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Trasa na Čachtický hrad 
 

• 1. Choďte na západ po ceste 
Osloboditeľov smerom k 
Malinovského/ceste 504   

• 36 m 
• 2. Odbočte doprava smerom na 

Malinovského/ceste 504   
• 350 m 
• 3. Mierne doľava smerom na 

Medzihorsk   
• 400 m 
• 4. Mierne doľava.   
• 1,5 km 
• 5. Odbočte doľava   
• 3,3 km 
• Čachtický hradný vrch 
• Slovensko 



Čachtický hrad  
• Čachtický hrad (ďalší hist. názov: Chehte) je dnes zrúcanina 

hradu na vápencovo-dolomitickom vrchu (375 m n. m.) v 
Čachtickom krase, Malých Karpatoch medzi obcami 

Čachtice a Višňové. 

 

• Dejiny: Čachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. 

Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu 

Uhorska, najmä v 13. storočí, keď ho spravoval hradný 

kráľovský kastelán. V roku 1273 ho napadol a silno poškodil 

český kráľ Přemysl Otakar II.  



Za krvavou grófkou na 
Čachtický hrad 

• História: 

•  Alžbeta Báthoryová : Manželka Františka Nádasdyho Alžbeta,   
rodená Báthoryová, je najvýznamnejšou postavou z histórie 
Čachtického hradu.  

 

• Šiel o nej chýr, že na svojich majetkoch zabila alebo dala zabiť 
viacero dievčat a žien. Kúpala sa v ich krvi, aby si zachovala 
večnú mladosť.  

 

• Viaceré zaklínacie modlitby a čarodejnícke praktiky jej poradila 
šafárka myjavského majera. Vo večerných hodinách 29. 
decembra 1610 ju v čachtickom kaštieli (už neexistuje) prekvapil 
palatín Juraj Thurzo so sprievodom.  

 

  



  
 



Trasa na Beckovský hrad 
  

• 1. Smer juh po ceste 
ceste 507    

• 650 m 

• 2. Odbočte doprava 

• Cieľ bude vpravo  

• 120 m  

• Hrad Beckov 

• Beckov 180 

• 916 38 Beckov 



Beckovský hrad 
• Beckovský hrad (pôvodné názvy: Blundus, Bolondos) je 

rekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 60 metrov 
vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre 

viditeľná silueta (aj priamo z diaľnice). Hrad s areálom je 

Národná kultúrna pamiatka. 

 

• Hrad ako starý spomína už Anonymova kronika z 12. storočia. 

Potvrdil to aj archeologický výskum, podľa ktorého najstaršie 

osídlenie hradného brala pochádza z prelomu letopočtu. 



Beckovská povesť o hrade 
• O minulosti hradu sa medzi ľudom rozprávali viaceré povesti. 

Podľa jednej z nich vraj dal hrad postaviť Stibor pre svojho šaša 
Becka.  

 

• Raz po dlhej poľovačke unavený knieža Stibor oddychoval 

neďaleko brala, týčiaceho sa k oblohe. Všetci z jeho družiny 

sa ho snažili rozveseliť, no márne. Podarilo sa to až jeho 

dvornému šašovi Beckovi. Stibor v dobrej nálade mu sľúbil 

splniť každé jeho želanie.  



 



Ďakujeme za pozornosť 


