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Dejiny Bratislavského hradu 

Pravek a Kelti

Hradný kopec zohral v dejinách mesta významnú úlohu – už oddávna sa tu
usadzovali ¾udia, neskôr sa hradný areál stal strategickou a pohraniènou
pevnosťou, sídlom štátnej a cirkevnej správy. 
Prírodné podmienky vytvorili na zaèiatku Karpatského masívu križovatku ciest.
Popri Dunaji cez tzv. Bratislavskú bránu viedla jedna cesta z východu na západ 
a vïaka brodu pod hradným kopcom sa križovala s cestou zo severu na juh. 
Prvé pravdepodobne opevnené osídlenie pochádza zo staršej doby kamennej 
(z polovice tretieho tisícroèia pred n. l.). Z tej doby sa našlo v areáli hradu
množstvo keramiky patriacej ¾udu bolerázskej kultúry, prièom unikátnym je nález
antropomorfnej plastiky ¾udskej nohy.
Keltský kmeò Bójov je prvým historicky známym etnikom, ktoré sa usadilo 
na území dnešnej Bratislavy, kde v 1. storoèí pred n. l. vybudovali opevnené
sídlisko, oppidum. Význam tohto keltského oppida v širšom stredoeurópskom
priestore potvrdili aj nedávne archeologické výskumy. Kniežacie sídlo na hradnej
akropole predstavovali kamenné stavby rímskeho typu. Pri výskumoch zvyškov
budov sa našiel poklad zlatých a strieborných mincí s vyrazenými nápismi Biatec
a Nonnos, jeden z viacerých nálezov mincí tzv. bratislavského typu. Okrem lokálnej
keramiky a kovových predmetov používala miestna elita aj výrobky importované
predovšetkým z územia Rímskej ríše. Oppidum v závere 1. storoèia pred. n. l.
upadá pod tlakom nepriate¾ských vpádov. 

Slovania a Ve¾ká Morava

Bratislavský hrad s okolím je jedným z troch nám známych slovanských osídlení 
z obdobia Ve¾kej Moravy na Slovensku, o ktorých máme písomnu zmienku. V prvej
písomnej zmienke sa spomína Bratislava ako Brezalauspurc a to v súvislosti 
s porážkou Bavorov Maïarmi v roku 907. V hradnom areáli sa našli okrem iného
pozostatky ve¾komoravskej baziliky, najväèšej cirkevnej stavby z èias Ve¾kej Moravy
na území Slovenska. 
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Fragmenty omietok interiéru ve¾komoravskej baziliky



Bitka pri Bratislave v roku 907 sa tradiène pokladá za udalosť, ktorá sa spája 
so zánikom Ve¾kej Moravy. Príchodom Maïarov v 10. storoèí sa nakrátko prerušila
kontinuita hradného osídlenia. Títo však hrad pravdepodobne vojensky
nedobýjali. Neïaleko zvyškov ve¾komoravskej baziliky objavili pri výskumoch 
v polovici 20. storoèia nedokonèenú vežu a múr opevnenia hradnej akropoly.
Vyvstáva tak otázka, èi opevòovacie aktivity nesúviseli s hrozbou útoku Maïarov. 

Arpádovci a Anjouovci

Po zaèlenení hradiska do vznikajúceho Uhorského krá¾ovstva sa jeho význam
nezmenšil. Stal sa strediskom komitátu, významnou pohraniènou pevnosťou, ktorej
sa nieko¾kokrát chceli zmocniť nemecké vojská pri ťaženiach do Uhorska. 
Po neúspešnom obliehaní hradu cisárom Henrichom III. (1039/46 – 1056) v roku
1052 prišiel do cisárovho tábora na pravom brehu Dunaja pápež Lev IX. (1049 –
1054) dohodnúť mier medzi Henrichom III. a uhorským krá¾om Ondrejom I. (1046
– 1060). Henrich III. obliehal Bratislavský hrad nieko¾kokrát a práve vyššie
spomenutý pokus dobyť hrad je najznámejší kvôli príbehu, v ktorom zohrali hlavnú
úlohu obrancovia hradu. V noci prevàtali a potopili zásobovacie lode nepriate¾a,
èím sa Henrichovo vojsko dostalo do ve¾kých problémov. 
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Cisár Henrich III. pod Bratislavským hradom
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O význame hradu svedèí aj to, že ho využívali i v nástupníckych bojoch o uhorský
trón. Najznámejší je prípad zosadeného krá¾a Šalamúna (1063 – 1074/81), ktorý 
si zvolil hrad za svoje sídlo. Práve za Šalamúnovho pobytu prebehli opravné práce
na hrade, predovšetkým spevnenie ešte slovanského valu. Obranné valy vylepšili
aj poèas vynúteného pobytu Štefana III. (1162-1172). V 12. storoèí postavili ved¾a
staršieho paláca (pravdepodobne s ve¾komoravskými základmi) nový a väèší
dvojpriestorový palác. Z paláca sa zachovali zvyšky architektonického èlenenia
pod západným krídlom dnešného paláca. V roku 1189 na hrade privítal uhorský
krá¾ Belo III. (1173 – 1196) rímskeho cisára Fridricha Barbarossu (1152/55 – 1190)
pri príprave 3. križiackej výpravy.
Inou významnou udalosťou boli slávnostné zásnuby a vypravenie Alžbety 
(1207 – 1231), dcéry krá¾a Ondreja II. (1205 – 1235) a neskoršej svätice 
za durínskym grófom ¼udovítom IV. (1217 – 1227). Na jej poèesť koncom 
20. storoèia umiestnili na dolnej východnej terase sochu.
V 11. storoèí postavili na základoch ve¾komoravskej baziliky kostol sv. Salvatora
(okolo kostola bolo pohrebisko už od ve¾komoravských èias) a na hrade sídlilo 
aj prepoštstvo s kapitulou, ktorá mala funkciu hodnoverného miesta. Zachované
základy kostola objavené pri archeologických výskumoch v 50. rokoch 20. storoèia
pozostávajú zo západnej èasti so svätyòou spojenou s palácom kapituly. Východnú
(nám dnes neznámu) èasť kostola vyťažili pri žigmundovskej prestavbe, keïže
zasahovala do priestoru priekopy okolo paláca. 
Èoskoro sa však potreby cirkevného centra dostali do rozporu s potrebami
vojenskej pevnosti. Keïže bol hrad prístupný veriacim, mohli sa prípadne dostať
na hrad aj nepriate¾skí zvedovia a zistiť jeho obranyschopnosť. V roku 1204
požiadal listom krá¾ Imrich (1196 – 1204) pápeža Inocenta III. (1198 – 1216) 
o povolenie presunúť prepoštstvo do rozvíjajúceho sa podhradského osídlenia. 
V priebehu 1. polovice 13. storoèia nasledovala prepoštstvo do podhradia 
aj kapitula a hlavne farský kostol. 
Poèas nièivého tatárskeho vpádu v rokoch 1241 a 1242, ktorý spustošil Uhorsko,
hrad ako jeden z mála Tatárom odolal. Na základe iniciatívy krá¾a Belu IV. 
(1235 – 1270) sa pristúpilo k budovaniu nových kamenných hradov, èo vyvolalo
potrebu prestavať aj Bratislavský hrad. Zanikli paláce na akropole a na miesto nich
postavili v 1. polovici 13. storoèia ve¾kú obytnú vežu s predstavanou obrannou
vežou, najstaršou do dnešných dní zachovanou architektúrou. Veža dostala
pomenovanie Korunná, pretože v nej neskôr uchovávali uhorské korunovaèné
klenoty. Obytná veža bola vnútri menšieho opevnenia hradnej akropoly, ktorého
súèasťou bola aj obranná - Korunná veža. Obranná veža siahala do výšky dnešného
podkrovia paláca a bola ukonèená cimburím. Prístup do veže, resp. jej vyšších
podlaží, bol z prvého poschodia za pomoci dreveného mostíka. Vnútri boli drevené
stropy, prièom z obranných dôvodov sa dalo vystúpiť vyššie len za pomoci rebríkov.
Pozostatky ïalšej veže sa našli pri výskumoch v priestore pod dnešnou bránou
paláca. Belo IV. v listine z roku 1245 odmenil stavite¾ov veže, hradných jobagiónov
Leka a Petra majetkami. Spevnili aj vonkajšie opevnenie, ktoré bolo stále
drevozemné tým, že do neho v pravidelných rozstupoch vsadili štvorcové kamenné
veže.
Túto podobu poznáme z najstarších vyobrazení hradu vo Viedenskej ma¾ovanej
kronike zo 14. storoèia, v ktorej sú ilustrované dve udalosti: obliehanie z roku 1052
a stret krá¾ov Šalamúna a Ladislava I. Ak si chceme dnes urobiť predstavu 
o vzh¾ade hradu s obytnou vežou v 13. storoèí, môžeme navštíviť neïaleký hrad 
v Hainburgu an der Donau alebo bližší pohranièný hrad Pottenburg. 
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Žigmundovská prestavba

V priebehu 14. storoèia nedošlo na Bratislavskom hrade k významným udalostiam,
ale jeho význam vzrástol v èase vlády cisára Žigmunda Luxemburského 
(1387 – 1437), ktorý si tu chcel vytvoriť rezidenciu, keïže mu vyhovovala svojou
polohou vo vzťahu k nemeckej ríši lepšie ako Budín. 
V prvej tretine 15. storoèia došlo k zásadnej prestavbe vonkajšieho opevnenia,
drevozemné nahradili kamenné hradby. Na dvoch strategických polohách 
v severnej èasti areálu umiestnili dve delostrelecké bašty v tvare podkovy,
chrániace prístup k hradu. Známejšia a lepšie zachovaná je bašta Luginsland, ktorá
napriek romanticky znejúcemu názvu „Výh¾ad do krajiny“ bola okrem obrany
hradu aj hrozbou pre mesto, pretože èasť strie¾ní mierila do osídlenia pod hradom.
Do hradného areálu sa vstupovalo dvoma stavebne totožnými vežami s bránou, 
z ktorých sa do dnešných dní zachovala východná brána. Bola známa pod menom
Žigmundova, v staršej literatúre uvádzaná ako Korvínova brána. Obrana
východnej brány bola posilnená malým predbráním, ïalej nasledovala samotná
veža brány a keï ju nepriate¾ prerazil, ocitol sa v priestore uzavretom ïalšou
bránou a zvrchu z ochodze medzi múrmi bol ohrozovaný obrancami hradu. 

