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Historická záhrada

Podujatia s kulisou hradu

Baroková záhrada v severnej čas-
ti hradného areálu sa rozprestiera 
na štyroch terasách a od ostatnej 
časti je oddelená vysokým mú-
rom. Dnešná podoba tohto oddy-
chového priestoru je výsledkom 
historickej rekonštrukcie záhra-
dy z čias vlády Márie Terézie. Zá-
hrada, ktorá zanikla v 19. storočí, 
bola obnovená v roku 2016 na zá-

Na nádvorí hradu sa konajú rôzne 
podujatia zamerané na kultúru, 
tradície, remeslá a gastronómiu. 
Lákadlom sú predstavenia Shake-
spearových hier počas Hradných 
slávností Kultúrneho leta, progra-
my počas Bratislavských koruno-
vačných dní, koncerty aj Adventné 
podujatia. Pre školské kolektívy, 
ale aj rodiny s deťmi ponúka SNM 
- Historické múzeum viaceré vzde-
lávacie programy. 

klade dochovaných historických 
prameňov. Súčasťou záhrady sú 
dve výrazné stavby. Väčšia Zim-
ná jazdiareň je najväčším krytým 
priestorom Hradu. V  roku 1811 
v  nej vypukol požiar, ktorý zni-
čil prevažnú časť Hradu. Menšia 
stavba, Záhradný pavilón, slúžil 
na loptové hry i  hudobné sláv-
nosti. 

Otváracie hodiny SNM – Historického múzea
Otvorené denne okrem pondelka 
Letná sezóna 1. 4. – 31. 10. / 10.00 – 18.00, posledný vstup o 17.00 
Zimná sezóna 1. 11. – 31. 3. / 9.00 – 17.00, posledný vstup o 16.00
Areál Bratislavského hradu je otvorený denne od 8.00 do 24.00.
Múzeum je otvorené počas väčšiny štátnych sviatkov okrem 1. 11. 
a vianočných sviatkov. V prípade mimoriadneho zatvorenia Hradu od-
porúčame sledovať web stránku či Facebook stránku múzea. 

Múzeum bez bariér 
Priestory múzea sú bezbariérové. Múzeum poskytuje špeciálne vzde-
lávacie programy pre nevidiacich. Vybrané predmety stálej expozície 
prezentuje videonahrávkami upravenými pre sluchovo postihnutých, 
ktoré sú dostupné na internete.

Parkovanie
Verejná garáž pod Bratislavským hradom je otvorená denne od 8.00 
do 24.00 hod. (posledný vjazd o 23.00 hod.). Návštevníci múzea majú 
50 % zľavu na parkovanie do max. výšky 3 hodín. Parkovaciu kartu je 
potrebné predložiť v pokladni múzea. 

www.snm.sk/hm

SNMHistorickeMuzeum 
snm_historicke_muzeum

Zaujímavosti 
  Rytierska sieň na prízemí je naj-
väčšou miestnosťou v  paláci. 
V roku 1992 tu slávnostne pod-
písali Ústavu Slovenskej repub-
liky.

  Na chodbách sa nachádzajú 
veľké zrkadlá v zlatých rámoch, 
ktoré sú vyhľadávané kvôli sel-
fie fotografiám.
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wifi VisitBratislava
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Oficiálna aplikácia mesta Bratislava

 Neobmedzené cestovanie verejnou dopravou
 Bezplatný vstup do vybraných múzeí a galérií
 Bezplatná prehliadka mesta a ďalšie zľavy do výšky 50% 

S Bratislava CARD je návšteva Bratislavského hradu bezplatná.

Bratislavský hrad sa podobá obrá-
tenému stolu so štyrmi vežami, ale 
má nepravidelný pôdorys.



Bratislavský hrad
Majestátny Hrad  vynímajúci sa na kopci 85 m nad  Duna-
jom  je už po stáročia symbolom Bratislavy a  charakteris-
tickou črtou panorámy mesta. Areál Bratislavského hradu 
pokrýva plochu takmer 7 futbalových ihrísk a  patrí medzi 
najväčšie na Slovensku. Jeho územie je vytýčené mohutnými 
hradbami, ktoré sú prechodné štyrmi vstupnými bránami 
(Viedenská, Leopoldova, Žigmundova a Mikulášska). Hradný 
palác je dnes sídlom Slovenského národného múzea - His-
torického múzea. Z vyhliadkových terás je neopakovateľný 
výhľad nielen na mesto, ale aj na susediace krajiny.

Pohľad do histórie
Bratislavský hradný kopec bol osídlený vďaka svojej stra-
tegickej polohe už pred viac ako 5 000 rokmi. V 1. storočí 
pred n. l. návršie patrilo Keltom. Na prelome 5. a 6. storočia 
sem prišli Slovania a postavili tu svoje hradisko. V roku 907 
sa Hrad spomína v písomných prameňoch. Po roku 1000 sa 
stal súčasťou siete župných hradov, pohraničnou pevnosťou 
Uhorského kráľovstva. Súčasný hradný palác postavili ako 
budúcu cisársku rezidenciu v  prvej polovici 15. storočia. 
V 16. storočí sa Hrad stal sídlom uhorských kráľov. Posled-
nou veľkou prestavbou prešiel v 18. storočí na príkaz Márie 
Terézie, kedy nadobudol súčasnú podobu. Hrad v roku 1811 
vyhorel a chátral až do druhej polovice 20. storočia. Súčasný 
vzhľad je výsledkom dvoch veľkých rekonštrukcii. 

