361, www.zilinskyturistickykraj.sk
www.facebook.com/zilinskyturistickykraj
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/50 32 111, www.zilinskazupa.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 65 401, www.visitliptov.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA
Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: 0918 327 496, www.regionmalafatra.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0911 747 339, www.visitorava.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264, www.regionkysuce.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: 0948 620 661, www.rajeckadolina.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu
TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0915 551 377, www.turieckremnicko.sk
Projekt je realizovaný s ﬁnančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

Vydal Žilinský turistický kraj
Texty: ŽTK, Považské múzeum v Žiline, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Združenie na záchranu Lietavského hradu,
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