Na vrchole kopca postavili štvorkrídlový dvojposchodový palác nepravidelného
lichobežníkového pôdorysu, ktorý urèil hlavnú podobu i neskorším prestavbám.
Došlo k asanácii stavieb na vrchole hradného kopca okrem veže zvanej Korunná,
ktorú zaèlenili do nového paláca. Vežu nadstavali o poschodie, ktoré vybavili
vonkajšou ochodzou. Vo vnútornom palácovom nádvorí postavili ve¾ký gotický
arkier a pre potreby reprezentácie panovníka vo východnom krídle na poschodí
roz¾ahlú sieò, tzv. Rytiersku. Okná siene otoèené k mestu mali podobný výzor ako
odkryté rekonštruované gotické okno na južnej fasáde. Pod Rytierskou sieòou bola
ve¾ká sieò, ktorej dnes rekonštruovaná východná stena dáva tušiť podobu siene 
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Bratislava na pláne Viedne z roku 1421
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v 15. storoèí. Táto ve¾ká gotická sieò
na prízemí je dnes známa ako
Rytierska sieò s mohutnými
opornými ståpmi pre klenbu z lo-
mených oblúkov. Okolo paláca
vyhåbili mohutnú, približne 20 metrov
širokú priekopu a do paláca sa vstu-
povalo bránou v strede južného
krídla, zabezpeèenou padacím
mostom. Bránu zdobili kamenné
plastiky príšer ako aj krá¾ovský erb.
Južnú stenu otoèenú k Dunaju
ukonèovali konzoly zdobené plasti-
kami tvárí rôznych netvorov 
èi bájnych zvierat. 
Západné krídlo paláca bolo najohro-
zenejšou èasťou, preto ho vybudovali
s ve¾kou hrúbkou múru (na druhom
poschodí dosahuje približne 7 a pol
metra). Hrúbku múru urèila obava 
z možného blízkeho ostre¾ovania. V hmote múru boli umiestnené komôrky 
pre strie¾ne, prièom obranyschopnosť zvýšila aj vonkajšia ochodza umiestnená 
na kamenných konzolách, ktorých zosekané zvyšky sú prezentované na fasáde.
Všetky vonkajšie múry paláca mali hrubšiu základòu, ktorá sa smerom hore
zužovala. Profesor Alfred Piffl (1907 – 1972) naèrtol nieko¾ko štúdií obrany hradu
a pod¾a nich mala taká stena lepšiu schopnosť absorbovať delovú gu¾u, rovnako
však aj ohrozovať nepriate¾a odrážaním gú¾ spúšťaných zhora. 
Nárožia paláca (ale aj hradných brán) spevnila bosáž, ktorá rovnako ako
zošikmenie múrov mala sťažiť prerazenie hradných múrov. Zásobovanie vodou
zlepšilo vyhåbenie studne na nádvorí, ktorá doplnila tradiène používané cisterny. 
Prestavba hradu však nebola za života Žigmunda Luxemburského dokonèená 
a jeho nástupcovia uprednostnili iné objekty v meste. Po Žigmundovej smrti 
sa ve¾ké zmeny na hrade neudiali, nevenovali mu pozornosť ani Hunyadiovci, 
ani Jagelovci. Hrad bol v bojoch, ktoré zmietali Uhorskom, dokonca poškodený.

Sídlo uhorských krá¾ov

V roku 1526 turecké vojská zvíťazili nad uhorskými v bitke pri Moháèi, prièom
padol aj uhorský krá¾ ¼udovít II (1516 – 1526). V nástupníckych bojoch medzi
Ferdinandom I. Habsburským (1526 – 1564) a Jánom I. Zápo¾ským (1526 – 1540)
bol hrad síce poškodený, napriek tomu si ho Ferdinand vybral za svoje sídlo
uhorského dvora (Uhorsko bolo v tej dobe rozdelené na tri èasti medzi 
Ferdinanda I., Jána I. a Turkov). Bratislava sa stala korunovaèným mestom
uhorských krá¾ov. Korunovaèné klenoty boli prenesené a uložené na I. poschodí
najstaršej veže hradu, ktorá pod¾a nich dostala názov Korunná. Od roku 1608 
až do vlády Jozefa II. bola veža stále miestom uloženia korunovaèných klenotov,
ktoré strážilo 100 vojakov, prièom klenoty opustili hrad len v prípade
nebezpeèenstva. Ferdinand I. dal poškodený hrad prestavať v duchu renesancie,
prièom sa obytná plocha paláca zväèšila. Na prestavbe sa podie¾ali talianski 
a nemeckí majstri. Pôvodný hlavný vchod do paláca bol posunutý zo stredovej osi
južnej fasády smerom na východ, kde postavili aj do priekopy vysunutú vežu.

Zrekonštruované gotické okno na južnej fasáde
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Ve¾ké siene vo východnom krídle prešli prestavbou, ich plocha sa zmenšila, 
do dolnej siene vložili ešte jedno podlažie. Vnútorné priestory boli nádherne
zariadené a vyzdobené. Dokladajú to objavené èasti zvyšku arkiera v juho-
východnom rohu prvého poschodia a archívny materiál. Okná paláca boli zdobené

motívom rádu zlatého rúna. Zlomky okenných nadpraží sa neskôr našli sekundárne
využité v múroch. Také isté okná je ešte dnes možné vidieť v Hofburgu vo Viedni
a motív zlatého rúna je využitý aj v architektonických detailoch na letohrádku
krá¾ovnej Anny, manželky Ferdinanda I., na Pražskom hrade. Na hrade sa konali
aj snemy uhorskej š¾achty, hoci na druhej strane slúžil aj ako väzenie pre významné
osobnosti, ale aj pre nižšie postavených ¾udí. Za cisára Rudolfa II. pristavali 
k východnej strane paláca loptovòu. 

Pálfiovská prestavba

V 17. storoèí hrad opäť prešiel výraznou prestavbou, ktorú viedol rod Pálfiovcov,
ktorý za vykonané služby, vrátane prestavby hradu, získal od panovníka
Ferdinanda III. (1637 – 1657) v roku 1651 dediène úrad kapitána hradu, župana
Bratislavskej stolice a prepožièanie hradu do užívania (rozšírilo sa tak privilégium
cisára Rudolfa II. (1576 – 1612) z roku 1598 pre Mikuláša Pálfiho (1552 – 1600)
a jeho potomkov).
Poèas protihabsburských povstaní sa hradu zmocnil Gabriel Bethlen (1580 – 1629)
a v následných bojoch stavba znaène utrpela. Preto v druhej štvrtine 17. storoèia

8

Okenné nadpražie s motívom rádu zlatého rúna

Korunovácia Mateja II. za uhorského krá¾a v roku 1608
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Pálfiovci zaèali prestavbu, na ktorej sa podie¾ali taliansky majster Giovanni
Albertalli (1575/80 – 1657) a architekt Giovanni Battista Carlone (? – 1645).
Hradný palác získal vtedy charakteristickú siluetu, ktorú si zachoval do dnešných
èias. Boli zjednotené všetky fasády, nadstavili tretie poschodie a v nárožiach
doplnili vežièky. Bránu paláca vrátili do centrálnej polohy bývalého gotického
vstupu. Vylepšili ochranu prístupu do paláca pridaním delostreleckej terasy 
s baštami po krajoch. Prízemie južného a západného krídla bolo do dvora otvorené
arkádami. Taktiež vybudovali schodiská v tvare podkovy v severnom a západnom
krídle. V reprezentaèných interiéroch vznikol cyklus nástropných malieb pred-
stavujúcich apoteózu  (oslavu) cisára Ferdinanda II. (1619 – 1637) od Paula
Juvenella staršieho (1579 – 1643). Kaplnku premiestnili z južného krídla 
do severného. Prestavba trvala 10 rokov, pozmenila nielen palác, ale aj jeho okolie.
V èase zvýšeného tureckého nebezpeèenstva vybudovali delové bastióny, novú
západnú bránu. Pod¾a cisára Leopolda I. (1658 – 1705) nazvanú Leopoldova,
ktorá mala byť súèasťou prestavby hradu na barokovú pevnosť hviezdicového tvaru
pod¾a projektu Giuseppe Priamiho. Návrh sa realizoval len èiastoène v južnom
opevnení. Neskôr zväèšili areál hradu o delostreleckú terasu na západe, ktorá mala
brániť najohrozenejšiu èasť. Pri príležitosti korunovácie cisára Karola VI. v roku
1712 postavili na západe nový hlavný vstup do areálu hradu, Viedenskú bránu
(pôvodne niesla meno Karolova).

Zlatý vek

Posledná, výrazná adaptácia paláca a areálu sa uskutoènila v nieko¾kých etapách
poèas vlády krá¾ovnej Márie Terézie (1740 – 1780). Mohutná pevnosť mala byť
zmenená na luxusnú rokokovú rezidenciu. Prvý plán rekonštrukcie, avšak
neuskutoènený, vypracoval architekt viedenského dvora Jean Nicola Jadot 
(1710 – 1761). Významný podiel na koneènom architektonickom vzh¾ade hradu
mali dvaja architekti – Nicolas Pacassi (1716 – 1790) a Franz Anton Hillebrandt 
(1719 – 1797). K hradnému palácu vzniklo viac prístavieb – na východnej strane
menší palác (neskôr známy ako Tereziánum), na severnej zimná jazdiareò 
a záhradný pavilón, na západnej terase boli postavené hospodárske a obytné 

budovy pre služobníctvo a otvorená jazdiareò. Namiesto problematického
vojenského mesteèka, trpiaceho nedostatkom hygieny, vybudovali pre vojakov
kasárne pri severných hradbách. Uvo¾nenú lokalitu využili pre záhradné úpravy.

Bratislavský hrad po pálfiovskej prestavbe, 1735
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V areáli vznikli dve záhrady pod¾a francúzskych vzorov, ve¾ká záhrada na severe
so štyrmi terasami a malá záhrada na dolnej juhovýchodnej terase s výh¾adom 
na mesto. Neustále problémy s vodou vyriešil bratislavský rodák Johann Wolfgang
Kempelen (1734 – 1804), ktorý zaviedol vodovod, ktorý èerpal vodu z Dunaja.
Južnú fasádu upravili pod¾a vtedajšieho vkusu; trojosový vstup s vestibulom 
pod balkónom na I. poschodí, pred palácovou bránou vytvorili priestor na èestné
nádvorie so strážnicami a párom víťazných brán zdobených plastikami trofejí.
Najvýznamnejšou premenou prešiel interiér paláca. V západnom krídle, na úkor
pôvodného gotického múru, vstavali ve¾ké reprezentaèné schodisko. Krá¾ovské
priestory na I. poschodí vyzdobili pod¾a vzorov viedenských palácov, prevažne 
v bielo-zlatej farbe. Ako vo viedenskom Hofburgu, aj v bratislavskom paláci
realizovali zrkadlovú sieò (sieò zrekonštruovali na základe popisov a zachovanej
podobnej siene vo Viedni pri poslednej obnove hradu). Bola tu aj miestnosť 
s vtedy populárnym èínskym porcelánom, ktorý mala Mária Terézia vo ve¾kej
ob¾ube. Interiér doplnili nábytkom a obrazmi z cisárskych skladov vo Viedni.
Hrad sa stal aj krá¾ovskou rezidenciou – Mária Terézia vymenovala Alberta Sasko-
Tešínskeho (1738 – 1822), manžela svojej ob¾úbenej dcéry Márie Kristíny 
(1742 – 1798), za miestodržite¾a Uhorska a manželský pár sa usadil na hrade. 
V Tereziáne vytvoril Albert Sasko-Tešínsky umelecké zbierky. Albert položil základy
neskoršej významnej kultúrnej ustanovizne Albertiny vo Viedni.
Po smrti Márie Terézie jej syn cisár Jozef II. (1780 – 1790) umiestnil na hrad
kòazský seminár, v ktorom študovali duchovní z celého Uhorska, väèšina však
pochádzala zo Slovenska. Študoval tu okrem iných aj Anton Bernolák 
(1762 – 1813), ktorý vypracoval základy prvého spisovného slovenského jazyka.

