
Krásna prechádzka na Nitriansky hrad 

Nitriansky hrad stojí na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného 
meandrovitým korytom rieky Nitry. Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa 
spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. V období 
Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk. Nitra sa tiež spomína v súvislosti s pôsobením 
svätých Cyrila a Metoda. Od roku 880 tu bolo centrum novozriadeného Nitrianskeho biskupstva.

 

Ústrednou dominantou najstaršieho slovenského mesta Nitra je Nitriansky hrad, postavený na mieste 
mohutného slovanského hradiska, sídla nitrianskych kniežat a veľkomoravských panovníkov. Dnes je 
sídlom nitrianskeho biskupstva. Hrad postavili ho v 11. storočí. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. 
Jeho jadrom je katedrála s priľahlou biskupskou rezidenciou. 

Najstaršou zachovanou časťou katedrály je románsky Kostol sv. Emeráma, ktorého vznik sa datuje do 
11. až 12. storočia. Po požiari v druhej polovici 13. storočia ho prestavali a po zničení vojskom Matúša 
Čáka Trenčianskeho v roku 1317 pripojili k novostavbe gotického kostola. Odvtedy slúžil ako tzv. 
hodnoverné miesto kapituly a neskôr ako klenotnica katedrálneho pokladu. Dnes spolu s Horným a 
Dolným kostolom vytvára najhodnotnejší objekt hradu - biskupskú katedrálu. 

 



Pôvodne gotický Horný kostol postavili v rokoch 1333 až 1335. O tri 
storočia neskôr k nemu pripojili Dolný kostol (Kostol sv. Petra a Pavla), 
s ktorým ho spája široké schodisko. Dnešný vzhľad katedrála získala v 
rokoch 1710 až 1736, pričom z tohto obdobia pochádza aj zariadenie 
interiéru. Medzi jeho najvzácnejšie pamiatky patrí hlavný oltár s 
motívom Snímania z kríža v Dolnom kostole. 

Pôvodne gotický Biskupský 
palác, ktorý stojí vedľa biskupskej 
katedrály, získal 
neskorobarokovú podobu tiež v 
prvej polovici 18. storočia. 

Návštevníkov hradného areálu 
zaujme aj jeho vonkajšie opevnenie, ktorého najstaršie časti 
pochádzajú z románskeho a gotického obdobia. Legendárna je 
najmä Vazilova veža, ku ktorej sa viaže povesť o väznení 
uhorského kniežaťa Vazula.                                                               Na nádvorí hradu je socha Jána Pavla II. 

Pre návštevníkov je sprístupnený areál hradu a biskupská Katedrála sv. Emeráma. 

Priamo pod hradným múrom Nitrianskeho hradu nájdete kaviareň, v ktorej si môžete vychutnať 

kvalitné jedlo a výbornú kávu. Castellum Cafe je  situovaná na výnimočnom mieste. Zasadená je do 

hradného vrchu priamo v historickom srdci mesta Nitry. Výnimočné architektonické riešenie ponúka 

dychberúci výhľad na mesto Nitra. Reštaurácia je zároveň postavená tak, aby ste mali možnosť vidieť 

starobylé hradné múry. Časť z nich bola odkrytá pri archeologickom výskume počas výstavby tejto 

budovy. Na tomto mieste sa spája historická architektúra s tou súčasnou a veríme, že zážitok z 

Nitrianskeho hradu bude pre Vás po návšteve tejto kaviarne ešte krajší a intenzívnejší. Z kaviarne je 

nádherný výhľad na panorámu mesta a na starobylý vrch Zobor. V blízkej budúcnosti tu plánujú 

otvoriť aj hornú terasu kaviarne, odkiaľ by návštevníci mohli sledovať filmy o histórii Nitry priamo na 

hradnej stene. 

 

Pribinovo námestie - prekrásne historické námestie Horného mesta v Nitre zdobí majestátna bronzová 

socha kniežaťa Pribinu, prvého známeho slovanského vladára na našom území. Socha pochádza z roku 

1989 a jej autorom je známy nitriansky sochár Tibor Bártfay. Toto námestie je známe aj vďaka soche 

Atlanta - nitrianskeho Corgoňa, kováča s ohromnou silou ktorý vraj zachránil horné mesto pred 

Turkami. Mnohí aj dnes veria,že ked sa dotknú Corgoňovho palca na nohe budú mať šťastie 

napr.študenti pri skúškach,dievčatá sa do roka vydajú a pod... Veľký a malý seminár  tvoria 



architektonickú dominantu Pribinovho námestia. Budovy sú vo vlastníctve nitrianskeho biskupstva a 

slúžia svojmu pôvodnému účelu – sú sídlom Kňazského seminára ako aj Diecéznej knižnice. 

 

 

Pohľad na hrad a na precízne zreštaurovaný morový stĺp z roku 1750: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pribinovo_n%C3%A1mestie_(Nitra)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biskupstvo_Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_fond_Diec%C3%A9znej_kni%C5%BEnice


Z hradu je nádherný výhľad na okolie: 

 

 



Pohľad na vysvietený hrad: 
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