
 

 

Súťaž ADVENTNÝ KALENDÁR – správne odpovede 

 

  

1. Rok 2021 na Trenčianskom hrade nazývame aj Rokom Matúša Čáka Trenčianskeho, pretože tohto 

roku sme si pripomenuli 700. výročie úmrtia tejto významnej osobnosti Trenčianskeho hradu.  

2. Ľubovoľná odpoveď.  

3. Ľubovoľná odpoveď.  

4. Barborin palác. 

5. Ľubovoľná odpoveď.  

6. Hedviga Tešínska.  

7. 12. 9. 2020 

8. Stredoveká zbraň, nachádzajúca sa na južnom opevnení Trenčianskeho hradu sa volá trebuchet, a je 

tu umiestnená ako symbolický artefakt medzinárodného projektu TreBuChet, v rámci ktorého sa 

zrealizovala rekonštrukcia južného opevnenia hradu. 

9. Matúšov palác, Ľudovítov palác, Barborin palác, Zápoľského palác. 

10. Rotunda. Návštevníci tu môžu vidieť archeologické nálezy, ktoré hovoria o histórii nielen hradu 

samotného, ale i mesta a jeho okolia. 

11. Výška Matúšovej veže je 39 m (ale uznali sme aj 40 m). 

12. Z rekonštrukčných prác sa na hrade od septembra 2021 realizovali nasledovné obnovy a opravy:   

 rekonštrukcia strechy Matúšovej veže (výmena šindľa a impregnácia drevených častí krovu),  

 výmena dreveného zábradlia medzi štvrtou a piatou hradnou bránou,  

 vymaľovanie Rytierskej sály v Barborinom paláci a výmena interiérového osvetlenia,  

 výmena okien a dverí na viacerých objektoch,  

 odstránenie zvetranej omietky a pôvodného muriva strieľní, domurovanie a omietnutie 

odstránených častí muriva, 

 nová ochodza na budove kasárne,  

 nové schodisko s balkónom na 5. hradnej bráne, 

 rekonštrukcia prípojky kanalizácie na Matúšovej ulici. 

13. Ľubovoľná odpoveď.  

14. Za názov „čierna kuchyňa“ mohli sadze, ktoré sa pri varení jedla a po rozpálení ohňa pod kotlíkmi 

a panvicami usádzali na stenách kuchyne.  

15. Úlohou bolo zdieľanie príspevku. 

16. Počas leta 2021 sa konali 3 druhy nočných prehliadok a tieto sa volali:  

 Prekliaty Pán (16. 7. a 17. 7. 2021, 13. 8. a 14. 8. 2021),  

 Matúšova sestra (9. 7. a 10. 7. 2021, 6. 8 a 7. 8. 2021, 20. 8. a 21. 8. 2021), 

 Baterková prehliadka (31. 8. 2021). 

Spolu bolo odohraných 77 nočných prehliadok počas 11-ich termínov. 

17.  Na Trenčianskom hrade sa nachádza 7 železných brán (z toho 5 historických). 

18.  Obr. 1 – prvá vstupná brána,  

 Obr. 2 – štvrtá brána (tiež Illešházyovská).  

19. Ľubovoľná odpoveď. 

20. Ľubovoľná odpoveď. 

21. Ľubovoľná odpoveď. 

22. Ľubovoľná odpoveď. 

23. Ľubovoľná odpoveď. 

24. Ľubovoľná odpoveď.  