Požiar a ruina

Od roku 1802, po vysťahovaní kòazského seminára, hrad využívala vojenská
správa. V majetku vojska zostal poèas celého 19. storoèia až do èias po II. svetovej
vojne. 28. mája 1811 pre neopatrnosť posádky vznikol požiar, ktorý hrad
zdevastoval a postupne sa zaèal rozpadávať. Vyhorel palác i k nemu pristavané
objekty, murivá zo znièených objektov postupne rozoberali pre výstavbu v okolí
hradu. Zvyšné zachované stavby upravili pre potreby vojenskej posádky. 
Poèas revoluèných štyridsiatych rokov v Uhorsku nasmerovala vojenská posádka
delá na mesto pre prípad vypuknutia nepokojov, ako vidieť zo zachovaného plánu

10

Bratislavský hrad okolo roku 1788
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z toho obdobia. Niektoré zachované priestory slúžili ako väzenie. V roku 1849 
na hrade internovali prvého predsedu maïarskej revoluènej vlády Lajosa
Batthyányiho (1807 – 1849), ako i ïalšie osobnosti revolúcie, ale aj deti vedúcej
postavy Lajosa Kossutha (1802 – 1894). 
Hradné priestory boli aj svedkom viacerých popráv. V závere I. svetovej vojny 
tu popravili zastrelením vodcov protivojnovej vzbury Jána Škapíka a Martina Jursa
(obaja narodení v roku 1896).

Obnova hradu 

Pokusy zachrániť ruiny hradu pred rozpadnutím a zánikom sa objavovali 
už od 19. storoèia. Na zaèiatku 20. storoèia Ján Batka (1845 – 1917), archivár
mesta Bratislavy, zostavil dve memorandá na obnovu hradu a poslal ich uhorskej
vláde v Budapešti a viedenskému dvoru. 
Po I. svetovej vojne vyhotovil architekt Dušan Jurkoviè (1868 – 1947) návrh 
na využitie areálu hradu pre potreby univerzity v Bratislave. Napriek tomu 
sa v 30. rokoch rozhodlo o odstránení ruín hradu a vybudovaní budovy 
pre Krajinský úrad, v dôsledku èoho sa uskutoènil v roku 1937 aj prvý
archeologický prieskum pod vedením Štefana Janšáka (1886 – 1972). 
Poèas II. svetovej vojny padlo rozhodnutie umiestniť na hradný kopec a do jeho
bezprostredného okolia budovy univerzity. V roku 1941 sa uskutoènila
medzinárodná architektonická súťaž so zámerom vybudovať tu univerzitné
mesteèko, prièom väèšina návrhov rátala s likvidáciou pozostatkov hradu.
Realizácii našťastie zabránili vojnové podmienky. Od 40. rokov sa stav ruiny paláca
èoraz viac zhoršoval, zrútila sa napríklad dvorná èasť severného traktu. 
Po vojne armáda opustila areál a v roku 1949 v bývalej ve¾kej záhrade vybudovali
prírodný amfiteáter. Na základe stretnutia komisie zvolanej pre posúdenie stavu 
a budúcnosti Bratislavského hradu 28. mája 1953 poverili prieskumnými 
a záchrannými prácami kolektív Katedry vývoja architektúry pod vedením
profesora Alfreda Piffla (1907 – 1972), ktorý viedol nielen architektonický 
a archeologický prieskum, ale zaèal aj so stavebnými prácami a spolu s kolektívom
vypracoval projekt záchrany a využitia hradu. 

Nádvorie paláca okolo roku 1920
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Využitie hradného paláca poèítalo s kultúrnymi aktivitami, nebol však známy
užívate¾ – v návrhoch odznela Slovenská akadémia vied alebo Slovenské národné
múzeum. Nebol ujasnený ani koneèný výtvarný zámer hradu, akým smerom 
sa uberať – èi konzervovať ruiny alebo rekonštruovať hrad do poslednej podoby
pred požiarom. Keï zvíťazila idea obnovy barokového stavu, tak sa riešil vzh¾ad
jednotlivých detailov – ve¾kú polemiku vzbudili napr. varianty zastrešenia
hradného paláca, kde stáli proti sebe prívrženci plochej strechy oproti stúpencom
sedlovej strechy. Za obnovu Bratislavského hradu bolo treba neustále bojovať -
okrem nepriazne niektorých politických èi odborných kruhov bol èastým
problémom hlavne nedostatok financií èi materiálu.
Riadny archeologický výskum sa napriek poèiatoèným peripetiám zaèal v roku
1958 pod hlavièkou Slovenskej akadémie vied a pod vedením Bela Pollu 
(1917 – 2000) a Tatiany Štefanovièovej (1934). Výskum sa sústredil 
na plochy Leopoldovho nádvoria, hradného paláca a jeho blízkeho okolia.
Najvýznamnejším nálezom boli zvyšky cirkevných architektúr a pohrebisko 
na východnej terase. Archeologické a architektonické výskumy sa neskonèili ani
po otvorení hradu verejnosti v roku 1968, ale prebiehajú s menšími prestávkami 
a pod vedením rôznych kolektívov do dnešných dní. Pri výskumoch súvisiacich 

12

Alfred Piffl s modelom hradu v roku 1956
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s poslednou rekonštrukciou hradu objavili výskumníci z Mestského ústavu ochrany
pamiatok rozsiahle pozostatky keltsko-rímskeho pôvodu a potvrdili tak sídlo
keltských kniežat na hradnom kopci.
Po uväznení Alfreda Piffla v roku 1958 sa stal vedúcim projektu obnovy
Bratislavského hradu akad. arch. Dušan Martinèek (1910 – 1994), ktorý
prepracoval predchádzajúce návrhy. Ako užívate¾ priestorov hradného paláca bolo
urèené Slovenské národné múzeum, pre ktoré sa projekt zaèal upravovať. V roku
1964 došlo k ïalšiemu prepracovaniu projektu na základe požiadavky umiestniť

Návrh južnej fasády od architekta Beòušku z roku 1958/59

Zasadacia sieò SNR na I. poschodí paláca v roku 1968
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do èasti paláca reprezentaèné priestory Slovenskej národnej rady. Pre potreby SNR
zriadili v južnom krídle I. poschodia zasadaciu sieò s príslušným zázemím. 
V roku 1970 došlo k zmene I. poschodia, ktoré dostalo charakter reprezentaèných
priestorov pre protokolárne príležitosti. 
Zároveò sa riešilo i umelecké stvárnenie interiérov hradného paláca, na ktorom 
sa podie¾ali ¼udovít Fulla (1902 – 1980), akad. sochár Ladislav Gandl (1919 –
1992), akad. mal. Estera Šimeèková-Martinèeková (1909 – 2005). Výtvarno-
priestorové riešenie expozícií SNM na II. a III. podlaží mal na starosti 
Ing. arch. Ferdinand Miluèký (1929).
Vo významnom roku 1968, zapísanom v našich dejinách, poèas dokonèovacích
prác, obsadili 21.8. hradný areál vojská Varšavskej zmluvy a zotrvali 
tu do 12. septembra. Dòa 30. októbra toho istého roku v priestoroch 
na I. poschodí slávnostne podpísali Ústavný zákon o èeskoslovenskej federácii 
a zároveò obnovené priestory sprístupnili verejnosti. Podpis ústavného zákona
oslávili predstavitelia štátu vysadením troch symbolických líp neïaleko základov
ve¾komoravskej baziliky.
V 80. rokoch prebehla architektonická súťaž o podobu Západnej terasy 
a prípadného dotvorenia areálu. Realizácia prebehla až v 90. rokoch 
ako znovuvýstavba barokového objektu, ktorý projektovala architektonická
kancelária Bouda a Masár. 
Pri príležitosti 20. výroèia podpisu ústavného zákona (ako aj 60. výroèia vzniku
Èeskoslovenskej republiky) otvorilo Slovenské národné múzeum v najzacho-
valejších priestoroch paláca klenotnicu s výstavou najvýznamnejších
archeologických klenotov z územia Slovenska. 
V roku 2008 sa zaèala súèasná rekonštrukcia Bratislavského hradu pod¾a návrhu
Petra Boudu a Ivana Masára, ktorá má vytvoriť okrem výtvarného riešenia, 
èo najvernejšieho k barokovému stavu pred požiarom, moderné a vhodnejšie
priestory pre Národnú radu Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum.

14
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1 Viedenská brána
2 Západná terasa 
3 Hradná priekopa 
4 Priestory pod Èestným nádvorím
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1

Hlavný vstup do areálu hradu postavili na zaèiatku vlády cisára Karola VI. 
pri príležitosti jeho korunovácie v roku 1712. Brána niesla sprvu meno po cisárovi
Karolovi, ale prevážilo jej neskoršie pomenovanie Viedenská brána 
(pre jej orientáciu na západnej strane opevnenia). Na rozdiel od starších brán 
už nemá výraznú fortifikaènú úlohu, keïže vojenské hrozby pominuli, ale vysoko
reprezentatívnu. Jej architektúra predstavuje triumfálnu bránu. Atiku brány
nadstavili v 19. storoèí múrikom so strie¾òami pre lepšiu prípadnú obranu vstupu.
Vojakom hradnej posádky slúžili ve¾ké kovové hodiny zachytené na poh¾adniciach
zo zaèiatku 20. storoèia. Pri rekonštrukcii koncom 20. storoèia bráne navrátili 
jej barokový vzh¾ad, múr atiky znížili a doplnili kamennými vázami.

Viedenská brána�
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Západná terasa 

Budova na Západnej terase je kópiou stavby z 18. storoèia, ktorá bola znièená 
pri požiari v roku 1811. V polovici 18. storoèia prestal Bratislavský hrad vyhovovať
novým nárokom doby a krá¾ovského dvora. Okrem modernizácie paláca postavili
pod¾a návrhu architekta Hillebrandta trojkrídlovú budovu na Západnej terase,
ktorá dovtedy slúžila delostrelectvu a obrane hradu. Do budov umiestnili priestory
pre služobníctvo, kuchyne a stajne. Na nádvorí vybudovali otvorenú jazdiareò. 
Po zániku väèšiny stavby väznili v zachovaných pivniciach previnilých vojakov. 
V súèasnosti sú v budove priestory Národnej rady SR a výstavná sieò 
na príležitostné výstavy. Na fasáde paláca sú vidite¾né odtesané gotické konzoly 
a neskorogotické okná z 15. storoèia.
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3

Hradná priekopa 

Pod južnou fasádou paláca sa nachádza pozostatok priekopy z 15. storoèia, ktorá
je široká až 20 metrov a pôvodne sa vinula okolo celej hradnej akropoly. 
Pri výskumoch hradu v 20. storoèí našli v priekope mnoho predmetov vyhodených
z interiérov paláca pri prestavbách v minulých stároèiach. V 17. storoèí vybudovali
v priekope delostreleckú terasu spevnenú v rohoch oválnymi baštami, chrániacu
prístup do paláca. Rekonštrukciu pôdorysu jednej z týchto delových bášt je možné
vidieť pod Korunnou vežou. Potom, èo pominuli vojenské hrozby, priekopa vôkol
paláca stratila obrannú funkciu a bola z ve¾kej èasti zasypaná zeminou. 
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Hradnú priekopu (pred vstupom do paláca) poèas stároèí preklenulo nieko¾ko
mostov sprvu èiastoène kamenných, èiastoène drevených, prièom posledný úsek
pred bránou slúžil ako padací most. V 2. polovici 18. storoèia existujúce prvky
starších mostov zaèlenili do mohutnej stavebnej konštrukcie Èestného nádvoria
premosťujúcej priekopu a poèas obnovy hradu v 20. storoèí vytvorili pod sústavou
mostov priestory slúžiace výstavám a službám pre verejnosť, napríklad múzejný
obchod. Vo výstavných priestoroch sú umiestnené kamenné plastiky, 
ako napríklad torzo jazdeckej sochy Márie Terézie z nitrianskeho ve¾koprepoštského
paláca.