V  1. storočí pred n. l. bol hradný 
kopec akropolou keltského mes-
ta, tzv. oppida. Posledné archeo-
logické výskumy odhalili základy 
kamenných stavieb vybudova-
ných staviteľmi z  Rímskej ríše, 
ktoré niesli známky luxusu nad 
pomery regiónu. O  keltskej Bra-
tislave pojednáva expozícia mú-
zea v  suteréne paláca. Súčasťou 
je prehliadka archeologickej časti 
in situ (v mieste nálezu) pod ná-
dvorím paláca, kde uvidíte stav-
bu so zachovanou mozaikovi-

tou podlahou typu opus signinum 
s kvetinovým vzorom. Ďalšie stav-
by objavené v  areáli Hradu budú 
po dôkladnom reštaurovaní sprí-
stupňované postupne v rámci tzv. 
Keltskej cesty. 

Poschodiami hradného palácaKeltská akropola

Korunná veža s panorámou

Poklady klenotnice

V  priestoroch hradného paláca 
sídli Slovenské národné múze-
um – Historické múzeum, ktoré 
dokumentuje predovšetkým de-
jiny územia Slovenska. V zbier-
kach múzea sa nachádza viac ako 
250  000 predmetov. V  suteréne 
hradného paláca môžu návštevní-
ci vidieť pivnice hĺbené v 15. sto-
ročí. V súčasnosti je v nich inšta-
lovaná expozícia Kelti z Bratislavy, 
na ktorú nadväzuje archeologická 
časť s nálezmi pod nádvorím. Na 
prvom poschodí sa dostanú náv-
števníci cez hradnú kaplnku (zná-
ma aj ako Hudobná sieň) do repre-
zentačných priestorov Františka 
Štefana. Na druhom poschodí, v 
minulosti slúžiacom deťom Má-
rie Terézie, usporadúva múzeum 
rôzne aktuálne výstavy. Zachoval 
sa tu tiež stredoveký múr s hrúb-

Korunná veža je najstaršou, 
dodnes stojacou stavbou Hra-
du. Bola postavená v 13. storočí 
ako obranná veža staršieho hra-
du a bola začlenená do hradného 
paláca v 15. storočí. Meno dostala 
podľa uhorských korunovačných 
klenotov, ktoré tu boli s prestáv-
kami uschované v rokoch 1552 – 
1783. Ostatné tri vežičky prista-
vali na nárožiach paláca až v  17. 
storočí. 

Raritné predmety zo zbierok dra-
hých kovov, napr. úžitkové pred-
mety používané pri stolovaní, de-
koratívne a  reprezentačné diela 
zo 17. až 20 storočia predstavuje 
múzeum v  Klenotnici situovanej 
v prízemnej časti Korunnej veže. 

kou asi 7 m. Na treťom poschodí 
je inštalovaná expozícia Dejiny 
Slovenska od praveku po stredo-
vek. Návštevníci sa tu oboznámia 
s nálezmi z čias kamennej a bron-
zovej doby, s keltským osídlením 
Slovenska a tiež obdobím Rímskej 
prítomnosti na Dunaji. Samostat-
ná časť sa venuje príchodu Slova-
nov a Veľkomoravskej ríši. Obdo-
bie stredoveku pokrýva roky 1000 
až 1526, kedy Slovensko tvorilo 
súčasť Uhorského kráľovstva. Ex-
pozícia pojednáva o stredovekom 
mincovníctve, počiatkoch sloven-
ských miest, každodennom ži-
vote či kresťanstve. Postupne je 
expozícia rozširovaná o mladšie 
obdobia s dejinným vývojom po 
súčasnosť. Na treťom poschodí sa 
nachádzajú aktuálne výstavy, ka-
viareň a múzejný obchod.

Hradná studňa z 15. storo-
čia je hlboká 85 m a siaha 
na dno Dunaja. V areáli 
hradu na trávnatej ploche 
vyniknú základy veľkomo-
ravskej baziliky. 

Štyridsaťsedem metrov vysoká 
Korunná veža poskytuje návštev-
níkom výhľady až do troch krajín – 
Slovenska, Rakúska a Maďarska. 

Baroková rezidencia 
Bratislavský hrad prešiel rozsiah-
lou prestavbou za vlády Márie Te-
rézie (1740 – 1780), kedy sa Hrad 
zmenil na prepychovú barokovú 
rezidenciu s  elegantnými fran-
cúzskymi záhradami. Návštev-
níci múzea majú možnosť prejsť 
sa po reprezentačnom terezián-
skom schodisku, ktoré patrí me-
dzi najväčšie interiérové barokové 

schodiská v strednej Európe alebo 
navštíviť zlatom zdobené repre-
zentačné siene Františka Štefana, 
manžela Márie Terézie. Jej repre-
zentatívne siene situované v  juž-
nom krídle paláca sú využívané na 
štátnu reprezentáciu Národnou 
radou Slovenskej republiky a  ve-
rejnosti sú otvorené počas Dňa 
Ústavy 1. septembra.


