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                                             HRAD TEMATÍN – MODROVÁ - DUCOVÉ   
Program: 

07:00 hod odchod zo Žiliny na hrad Tematín, ktorý sa týči v pohorí Považský Inovec v nadmorskej výške 546 m 

a jeho siluetu možno vidieť z dialnice medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi. 
Aj keď je zrúcaninou, jeho úžasná poloha a nádherné výhľady do okolia lákajú mnohých turistov, napriek tomu, 
že na hrade sa neustále pracuje a panuje tu pomerne čulý pracovný ruch. 
Hrad, ktorý vznikol pravdepodobne po vpáde Mongolov v roku 1242, vyhorel v roku 1710, kedy bol jeho majiteľom Mikuláš 

Berčéni, druhý najvýznamnejší predstaviteľ Rákociho povstania. Napriek tomu, že sa na hrade narodil, 
musel z neho zutekať. Rovnako, ako František Rákoci II., odmietol cisársku amnestiu a skonal v tureckom vyhnanstve v Rodostó 
na brehu Marmarského mora. Nad vstupom do hradu je umiestnená pamätná tabuľa,  
na ktorej je zverejnené jeho motto: „Aj keď všetko stratíš,  česť si zachovaj.“ 
K Tematínskemu hradu patrilo v stredoveku Tematínske panstvo, do ktorého patrilo pomerne veľké územie: 
Banka, Ducové, Horná Streda, Hrádok, Lúka, Modrová, Mošovce, Piešťany a ďalšie. 
Návrat do údolia tou istou trasou, osobné voľno na obed z vlastných zásob. 
 

Po obede fotostop pri ZOO farme Modrová, ktorá má atmosféru Nového Zélandu.  

Zvieratá tu chovajú podľa novozélandského spôsobu, bez nutnosti ustajnenia.  
Keďže sú odolné voči poveternostným podmienkam, prežijú na pasienku celoročne. Napriek tomu sú krotké  

a plaché, preto nie je možné ich chytať, alebo hladkať. Klokany, škótsky dobytok, ovce, kozy, emu …  
na farme sú zastúpené všetky hospodárske zvieratá chované na Novom Zélande. 

 

Na záver dňa návšteva veľkomoravského hradiska Kláštorec Ducové.  
Jeho poloha poskytuje pekný výhľad na široké okolie. Miesto v blízkosti dávnovekej považskej vetvy jantárovej cesty 

nesie stopy osídlenia už zo staršej doby kamennej (22 000 rokov pred Kr.) a významnú úlohu zohralo v období 
Veľkej Moravy, kedy tu vzniklo včasnofeudálne veľmožské sídlo – dvorec s obytnou zástavbou, kostolom  

aj pohrebiskom príslušníkov vládnucej vrstvy. Na sídlo sa viazali poľnohospodárske a remeselné osady v okolí.  
Toto miesto sa radí medzi najvýznamnejšie doteraz známe pamätníky veľkomoravskej kultúry na Slovensku. 

O 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:30 hod.  

 
Cena: 15 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  pri počte platiacich 42 osôb 

 
výdavok na mieste                       

dobrovoľný príspevok na opravu hradu       
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