Priestory pod Èestným 
nádvorím
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5 Èestné nádvorie 
6 Pokladòa múzea
7 Socha Svätopluka
8 Korunná veža 
9 Gotická brána 
10 Hradný palác
11 Renesanèný vstup
12 Klenotnica 
13 Cisterna
14 Hradná studòa 
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5

Èestné nádvorie 

Èestné nádvorie predstavuje nástupný priestor do paláca. Palác bol od 15. storoèia
obohnaný priekopou a prístup do neho zabezpeèoval padací most. V 18. storoèí
táto situácia nevyhovovala potrebám barokovej reprezentácie a preto prebudovali
južný svah pred palácom. Vznikol priestor pod¾a francúzskeho vzoru, tzv. court
d´honnour. Èestné nádvorie ohranièili dve strážnice pre gardu a víťazné brány. 
Strážnice aj brány ozdobili plastikami imperiálnej symboliky - trofejami. Východná
víťazná brána nikdy nebola prejazdná, ale vizuálne uzatvárala symetriu nádvoria.
Z brány vedie schodisko na Leopoldovo nádvorie. Zrekonštruované gotické okno
na fasáde pochádza z obdobia vlády Žigmunda Luxemburského. 
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V priebehu 18. storoèia vybudovali pred bránou paláca dve prízemné budovy,
slúžiace potrebám gardy chrániacej vstup do paláca. Obdobie devastácie 
v 19. a 20. storoèí najmenej poškodilo východnú strážnicu, v ktorej je dnes
umiestnená pokladòa SNM – Historického múzea. 
Otváracie hodiny: v letnej sezóne od 10.00 hod. do 18.00 hod., v zimnej sezóne
od 09.00 hod. do 17.00 hod. mimo pondelky, kedy je zatvorené. Aktuálne
informácie o otváracích hodinách a cenník vstupného do SNM – Historického
múzea môžete nájsť na stránke www.snm.sk.

Pokladòa múzea 
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Socha Svätopluka 

Ploche Èestného nádvoria dominuje jazdecká socha ve¾komoravského kniežaťa
Svätopluka I. od sochára Jána Kulicha, ktorá bola slávnostne odhalená v roku 2010.
Svätopluk I., v poradí tretí panovník Ve¾kej Moravy, vládnuci v rokoch 871 až 894.
Pochádzal z dynastie Mojmírovcov, od 50. rokov 9. storoèia vládol v Nitrianskom
kniežatstve ako údelné knieža svojho strýka ve¾komoravského kniežaťa Rastislava.
V roku 870 sa v súèinnosti s východofranským dvorom podie¾al na páde
Rastislava, ale v nasledujúcom roku sa obrátil proti východofranskej ríši a postavil
sa do èela povstania proti franskej vojenskej prítomnosti na Ve¾kej Morave. 
Po porážke franských vojsk sa stal ve¾komoravským vládcom, uzavrel s franskou
ríšou mier a postupne obsadil Sliezsko, Vislansko, Panóniu a Èechy, èím sa z Ve¾kej
Moravy stala mocná ríša. Svätopluk I. prispel k posilneniu ve¾komoravského štátu
aj vnútornými reformami. Po Svätoplukovej smrti v roku 894 nastali rozpory medzi
jeho synmi, èo znamenalo oslabenie a postupný rozpad ríše. Po bitke pri Bratislave
v roku 907 sa už Ve¾ká Morava v listinách nespomína. 
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Korunná veža je najstaršou dodnes stojacou architektúrou na hrade. Prvá písomná
zmienka o veži je z polovice 13. storoèia v súvislosti s jej výstavbou. Jej pôvodná
funkcia bola obranná a taktiež strážila prístup na akropolu hradu. V 15. storoèí
Žigmund Luxemburský zahájil ve¾korysú prestavbu hradu, pri ktorej boli takmer
všetky stavby na hradnej akropole zbúrané. Z pôvodných stavieb ostala stáť 
len Korunná veža, ktorá bola zaèlenená do novostavby gotického paláca. 
Po bitke pri Moháèi v roku 1526 do veže umiestnili uhorské korunovaèné klenoty,
èo dalo veži pomenovanie Korunná. Uhorskú korunu sv. Štefana za vlády 
Jozefa II. odniesli z Bratislavského hradu do klenotnice viedenského Hofburgu 
a dnes sa nachádza v budove maïarského parlamentu.
Po rekonštrukcii hradu slúži horné podlažie veže ako vyhliadka na Bratislavu 
a jej blízke okolie.

Korunná veža 
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Gotická brána 

Rôzne prestavby paláca poznaèili aj vstupnú bránu. Za fasádou barokovej brány
je skrytá pôvodná gotická brána, ktorej architektúru odkryli pri výskumoch 
v 20. storoèí. Gotická brána je tvorená dvoma vstupnými otvormi, z nich menší
slúžil na bežnú prevádzku, keï nebolo potrebné spúšťať most väèšieho vstupu. 
Na bokoch brány sú zachované kamenné plastiky a v centre cisársky erb Žigmunda
Luxemburského, v múre dnešného balkóna dve niky pre sochársku výzdobu.
Zvyšné gotické umelecké prvky zanikli pri neskorších prestavbách, napríklad 
v 16. storoèí bránu zamurovali a vzniknutý uzatvorený priestor za òou slúžil 
ako strážnica.
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Hradný palác pôdorysu nepravidelného štvoruholníka a barokového vzh¾adu
prešiel od 15. storoèia nieko¾kými prestavbami. 
Po požiari prebehla obnova paláca v 2. polovici 20. storoèia. Za svoj súèasný
vzh¾ad, do ïaleka vidite¾nej bielej budovy, vïaèí rekonštrukcii z roku 2008. 
Na fasáde paláca možno vidieť aj gotické prvky, predovšetkým na južnej fasáde,
ktoré poukazujú na vysokú umeleckú hodnotu výstavby paláca v 15. storoèí poèas
vlády Žigmunda Luxemburského. 
Po bitke pri Moháèi sa stal Bratislavský hrad hlavným krá¾ovským sídlom
habsburskej èasti Uhorska. Poèas nasledujúcich troch storoèí hradný palác prešiel
viacerými prestavbami, prièom najvýznamnejšia prebehla za vlády uhorskej
krá¾ovny Márie Terézie. 
Hradný palác slúžil ako sídlo a rezidencia uhorských krá¾ov, sídlila 
tu aj administratíva Bratislavskej župy. V súèasnosti má palác v rámci Slovenskej
republiky funkciu štátno-reprezentaènú a kultúrno-spoloèenskú.

Hradný palác 
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Renesanèný vstup 

Poèas prestavby za cisára Ferdinanda I. vybudovali v 16. storoèí vo východnej
èasti južného krídla nový renesanèný vstup do paláca a staršiu gotickú bránu
zamurovali. Nový vstup bol umiestnený viac na východ a zároveò zo strategických
obranných dôvodov posilnený vežou. Cez priekopu viedol nový most, ktorého
zachované èasti sú dnes súèasťou hmoty tereziánskeho premostenia v rámci
Èestného nádvoria. Pri pálfiovskej prestavbe v 17. storoèí sa však vstupná brána
presunula opäť do centrálnej polohy v mieste gotickej brány. Na južnej fasáde, 
v múre napravo od brány paláca, vidno kamenné ostenie renesanènej brány 
a na nádvorí paláca zachovaný renesanèný podjazd. Zvyšky veže sú sprístupnené
návštevníkom vo výstavných priestoroch suterénu.
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Gotický kamenný portál Klenotnice výrazne akcentuje v barokovom riešení
vstupného vestibulu. Interiér Klenotnice patrí k najzachovalejším v rámci paláca 
a viaceré architektonické prvky pochádzajú ešte z èias prestavby Žigmunda
Luxemburského. V druhej miestnosti na prízemí sú prezentované ïalšie dva gotické
portály zachované v murive južného krídla. Isté obdobie èasť priestorov slúžila 
na uskladnenie pušného prachu. Avšak pre možné ohrozenie uhorských
korunovaèných klenotov uložených v blízkej Korunnej veži premiestnili pušný
prach mimo palác. Výstavný priestor Klenotnice prvýkrát otvorili verejnosti v roku
1988 pri príležitosti 70. výroèia vzniku Èeskoslovenskej republiky. Autorský tím
Klenotnice - Ferdinand Miluèký, Peter Bouda, Ivan Masár - dostal za toto dielo
cenu Zväzu slovenských architektov. 

Klenotnica

30

12

�



31

13

Cisterna 

V priestore dnešného nádvoria paláca vybudovali obyvatelia hradu v priebehu
stároèí nieko¾ko cisterien, ktoré zachytávali dažïovú vodu. Cisterny slúžili
predovšetkým ako zdroj pitnej vody až do obdobia, kedy sa vykopala hradná
studòa. Vo východnej èasti nádvoria je prezentovaná jedna z cisterien. Håbka
nádrže je cca 5 metrov. Iná cisterna sa našla v západnej èasti nádvoria ako súèasť
ve¾kej obytnej veže z 13. storoèia.
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Keïže hrad trpel nedostatkom vody, okrem cisterien tu v 15. storoèí vybudovali
studòu na príkaz velite¾a hradu Juraja Rozgonyiho. Studòa sa pôvodne nachádzala
na povrchu nádvoria, pri neskorších prestavbách sa úroveò nádvoria zvýšila 
a vzniknutý priestor okolo studne zaklenuli klenbou. V 18. storoèí do podzemného
priestoru studne ústil vodovod, ktorého autorom bol slávny vynálezca 
Johann Wolfgang Kempelen. Studòa je hlboká 85 metrov a siaha tak k úrovni
hladiny Dunaja. Vchod do studne je na severozápade nádvoria a jej návšteva 
je bezplatná. 

