
Učíme sa o našom hrade... 
(tlačová správa) 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v spolupráci s o. z. Združenie hradu Bystrica pripravilo 
pre tri základné školy v okrese Považská Bystrica vzdelávací program  o zrúcanine hradu 
Bystrica. Hlavným prednášajúcim bol člen združenia pán Miroslav Tichý. 

V úvode oboznámil žiakov so stručnou históriou hradu, ktorého počiatky siahajú do 
12. storočia. Súčasné dendrochronologické výskumy (určovanie veku stromov na základe 
letokruhov) však môžu naznačujú, že hrad mohol byť postavený ešte pred tatárskym vpádom 
v 12. storočí.  Hrad patril viacerým rodom – Kaplaiovcom, Podmanickovcom, Šerédyovcom, 
Balašovcom a ďalším. Koncom 18. storočia už hrad začal vykazovať známky zanedbania. 
Opravy sa však nedočkal a postupne sa  z neho stala ruina. V roku 1920 bol znárodnený. 
V roku 2006 kúpilo hrad Mesto Považská Bystrica. Združenie hradu Bystrica vzniklo v roku 
2008 ako združenie nadšencov obnovy hradnej zrúcaniny. Za niekoľko rokov odviedli na 
hrade i okolí kus tvrdej práce – očistili okolie hradu od náletových drevín, sprístupnili cestu 
na hrad a začali s postupnými obnovnými prácami v jednotlivých častiach hradu. Pán Tichý 
zdôraznil, že hrad mal všetky atribúty stredovekého hradu – opevnenie, hradnú bránu, 
padací most, veže, strelne, smolný nos, vlčiu jamu, hladomorňu... Mal vybudovaný aj systém 
kanalizácie a viaceré náznaky svedčia o existencii hradného vodovodu. 

Prednášateľ doložil vlastné poznatky bohatým fotografickým materiálom. Prezentoval 
žiakom dobové zobrazenia hradu, architektonické riešenia i grafické návrhy obnovných prác, 
ako aj zábery stavebné práce na hrade. Kladne hodnotil spoluprácu s Úradom práce 
v Považskej Bystrici, vďaka ktorej nájdu sezónne uplatnenie evidovaní nezamestnaní.  

Žiakov prednáška zaujala, čo dosvedčili aj mnohými otázkami typu: „Kedy dokončíte hrad?“ 
„Postavíte aj strechu?“ „Nie je vaša práca nebezpečná?“, atď.  

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo celkovo 138 žiakov zo škôl – ZŠ Brvnište, ZŠ sv. 
Augustína v Považskej Bystrici a ZŠ Dolná Mariková. Podujatie bolo súčasťou projektu 
„Múzeum v škole“, na ktoré získalo vlastivedné múzeum finančnú dotáciu z Ministerstva 
kultúry SR prostredníctvom programu „kultúrne poukazy“. 
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