Hradná studòa 
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Interiér

15 Slávnostné schodisko
16 Suterén
17 Archeologické nálezy pod východným krídlom
18 Rytierska sieò
19 Hudobná sieò
20 Hradná obrazáreò
21 Kaviareò a múzejný obchod
22 Expozícia Dejiny Slovenska
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Poèas tereziánskej prestavby paláca došlo aj k výstavbe ceremoniálneho schodiska
do krá¾ovských apartmánov na I. poschodí. Na mieste Slávnostného schodiska
bolo v 17. storoèí vybudované menšie schodisko podkovovitého tvaru, podobné
schodisku v severnom krídle. Málo reprezentatívny vzh¾ad ranobarokového
schodiska viedol architekta Jeana Nicolasa Jadota k návrhu ve¾koryso riešeného
schodiska spojeného s prístavbou oválnej kaplnky. Avšak pre nedostatok financií
poèas vojnových rokov sa návrh neuskutoènil a realizovalo sa riešenie Nicola
Pacasiho. Západný gotický múr s hrúbkou vyše sedem metrov èiastoène rozobrali,
aby vznikol dostatoène ve¾ký priestor pre nové schodisko. Zároveò prerazili nové
barokové okná do muriva, aby schodisko bolo osvetlené prirodzeným svetlom.
Interiér schodiska je jedným z mála autentických priestorov paláca, ktoré 
sa zachovali aj napriek devastácii hradu po požiari. Rekonštrukcia po roku 2008
priniesla obnovu štukovej výzdoby schodiska na základe zvyškov originálnych
rokají. Mramorové prvky schodiska pochádzajú z prvej obnovy hradu a ich vzh¾ad
nerešpektuje pôvodné barokové kamenné artefakty. Slávnostné schodisko 
na Bratislavskom hrade je jedným z najväèších interiérových barokových schodísk
v strednej Európe. 

Slávnostné schodisko

�

H
is

tó
ri

a
1 

- 
4

5 
- 

14
15

 -
 2

2
23

 -
 2

6
27

 -
 3

6
37

 -
 4

2



Suterén
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Suterén paláca patrí k najstarším funkèným interiérom Bratislavského hradu. 
Pri stavbe paláca v 15. storoèí vznikli v severnom a západnom krídle obslužné
priestory kuchýò, skladov a pivníc. Prechod medzi severným a západným krídlom
je gotického pôvodu. Zachovali sa aj dva pôvodné vstupy z nádvoria 
do suterénnych priestorov, jeden pri studni a druhý pri severovýchodnom nároží.
Poèas prestavby hradu za Ferdinanda I. preklenuli miestnosti novými tehlovými
klenbami. V 20. storoèí do západného krídla vložili betónové steny proti-
atómového krytu, avšak ten bol po roku 2008 odstránený. Obnovené priestory
suterénu slúžia na výstavy, bola tu umiestnená napríklad i ocenená výstava
Etruskovia z Perugie. V budúcnosti sa v týchto priestoroch plánuje expozícia dejín
Bratislavského hradu. 
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Priamou súèasťou expozície budú aj priestory archeologických nálezov 
pod východným krídlom, kde si už dnes môže návštevník hradu prezrieť rímsku
podlahu typu opus signinum z 1. storoèia pred n. l., slovanskú chatu èi gotické
základy Rytierskej siene.

Archeologické nálezy
pod východným krídlom
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Rytierska sieò
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Rytierska sieò je najväèšou miestnosťou v Hradnom paláci a slúži 
na reprezentaèné, aj na výstavné úèely. V 15. storoèí, poèas žigmundovskej
prestavby hradu, vo východnom krídle nového paláca postavili nad sebou 
dve ve¾ké gotické siene. Reprezentatívnejšia horná, pôvodne Rytierska sieò, ktorá
pravdepodobne slúžila aj ako trónna miestnosť, mala v smere do mesta ve¾ké
gotické okná (podobné riešenie môžeme dnes vidieť na južnej fasáde). Spodná
sieò, s výškou priestoru dvoch podlaží, mala okná menšie (na východnej stene
vidíme ich rekonštrukciu). V nasledujúcich storoèiach došlo k nieko¾kým
prestavbám východného krídla, ktorých výsledkom bola zmenšená rozloha siení,
prièom do spodnej siene bolo vložené ïalšie poschodie a zmenené boli i výšky
jednotlivých poschodí. Poèas rekonštrukcie Bratislavského hradu v 20. storoèí bola
èiastoène zrekonštruovaná spodná sieò, kde boli prezentované zachované gotické
prvky na zachovanej východnej stene v takmer jej pôvodnom rozsahu. Na èelnej
fasáde sa nachádza freska História slovenského ľudu od Svätopluka po súčasnosť
od Františka Gajdoša z roku 1984. Najvýznamnejším aktom, ktorý sa udial v sieni,
bol slávnostný podpis Ústavy Slovenskej republiky dòa 3. septembra 1992.
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Priestor dnešnej Hudobnej siene slúžil ako kaplnka od 17. storoèia až do požiaru
hradu v roku 1811. Nika so zvyškami drapérie na západnej stene bola urèená 
pre hlavný oltár. Na jeho mieste je v súèasnosti jeden z najkvalitnejších organov
na Slovensku, ktorý sem inštalovali poèas prvej rekonštrukcie Bratislavského hradu
v polovici 20. storoèia. Autorkou stropnej ma¾by Harmónia je akademická
maliarka Ester Martinèeková-Šimerová a inšpirovala sa pritom farebnosťou platnou
pre 18. storoèie. Na severnej stene visí barokový obraz Nanebovstúpenie Panny
Márie od maliara Antona Schmidta, ktorý bol pôvodne súèasťou hlavného oltára
farského kostola v Kremnici. Tento umelecky hodnotný predmet kúpilo a dalo
reštaurovať SNM – Historické múzeum.

Hudobná sieò
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Hradná obrazáreò

Priestory Hradnej obrazárne zaberajú takmer celé II. poschodie Hradného paláca.
Interiéry po obnove navodzujú ducha obdobia baroka za pomoci štúk, lustrov 
a ostatného vybavenia. Pôvodné obrazy, ktoré zdobili interiér palácov
Bratislavského hradu, sa dnes už na hrade nenachádzajú. Kolekcia grafík a iných
umeleckých predmetov Alberta Sasko-Tešínskeho, pôvodne umiestnená v novom
paláci Tereziánum, poslúžila ako základ pre vznik Albertiny vo Viedni. Významnú
èasť hradných zbierok odviezli koncom 18. storoèia do Viedne èi Budapešti. Preto
SNM do priestorov Hradnej obrazárne použilo nielen vlastné zbierky, 
ale aj predmety z rôznych kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Obrazáreò poskytuje
tematický a chronologický preh¾ad významných umeleckých artefaktov 
od stredoveku po 20. storoèie. Poèas panovania Márie Terézie slúžilo II. poschodie
na ubytovanie jej detí, prièom Jozef II. obýval apartmán orientovaný k Dunaju.
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Uhorský snem v roku 1635 schválil návrh grófa Pavla Pálfiho na stavebné úpravy
Bratislavského hradu. Jednou z nich bola i nadstavba paláca o tretie poschodie.
Obvodové múry nového poschodia sú užšie než na nižších poschodiach. 
V týchto priestoroch je pre návštevníkov múzea sprístupnená kaviareò s výh¾adom
na romantické západy slnka. Návštevník si môže posedieť pri šálke kávy, osviežiť
sa alebo obèerstviť. Zámerom Historického múzea bolo aj vytvorenie múzejného
obchodu pre návštevníkov. Ten sa nachádza v blízkosti kaviarne. Hlavným
produktom múzejného obchodu sú odborné publikácie vydané Slovenským
národným múzeom a suveníry inšpirované zbierkovým fondom Historického
múzea. V ponuke je možné nájsť aj katalógy k výstavám na Bratislavskom hrade
a iné publikácie – odborné, historické, náuèné i beletriu.

Kaviareò a múzejný obchod
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Dejiny Slovenska
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Na III. poschodí sú v súèasnosti realizované a pripravované výstavy Dejiny
Slovenska a ¼udová kultúra na Slovensku. Výstavný projekt o dejinách Slovenska
je èlenený na nieko¾ko období – od praveku po zaèiatok 21. storoèia. Prvá èasť
prezentuje najvýznamnejšie predmety pravekých kultúr èi prvých etník na území
Slovenska, napríklad unikátny zlatý náramok zo Zohora. Záver celku venovaný
najstarším dejinám obsahuje tému Slovanov a Ve¾kej Moravy. S históriou
stredovekého uhorského krá¾ovstva sa návštevníci hradu oboznámia od roku 2017.
Obdobia nasledujúce po bitke pri Moháèi (1526) sa budú otvárať postupne 
v najbližších rokoch.
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23 Žigmundova brána
24 Dom na južnom bastióne 
25 Leopoldova brána a bastión 
26 Leopoldovo nádvorie 

Južný okruh
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Žigmundova brána 

Žigmundova brána je najkrajšou a najstaršou bránou a jedným z najvýraznejších
symbolov hradu. Brána má meno po krá¾ovi Žigmundovi Luxemburskom, 
za ktorého vlády vznikla v rámci prestavby hradu v 1. polovici 15. storoèia.
Vyspelosť jednotlivých prvkov gotickej architektúry brány poukazuje na kultúrny
vplyv zo západnej Európy, napr. vimperk v tvare oslieho chrbta. Žigmundova
brána s dnes už èiastoène zachovanou bránkou tvorila obranný komplex, ktorý
mal nepriate¾a zastaviť v prípadnom postupe do vnútra areálu hradu. Ak nepriate¾
prenikol do medzibránia, hradná posádka ho ohrozovala z ochodzí na konzolách
(niektoré zachované). Prístup na ochodzu bol z prvého poschodia brány, 
o èom svedèí doposia¾ zachovaný portál na západnej strane. Zo Žigmundovej
brány vedie cesta do historického jadra mesta a k Dómu sv. Martina. Brána 
je otvorená mimo zimnej sezóny od 8.00 do 24 hod.
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Poèas tureckého ohrozenia sa rozhodlo o prestavbe Bratislavského hradu 
na modernú pevnosť a úlohou prestavby opevnení bol poverený Jozef Priami.
Nakoniec sa pre finanèné a terénne komplikácie realizovali len niektoré èasti
modernizácie hradieb a jednou z nich bol aj južný bastión. Dom na južnom
bastióne vybudovali v 18. storoèí pre vojenských dôstojníkov a niekedy 
je nesprávne nazývaný ako Katov dom. 

Dom na južnom bastióne 
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Leopoldova brána a bastión 

Na južný bastión nadväzoval mohutný Leopoldov bastión s bránou. Leopoldova
brána v 17. storoèí nahradila staršiu západnú gotickú bránu. Leopoldova brána
spåòala vtedajšie názory na modernú fortifikáciu – bol to dlhý, temný tunel, prièom
nepriate¾skí vojaci mohli byť ohrozovaní otvorom v strope, cez ktorý obrancovia
mohli liať vriacu kvapalinu. Leopoldova brána èoskoro po svojom vzniku prestala
slúžiť svojmu úèelu a bola zamurovaná. Pri obnove hradu v 20. storoèí bránu
sprevádzkovali ako prevažne služobný vstup do areálu hradu. V Leopoldovom
bastióne boli pri výskumoch objavené zvyšky drevozemného valu z poèiatkov
vzniku uhorského štátu.
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V priestore dnešného Leopoldovho nádvoria vybudovali v rámci prestavby hradu
v 15. storoèí gotickú bránu slúžiacu ako prístup do hradbami opevneného areálu 
zo západu. Brána sa konštrukène podobala na dodnes zachovanú východnú
gotickú bránu - Žigmundovu. V závere 16. storoèia situovali pod južný svah
akropoly z bezpeènostných dôvodov novú zbrojnicu. Budovu zbrojnice  zbúrali 
v polovici 20. storoèia. Z Leopoldovho nádvoria vedú znovuvybudované schody
cez Východnú víťaznú bránu na Èestné nádvorie. 

Leopoldovo nádvorie 
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27 Tri lipy 
28 Ve¾komoravská bazilika
29 Kostol sv. Salvatora 
30 Zvyšok renesanèného arkiera
31 Tereziánum
32 Tereziánske stajne
33 Cisterna s podzemnou chodbou 
34 Ståp s Kristom 
35 Socha sv. Alžbety 
36 Park s ihriskom 

Východný okruh
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Tri lipy 

28. októbra 1968 sa Bratislavský hrad stal miestom, kde sa odohrala významná
udalosť posilòujúca postavenie Slovenska v rámci Èeskoslovenskej republiky –
podpis Ústavného zákona o èeskoslovenskej federácii. Pri tejto príležitosti najvyšší
èeskoslovenskí predstavitelia, medzi nimi prezident Ludvík Svoboda a Alexander
Dubèek, zasadili na východnej terase tri lipy slobody.
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V priebehu obnovy hradu v 20. storoèí objavili poèas archeologického výskumu
na východnej terase hradu zvyšky základov ve¾komoravskej baziliky z 9. storoèia,
románskeho kostola sv. Salvatora s kapitulou ako aj opevnenia z 10. storoèia. 
Ve¾komoravská bazilika na Bratislavskom hrade je najväèšia na Slovensku. 
V priebehu 10. storoèia došlo k jej znièeniu. Z baziliky sa zachovala vstupná,
západná èasť trojlodia, pretože oltárny priestor odťažili pri využívaní kameòolomu
na svahu východnej terasy poèas žigmundovskej prestavby. 

Ve¾komoravská bazilika 
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Kostol sv. Salvatora 

Na mieste ve¾komoravskej baziliky neskôr vyrástol románsky kostol sv. Salvatora,
budova kapituly a karner. Taktiež sa okolo cirkevných stavieb rozprestieral cintorín,
kde sa pochovávalo od slovanských èias do obdobia ranouhorského štátu. Funkciu
farského kostola sv. Salvatora prevzal v priebehu 13. storoèia Dóm sv. Martina,
keï bola kapitula z bezpeènostných dôvodov premiestnená pod hradný kopec 
do vznikajúceho mesta. Z kostola sa zachoval priestor s oltárom. Západnú 
èasť nepoznáme, keïže výstavba priekopy okolo hradného paláca zasiahla 
do pozostatkov kostola.
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Zvyšok renesanèného arkiera 

Na východnej fasáde paláca (I. poschodie) je možné vidieť cez ve¾ké moderné
okno jednu z najkrajších ukážok nástenných malieb tzv. benátskej školy severne
od Álp. V 16. storoèí bol na tomto mieste arkier, ktorý v nasledujúcom storoèí
odstránili a èasť miestnosti s ma¾bami zamurovali, èím boli uchránené 
pred požiarom v roku 1811. V menšej miestnosti ved¾a arkieru sa nachádza zlátený
štukovaný strop zo 17. storoèia. Oba fragmenty výzdoby sú jedným z mála
zachovaných prvkov originálnej výzdoby hradu spred požiaru.
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Koncom 60. rokov 18. storoèia vybudovali pod¾a projektu A. Hillebrandta nový
menší palác, tzv. Tereziánum, kde boli umiestnené súkromné apartmány 
pre krá¾ovnú a jej ob¾úbenú dcéru Máriu Kristínu vydatú za Alberta Sasko-
Tešínskeho. Albert poèas pobytu na hrade a poèas výkonu úradu uhorského
miestodržite¾a zhromažïoval v èasti paláca umelecké predmety vysokej hodnoty.
Nový palác postavili v štýle triezveho klasicizmu, na centrálnej fasáde je zdobený
štyrmi pilastrami a tympanónom. Posledné III. poschodie Tereziána bolo na úrovni
I. poschodia starého paláca. Tereziánum po požiari v roku 1811 vojenská posádka
rozobrala, no napriek tomu ešte v 20. storoèí bolo vidno stopy po budove 
na východnej fasáde starého paláca.

Tereziánum 
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Tereziánske stajne

Objekt postavili v 2. polovici 18. storoèia na východnej terase a súbežne ved¾a 
nej stáli dve ïalšie stavby (dnes už zaniknuté). V budove boli pôvodne umiestnené
stajne a priestory pre personál. V èasti interiéru sú toskánske ståpy, ktoré odde¾ovali
jednotlivé boxy pre ustajnené kone. V súèasnosti slúži verejnosti ako reštauraèné
zariadenie. Poh¾adová strana smerom k Hradnému palácu má reprezentatívnejší
charakter s pravidelne èlenitou valbovou strechou, do ktorej sú vložené vikiere. 
Na južnej strane sa nachádza medzi dvoma oknami iluzívna ma¾ba predstavujúca
architektúru okna, pochádzajúca z 18. storoèia. Na jednej grafike uloženej 
v Albertine vo Viedni je zachytená situácia východnej terasy po roku 1777. 
Ku koniarni z juhu pristavili menšiu oranžériu, pravdepodobne z dreva.
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Okrem studne na nádvorí paláca obyvatelia hradu vybudovali nieko¾ko cisterien,
do ktorých bola zvádzaná dažïová voda. Jedna taká murovaná cisterna bola
vybudová v polovici 18. storoèia na dolnej východnej terase spolu s tunelom,
ktorým bola voda do cisterny zvádzaná z vrcholu hradného kopca. Voda z cisterny
slúžila na zavlažovanie záhrad a hospodárske úèely. Poèas rekonštrukcie hradu
bola chodba vedúca k cisterne z ve¾kej èasti obnovená. V súèasnosti návštevník
prejde chodbou do zrekonštruovanej francúzskej záhrady, avšak v minulosti 
viedla chodba priamo do paláca.

Cisterna 
s podzemnou chodbou 
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Ståp s Kristom 

V parku sa nachádza aj kamenný ståp so sochou Krista zo scény Korunovanie tŕním
z 2. polovice 18. storoèia. Je jedným z troch zachovaných zastavení tzv. malej
Kalvárie, ktorá konèila pri kostole sv. Mikuláša v Podhradí. Z dobových fotografií
vieme, že istú dobu stál na Zámockej ulici pred Viedenskou bránou. Ostatné dve
zastavenia sa nachádzajú na prístupových cestách k hradu. Na Zámockej ulici 
je to zastavenie Kristus nesúci kríž. Ako jediná na pôvodnom mieste ostala 
na Beblavého ulici socha Kristus modliaci sa na Olivovej hore. 
Vyskytol sa názor, že ståpy, na ktorých plastiky umiestnili, pochádzajú 
z  rozobraných budov hradu. 
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Socha talianskeho umelca Norberta Salaia z roku 2000 na poèesť sv. Alžbety
Uhorskej (1207 – 1231), ktorá sa pod¾a legiend narodila na Bratislavskom hrade
(iné legendy uvádzajú Sárospatak) a ako štvorroèná sa tu aj zasnúbila s durínskym
grófom ¼udovítom IV. Keï ¼udovít IV. zomrel v roku 1227 na križiackej výprave,
jeho príbuzní Alžbete odobrali deti a vyhnali ju z Wartburgu. Keï sa neskôr
domohla èasti majetku, venovala ho špitálu v Marburgu, v ktorom sa oddala službe
chorým. Za vykonanie množstva dobrých skutkov poèas jej krátkeho života bola
štyri roky po svojej smrti vyhlásená pápežom v talianskej Perugii za svätú. 
V Bratislave sa nachádzajú dva kostoly zasvätené sv. Alžbete, prièom známejší 
je tzv. Modrý kostolík, nádherná ukážka uhorskej secesie.

Socha sv. Alžbety 
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Na mieste dnešného anglického parku sa nachádzala v 2. polovici 18. storoèia 
tzv. malá francúzska záhrada so štyrmi záhonmi, doplnená strihanými drevinami.
Baroková záhrada zanikla v priebehu nasledujúceho storoèia. Súèasťou záhrady
bol malý pavilón v štýle francúzskeho klasicizmu. Strop pavilónu vyma¾oval
Vincent Vischer mýtickou ma¾bou Apolón a múzy na Helikóne. Pavilón 
v zachovalom stave sa objavoval na zobrazeniach mesta ešte koncom 19. storoèia. 
V severnej èasti parku je umiestnené detské ihrisko. Z parku je krásna vyhliadka
na mesto i okolie, pretože gotický hradobný múr na východnej terase 
bol postupom èasu znížený. 

Park s ihriskom 
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37 Baroková záhrada
38 Záhradný pavilón
39 Zimná jazdiareò
40 Budovy na Severných hradbách
41 Bašta Luginsland
42 Mikulášska bránka

Severný okruh
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Nastupujúca uhorská krá¾ovná Mária Terézia na zaèiatku 40. rokov 18. storoèia
okrem zámeru vystavať na hradnom kopci v Budíne reprezentaèný palác, rozhodla
o pláne zrealizovať zásadnú prestavbu Bratislavského hradu na reprezentaèné sídlo.
Historická baroková záhrada na severnej terase Bratislavského hradu vznikala 
v dvoch èasových etapách podmienených vývojom a stavom celospoloèenskej,
finanènej situácie, stavom a využívaním hradu, zmenami koncepcie a realizácie
prestavby, zmenou architektov a zároveò aj vývojovými zmenami v princípoch 
a požiadavkách na zakladanie francúzskych záhrad.
Vznik novej záhrady na severnej terase iniciovala panovníèka už v roku 1741, teda
ešte pred tzv. ve¾kou tereziánskou prestavbou hradného paláca a areálu hradu.
Nariadila cisárskemu architektovi Antonovi Zinnerovi, aby na severnej strane
zriadil ešte jednu záhradu zvanú parter, kde bolo potrebné zbúrať hajdúcke
mesteèko a pre vojakov pripraviť projekt novej budovy (kasární) na severných
hradbách. A. Zinner sa ujal návrhu tvorby záhrady už v septembri 1741, ktorá 
sa nakoniec vybudovala až v roku 1743 a mala ve¾kosť a tvar približne podobný
neskoršie prebudovanej záhrade. Túto prvú záhradu, tzv. Zinnerovu, schematicky
zachytáva Marquartov plán z roku 1765. Pod¾a neho bola táto záhrada
obdåžniková, èlenená len dvomi terasami a ukonèená polkruhom. Areál záhrady
bol ohranièený obvodovým ohradným múrom. Ústredným bodom a osou záhrady
bol záhradný pavilón pri severnej fasáde paláca. Z kratšej hornej terasy sa pod¾a
plánu prechádzalo na dolnú terasu schodiskami umiestnenými po stranách. Dolnú
terasu v pozdåžnej a prieènej osi èlenia komunikácie na štyri èasti so záhonmi
pravdepodobne s brodériovou výsadbou a v prieseèníku s centrálnym kruhovým
záhonom a komunikáciou po jeho obvode. Na pláne nie sú vyznaèené žiadne
dekoratívne a ani sochárske prvky. Z tejto záhrady sa pri realizovanom
systematickom predstihovom archeologickom výskume zachytili èasti základového
muriva západného ohradného múru ako aj základové murivá staršieho
záhradného pavilónu na hornej terase vybudovaného pri severnej fasáde paláca,
pravdepodobne s funkciou saly terreny. 
V druhej polovici 18. storoèia v rámci poslednej fázy ve¾kej tereziánskej prestavby
areálu hradu nahradila túto staršiu barokovú záhradu nová záhrada s francúzskym
parkom, realizovaným vo svahu v štyroch výškovo èlenených úrovniach terás.
Autorom projektu architektonického riešenia a záhradnej výsadby bol architekt
Franz Anton Hillebrandt, ktorý akceptoval a prevzal základný koncept záhrady 
po predchádzajúcom autorovi A. Zinnerovi. Pôvodné rozvrhnutie a kompozièné
èlenenie druhej historickej barokovej záhrady realizovanej pri ve¾kej tereziánskej
prestavbe dokladajú tri zachované historické plány - pôdorysy, vyhotovené medzi
rokmi 1768-78 a historický plán - východný poh¾ad na hradný palác so zachytením
murovaného oplotenia záhrady a jeho detailov na úrovni prvej terasy, 
ako aj podobu architektúry a fasád Zimnej jazdiarne a Záhradného pavilónu.
Záhrada predstavovala v hradnom areáli samostatný uzavretý priestor, ktorý 
bol vizuálne odèlenený od okolia murovaným oplotením. Symetricky založená
osnova záhrady vyúsťovala osovo do záhradnej architektúry pavilónu pristaveného
k severnej fasáde paláca a prepojenej so všetkými podlažiami paláca schodiskom
v severnej veži. Na západnej strane k záhrade a zároveò k severnej fasáde
priliehala novostavba krytej Zimnej jazdiarne, spojenej nadzemnou chodbou 

Baroková záhrada
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Baroková záhrada

s objektom na Západnej terase. Okrasná záhrada slúžila reprezentaèným úèelom,
rôznym formám diplomatického a spoloèenského styku a prechádzkam 
s posedením. Gradácia priestorov záhrady umožòovala ich vnímanie v dojme
väèšieho celku akým vlastne v skutoènosti bola. 
Záhrada bola èlenená na štyri terasy, z ktorých výškový rozdiel bol najväèší medzi
prvou a druhou terasou, ktorý bol riešený stredovým dvojramenným schodiskom.
V osi medzi druhou a treťou terasou sa nachádzalo menšie schodisko a medzi
treťou a štvrtou terasou bol výškový rozdiel riešený rampou. Menšie schodiská,
ktorými sa schádzalo na nižšie terasy, sú na rozhraniach terás zakreslené 
aj pri obvodových múroch záhrady. Vnútorné èlenenie záhrady bolo kompoziène
riešené na strednú os, ktorá vychádzala zo stredu nového záhradného pavilónu,
ktorý nahradil starší pri severnej fasáde paláca. Na prvej terase najbližšie k palácu
sa preto nachádzal tzv. reprezentaèný parter, ktorý predstavoval ornamentálne 
a farebne najviac akcentovanú plochu záhrady s ve¾koryso poòatým priestorom 
s ornamentálnymi kvetinovými záhonmi a farebným pieskom. Na druhej terase
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bolo ťažiskovou architektúrou dvojramenné schodisko odèlenené od hornej terasy
vysokým oporným múrom ukonèeným po oboch stranách grottami. Výsadbu
zelene tu predstavovali lemované plochy nízkej zelene s farebnou drťou 
a stromoradím. Rozhranie medzi druhou a treťou terasou s vodnou nádržou tvoril
zelenou plochou vyznaèený svah. Charakteristickým prvkom tejto terasy boli
tvarované nízke záhony a stromoradie. Na tretej terase, v pôdorysne kruhovom
závere, plány dokladajú polygonálny objekt, v mieste ktorého archeologický
výskum odkryl kruhový útvar vysekaný v skalnom podloží, ktorý je možné
interpretovať ako vodnú nádrž. Štvrtá terasa tvorila logické ukonèenie systému
terás s polkruhovým rozširujúcim sa záverom a je èlenená vysokými geometricky
tvarovanými živými plotmi tzv. bosketami a tvarovaným stromoradím. Výsadba
zelene na všetkých štyroch terasách záhrady podliehala nielen kompoziènej
geometrii záhrady, dôležitý bol výber druhu rastlín, výška zelene, možnosti 
ich tvarovania so zámerom navodenia optického vnímania zväèšenia záhrady.
Po výstavbe krytej Zimnej jazdiarne v roku 1767 v západnej èasti záhrady 
v situácii západného ohradného múru záhrady prestavali cisternu na vodu, 
do ktorej ústila zrážková voda z odvodòovacieho ž¾abu zo Zimnej jazdiarne pozdåž
ohradného múru, z ktorej èerpali vodu pre polievanie a udržiavanie záhrady. 
Hmotovo priestorová kompozícia pôvodného riešenia záhrady bola z historického
h¾adiska unikátna. Jej neobvyklosť vychádza z nutnosti adaptácie pôvodne
stredovekej pevnosti na barokové reprezentaèné sídlo. Koncepcia historickej
záhrady Bratislavského hradu na severnej terase bola pri návrhu jej vzniku výrazne
limitovaná už stojacim objektom hradného paláca, jeho umiestnením 
a proporciami, daným okolitým terénom, vymedzenou plochou areálu a objektami,
ktoré z h¾adiska funkènosti a prevádzky bolo potrebné vybudovať. Rozsah záhrady
Bratislavského hradu bol podmienený ve¾kosťou vymedzenej plochy severnej
terasy a predovšetkým sklonom terénu, ktorý bol zámerne výškovo upravený 
do štyroch terás. Týmto riešením sa koncepcia bratislavskej záhrady odklonila 
od základnej charakteristiky tzv. francúzskych záhrad, ktoré mali skôr plošný
charakter s ïalekými prieh¾admi do krajiny. Napriek tomuto odklonu, vyvolanému
pomerne stiesnenými rozmermi severnej terasy a konfiguráciou terénu, architekt
F. A. Hillebrandt pôvodný terén pretvoril s cie¾om dosiahnuť preh¾adný,
reprezentaèný a monumentálny priestor. Kompozícia záhrady, vzh¾adom 
k obmedzeniam a terénnym danostiam severnej terasy, bola vytvorená ako
symbióza talianskeho typu, charakteristického najmä terasami na svažitom teréne
a francúzskeho – s geometricky upravenou vegetáciou a dekoratívnymi partermi.
Francúzske vzory, ktoré tvorili základòu cisárskych záhrad, v tomto prípade
nedovo¾ovali uplatniť terén a ani rozmery severnej terasy, ktorá sa vo svojej
uzavretosti nemohla vyrovnať roz¾ahlým plochám spravidla s rovným terénom
francúzskych záhrad. Stiesnené podmienky hradného kopca neumožòovali 
ani charakteristický priamy prieh¾ad do otvorenej krajiny.
V charaktere danej doby nemala byť záhrada ponímaná len okrasnou súèasťou
objektu, ale mala mať charakter exteriérového paláca, t.j. mala byť s palácom
priamo spojená a mala byť tvorená ako jeho priame pokraèovanie v exteriéri, ktorá
by nadväzovala aj na reprezentaèné priestory panovníka v severnom krídle
Hradného paláca a novopostaveného objektu – Tereziána. 

Baroková záhrada
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Baroková záhrada

Historická záhrada na severnej terase areálu Bratislavského hradu, vytvorená 
v 2. pol. 18. storoèia za ve¾kej tereziánskej prestavby nemala pomerne dlhé trvanie.
Odchodom miestodržite¾ského páru Alberta Sasko-Tešínskeho a jeho manželky
Márie Kristíny po smrti panovníèky do Bruselu, nový panovník cisár Jozef II. 
v roku 1784 rozhodol o využití hradu pre úèely štátneho Generálneho seminára
na výchovu katolíckeho duchovenstva. Z tohto obdobia sa zachovali projekty
adaptácie hradu, ktoré spracoval Jozef Thalherr, vtedajší hlavný stavite¾ Uhorskej
stavebnej komory. Na týchto plánoch hradného areálu je zakreslená baroková
záhrada na severnej terase, oproti predošlým plánom už v znaène zredukovanej
podobe. Chýbajú ornamentálne obrazce a zakreslené sú len stromy alejí a obrysy
parkovej výsadby. Rekonštrukcia záhrady v pôvodnej podobe nebola pre úèely
seminára potrebná, slúžila úžitkovým potrebám a potrebám výuèby ovocinárstva
a zeleninárstva. Za zásadný zlom znamenajúci rýchly zánik záhrady možno
považovať rok 1802, odsťahovanie Generálneho seminára do Trnavy, pridelenie
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hradu vojenskej správe a následne ve¾ký požiar hradu v roku 1811. Dôkazom
postupného zániku pôvodnej severnej barokovej záhrady bratislavského hradu 
sú mladšie zakreslenia areálu na plánoch hradu z 19. storoèia v súvislosti s rôznymi
provizórnymi a adaptaènými návrhmi pre ubytovanie a výcvikové aktivity vojska.
Definitívny zánik posledných vegetatívnych zvyškov barokovej záhrady sa tak viaže
k poslednej štvrtine 19. storoèia, kedy slúžil uvedený priestor ako cvièisko vojakov
a strelnica. 
V roku 1949, po odchode vojenského eráru z areálu Bratislavského hradu, bola 
na ploche severnej terasy realizovaná výstavba mestského amfiteátra, prièom došlo
k porušeniu tvaru pôvodného terénu, ako aj jeho historickej stratigrafie. Táto 
sa ešte porušila aj následne, keï v 70. rokoch 20. storoèia pri výstavbe objektu
Prior na Kamennom námestí v Bratislave vyťaženú zeminu dovážali aj s drobnou
materiálnou kultúrou na hrad a upravovali terén zásypom amfiteátra. Objavili 
sa aj návrhy na nároènejšiu záhradnú úpravu severnej terasy, vrátane obnovy
barokovej záhrady, ale pre nedostatok finanèných prostriedkov sa tento zámer
neuskutoènil. 
Poèas prvej obnovy hradu zo stavu ruiny bola plocha severnej terasy po zásype
amfiteátra zatrávnená a v spodnej èasti bola realizovaná jednoduchá kombinácia
dláždenej plochy so sadovou úpravou ruží a tvarovaného buxusu evokujúceho
príbuzné geometrické tvary bývalej barokovej záhrady, doplnená o výsadbu
skupiny topo¾ov a tisov. Vo východnej èasti terasy bol vybudovaný podzemný
objekt hygienických zariadení pre návštevníkov hradu. V tejto podobe pretrval
výraz terasy až do zaèiatku realizácie návrhu súèasnej obnovy barokovej záhrady,
zahájením predstihového archeologického výskumu v roku 2008.

Obnova historickej barokovej záhrady

Primárne údaje o zaniknutých pôvodných konštrukciách a rozsahu zaniknutej
barokovej záhrady poskytol predstihový archeologický výskum a následný
architektonicko-historický výskum. Oba viedli k identifikácii a priestorovému
umiestneniu zvyškov záhradných architektúr, ich èlenenia a základnej podobe
architektúr, medzi ktorými objektívnu dôležitosť predstavovali výskumami odkryté
zvyšky obvodového múru záhrady, schodiská, deliace oporné múry i upravený
skalný terén medzi jednotlivými terasami.
Ïalšie pamiatkové výskumy zamerané na teóriu zakladania barokových
zámockých záhrad mali za cie¾ priblížiť sa v maximálnej miere k správnej
interpretácii zvyškov architektúr voèi celkovému ikonografickému, tematickému 
a sadovníckemu princípu riešenia záhrady v 2. polovici 18. storoèia. 
V zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Bratislave boli výskumné
práce zamerané na návrh rekonštrukcie zaniknutých prvkov dekoratívnej výzdoby
záhrady na severnej terase na základe zistení archeologického, architektonického
a archívneho výskumu, dobových a slohových analógií vychádzajúcich zo štúdia
ikonografických prameòov a analógií z prostredia cisárskeho dvora Márie Terézie,
prípadne autorov predmetnej záhrady. 
Pri navrhovaných rekonštrukciách sa metodicky vychádzalo z archívnych
podkladov a typologicky a slohovo zachovaných barokových záhrad, ktoré vznikali

Baroková záhrada
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v tom istom období ako záhrada bratislavského hradu, so zameraním na prostredie
rezidencií rakúskeho cisárskeho dvora a objektov ovplyvnených týmito stavbami,
v širšom kontexte na záhrady francúzskeho typu. Tvar terénu navrhovanej
rekonštrukcie proporène zmenšenej pôvodnej barokovej záhrady vychádzal 
zo zachovaných historických vyobrazení a nálezov pôvodného tvaru terénu 
a èleniacich stavebných konštrukcií odkrytých archeologickým výskumom.
Súèasťou rekonštrukcie jej podoby bol aj pôvodný tvar terénu v jeho pozdÍžnom
aj prieènom profile èlenenom na štyri terasové stupne vrátane pôvodného sklonu
jednotlivých terás.
Umelecko-historická a architektonicko-historická špecifikácia ohradného múru
záhrady, podoba balustrád, historickej záhradnej nádrže, spevnených plôch,
schodísk a rekonštrukcia grott bola zostavená na základe výsledkov výskumných
prác. V prípade záhrady Bratislavského hradu sme nemali k dispozícii autentické
sochárske diela, nepoznali ich autorov a ani situácie, kde mohli byť umiestnené,
nako¾ko na historických plánoch záhrady tieto neboli vyznaèené. Preto umelecko-
historická a architektonicko-historická špecifikácia súboru historických sochárskych
záhradných prvkov sa výluène sústredila len na dekoratívne prvky – vázy a putti,
ktoré sú vo všeobecnosti uplatòované ako charakteristické prvky takmer 
vo všetkých realizovaných barokových záhradách. 
Sadové úpravy barokovej záhrady – druhové zloženie rastlinného materiálu,
spôsob a technológie ich tvarovania a ostatné použité materiály ornamentálnych
záhonov boli navrhnuté na základe výsledkov architektonicko-historického
výskumu barokovej záhrady – sadovníckeho riešenia, vychádzajúceho zo zistení
archeologického a archívneho výskumu, štúdia ikonografických prameòov 
a analógií z prostredia cisárskeho dvora.
Zámerom obnovy tejto èasti areálu bolo, aby zrekonštruovaná baroková francúzska
záhrada slúžila ako oddychový priestor pre návštevníkov hradu a mesta.
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Záhradný pavilón

Keï nastúpila Mária Terézia na uhorský trón, s¾úbila uhorskej š¾achte, že bude
pravidelnejšie pobývať v krá¾ovstve. Avšak Bratislavský hrad v tom èase 
už nevyhovoval predstavám barokovej krá¾ovskej rezidencie a došlo k prestavbe
nielen paláca, ale aj celého areálu. Z ve¾kej èasti zasypali priekopu a pri severnom
krídle paláca postavili záhradný pavilón. Na severnej terase, v priestoroch bývalého
vojenského mesteèka, vznikla jednoduchá francúzska záhrada. Záhrada sa neskôr
doèkala nároènejšej úpravy pod¾a projektu F. A. Hillebrandta. Na najvyššej terase
záhrady postavili nový pavilón zdobený stropnou freskou. Záhradný pavilón slúžil
aj na loptové hry (sale terraine avec un Jeu de Passe), ale aj na hudobné slávnosti.
Pavilón bol orientovaný na centrálnu os záhrady a viedlo z neho vejárovité
schodisko na záhradnú promenádu tak ako ukazuje dnešná podoba.

38 �



71

Zimná jazdiareò 

39�

Na mieste niekdajšej gotickej priekopy, pri severnom krídle paláca, postavili v roku
1767 objekt zimnej jazdiarne. V jazdiarni sa nachádzal najväèší krytý priestor
hradu a slúžil pre jazdecké manéže. Jazdiareò bola spojená krytou chodbou 
so stajòami na západnej terase. Fasáda budovy bola ve¾mi jednoducho
architektonicky èlenená s jedným radom vysokých okien v barokovo klasicistickom
duchu. Potom, èo odišiel miestodržite¾ský dvor, budovy hradu prestavali 
pre potreby kòazského semináru. Jazdiareò už nevyhovovala úèelu novej inštitúcie 
a ve¾kú sálu rozèlenili na menšie priestory. Keï Bratislavský hrad dostalo do správy
vojsko, objekt jazdiarne bol opustený. Z listu uhorského palatína cisárovi
Františkovi I. vieme, že skoro zrána 28. mája 1811 vypukol v jazdiarni požiar, ktorý
znièil prevažnú èasť areálu hradu. 
Pri archeologických výskumoch v rokoch 2009 až 2010 na ploche bývalej zimnej
jazdiarne objavili pozostatky budovy z 1. storoèia pred. n. l. – Rím I. Objekt 
Rím I. bol vybudovaný rímskou technológiou pre potreby keltskej aristokracie
sídliacej na akropole bratislavského oppida. Zo stavby sa zachovala predsieò 
a južná èasť ve¾kej miestnosti, zvyšok bol znièený prevádzkou stredovekého
kameòolomu. Významným nálezom bol poklad keltských mincí, zložený prevažne
zo zlatých statérov bratislavského typu. Budova jazdiarne bola nanovo postavená 
pri súèasnej obnove areálu hradu a slúži kultúrnospoloèenským úèelom.
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Budovy 
na Severných hradbách 

Budovy na Severných hradbách v minulosti slúžili ako kasárne hradnej posádky,
vybudované za vlády Márie Terézie. Dnes slúžia ako kancelárske priestory
Národnej rady SR a je tu umiestnená aj Parlamentná knižnica. Mária Terézia
nechala obnoviť a vybudovať kasárenské objekty pri hradbách z obdobia
Žigmunda Luxemburského pre hradnú vojenskú posádku, ktorá dovtedy bývala 
v otrasných podmienkach tzv. hajdúckeho mesteèka na Severnej terase. Súèasťou
hradieb je severozápadná bašta z èias Žigmunda Luxemburského, podobná bašte
Luginsland, avšak nedosahuje jej technickú a výtvarnú úroveò. Rytina zo zaèiatku
17. storoèia zachytáva baštu bez strechy a poškodenú. Bašta mala za úlohu chrániť
vstupnú cestu na hrad zo severozápadu. Poèas rekonštrukcie v 2. polovici 20. sto-
roèia budovy na Severných hradbách prestavali a doplnili strechou s manzardami.
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Baštu Luginsland vystavali poèas žigmundovskej prestavby hradu, kedy došlo 
aj k modernizácii hradieb. Bašta Luginsland mala za úlohu chrániť hrad a mesto
od severozápadu a kontrolovala okolie aj cestu vedúcu na hrad za pomoci dvoch
ve¾kých delostreleckých otvorov. Pred vybudovaním kasárenských budov mala
bašta v 15. storoèí bránu s padacím mostom a taktiež viedol od bašty múr 
k mestským hradbám. Na južnej strane bašty je prezentovaný gotický portál
bránky, ktorou sa vstupovalo na múr. Fasáda bašty je doplnená dvoma arkiermi.
Istú dobu slúžil suterén ako väzenie. Výstavné priestory bašty Luginsland aktuálne
prechádzajú rekonštrukciou. Po jej ukonèení tam návštevníci hradu nájdu 
aj prezentáciu starej zbroje.

Bašta Luginsland
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Mikulášska bránka
a pri¾ahlá budova

Mikulášska bránka vznikla pravdepodobne v 16. storoèí a slúžila ako spojnica
hradu s východným Podhradím. Poèas prestavby hradu za Márie Terézie bránku 
z väèšej èasti zasypali a cez ponechaný otvor viedol odpadový kanál. Mikulášsku
bránku obnovili pri rekonštrukcii v 20. storoèí výhradne pre peších návštevníkov
hradného areálu. Z kamenného ostenia brány sa do dnešných dní zachovali
spodné èasti, zvyšok je tehlová rekonštrukcia.
Bránka nesie meno po neïalekom kostole sv. Mikuláša. Pri Mikulášskej bránke 
sa nachádza budova pôvodne slúžiaca ubytovaniu vojakov hradnej posádky. Dnes
jej priestory slúžia potrebám Národnej rady SR. Pri výskumoch v 20. storoèí našli
v murive budovy pozostatky staršej obrannej veže. 
Bránka je otvorená od 8.00 do 24.00 hod.
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Otváracie hodiny

Areál Bratislavského hradu 
denne od 8.00 do 24.00 hod

SNM – Historické múzeum
V zimnej sezóne od 1. novembra do 31. marca:

denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 hod 
(posledný vstup o 16.00 hod)

V letnej sezóne od 1. apríla do 31. októbra: 
denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod 
(posledný vstup o 17.00 hod)

Baroková záhrada
január, február, november, december od 9.00 do 16.00 hod
marec, október od 9.00 do 17.00 hod
apríl, september od 9.00 do 18.00 hod
máj, august od 9.00 do 20.00 hod
jún, júl od 9.00 do 21.00 hod

Ako sa k nám dostanete?

Peši
Historické centrum - Nový most – Beblavého ulica – Žigmundova brána
Historické centrum – Zámocká ulica – Viedenská brána

Mestská hromadná doprava
zastávka Hrad

z Autobusovej stanice Mlynské nivy:
trolejbus 207 
trolejbus 212 a prestup na trolejbus 203, 207 (Hodžovo námestie)
z Hlavnej (železniènej) stanice:
autobus 93, prestup na trolejbus 203, 207 (Hodžovo námestie)
z Letiska M. R. Štefánika:
autobus 61, prestup na trolejbus 203 (Šancová)

Auto
hnedé smerové šípky Bratislavský hrad so siluetou hradu
GPS: 48.142861, 17.098623
Parkovanie - garáže Hrad na Zámockej ulici, od 8.00 do 24.00 hod.

Užitoèné informácie
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Slovenské národné múzeum –
Historické múzeum v Bratislave
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16
www.snm.sk
mail: bratislavskyhrad@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 110, 

+421 915 99 33 01 

Bratislavský hrad
Zámocká 2, Bratislava
www.bratislava-hrad.sk 

Národná rada SR
Nám. Alexandra Dubèeka 1
812 80 Bratislava 1
www.nrsr.sk
mail: info@nrsr.sk; 
telefón: + 421 2 5972 2463, 

+ 421 2 5972 2460

Kontakty

múzeum

toalety

pokladòa

múzejný obchod

kaviareò

reštaurácia

parkovanie
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