Zaujímavosti v okolí hradu
Pripojte sa na bezplatnú
wifi VisitBratislava

SK

 ostol sv. Kríža v Devíne z 13. storočia. V jeho okolí bolo odkryté
K
pohrebisko z čias Veľkej Moravy. Pred kostolom sa nachádza súsošie
sv. Cyrila a Metoda. Prechádza tadiaľ aj cezhraničná tematická trasa
Európska cesta sv. Cyrila a Metoda (www.cyril-methodius.eu).
Pamätník „Brána slobody“ na sútoku riek Dunaj a Morava je venovaný obetiam totalitného režimu, ktoré zahynuli pred rokom 1989 pri
úteku do sveta slobody cez prísne stráženú štátnu hranicu – železnú
oponu - medzi Československom a Rakúskom.
Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13 nazývaná aj Cesta
železnej opony prechádza pod
hradom Devín. Jej úsek na území
Slovenska od hraničného priechodu Hohenau po Moravský
Sv. Ján meria 87 km a vedie cez
jedinečné prírodné prostredie
povodia rieky Morava. Náučný
chodník nivou rieky má 39 zastávok a je vhodný pre peších turistov
aj pre cykloturistov. Brehy rieky Morava spája aj cezhraničný Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi. Obľúbeným výletným cieľom
je pieskovec Sandberg, nálezisko skamenelín pravekých morských živočíchov.

Pestré podujatia
Počas hlavnej turistickej sezóny
spestrujú návštevu hradu rôzne
aktivity a podujatia. Návštevníci si
v rámci vstupenky môžu vyskúšať
streľbu z luku a môžu absolvovať
tréning rytierskych obratností. Hrad Devín je známy aj veľkými rytierskými turnajmi - Rytieri
na Devíne, ktoré sa konajú raz
za mesiac a hudobnými koncertmi ako je napr. Pocta slobode. Ponuku podujatí dopĺňajú divadlá,
kaukliarske vystúpenia, prednášky a podujatia popularizujúce
archeológiu.
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Hlavná sezóna
máj - september

Mimosezóna
apríl + október

Zimná sezóna
november - marec

pondelok až nedeľa

10:00 - 19:00 hod.

10:00 – 17:00 hod.

10:00 – 16:00 hod.

Muránska 10, 841 10 Bratislava SR
email: hrad.devin@bratislava.sk
tel: +421 2 6573 0105
www.muzeum.bratislava.sk/hraddevin
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Hrad Devín sa nachádza pár minút jazdy autom z centra Bratislavy,
bezplatné parkovisko je priamo pod hradom Devín. Využiť môžete aj
autobusový spoj z centra mesta (Most SNP) číslo 29 a vystúpiť na zastávke Hrad Devín, Štrbská. Príjemnou voľbou dopravy je aj plavba loďou z centra Bratislavy (lod.sk) alebo jazda bicyklom.

* Posledný vstup do areálu je vždy pol hodinu pred uzavretím.
* V zimných mesiacoch sú uzatvorené vnútorné priestory (výstava,
expozícia, toalety), pre návštevníkov zostáva prístupný areál hradu.
V prípade nepriaznivého počasia ako je sneh a poľadovica býva celý
areál uzatvorený.
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Svoje podujatie má aj Devínsky ríbezlák – tradičné lokálne
ríbezľové víno, ktoré sa vyrába
v Devíne už od roku 1922. Ríbezlák ponúkajú miestni vinári
v devínskych viechach a vínnych
pivniciach. Ochutnať ho môžete
aj vo vybraných vinárňach
Bratislavy a počas podujatí.

hraddevin
hraddevin

Hrad Devín
História a príroda
Veža s príbehom
Rytierske turnaje
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Devín
Hradná ruina týčiaca sa na vyvýšenine a skalnom brale
(212 m n. m.) nad sútokom riek Dunaj a Morava patrí
k najvýznamnejším historickým a archeologickým
lokalitám v strednej Európe. Navyše ponúka očarujúcu
prírodnú scenériu s jedinečným výhľadom.
Táto národná kultúrna pamiatka v správe Múzea mesta
Bratislavy sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Devín,
ktorá je vzdialená 12 km od centra Bratislavy.

Pohľad do histórie
Vďaka svojej strategickej polohe bol hrad takmer nepretržite osídlený od mladšej kamennej doby až do novoveku. Kelti obývali Devín od konca 1. storočia pred n. l.
a zanechali tu množstvo dôkazov svojej vyspelej kultúry.
Na začiatku 1. storočia n.l. boli nahradení Germánmi,
ktorí rozvíjali kontakty s Rímskou ríšou. Význam devínskej oblasti spočíval aj v tom, že sa tu križovala Jantárová
a Podunajská cesta. Jantárová cesta viedla zo severu na
juh a Podunajská cesta kopírovala tok rieky Dunaj. Z obdobia sťahovania národov sa našlo v Devíne iba málo
nálezov, najznámejším je bochník zuhoľnateného chleba.

Prvá písomná zmienka o Devíne je z roku 864, ktorý sa vo
Fuldských análoch spomína ako
Dowina. Devín slúžil v období
Veľkej Moravy ako strategická
vojenská pevnosť. Z tohto obdobia pochádzajú aj základy kostola, ku ktorému patrilo aj malé
pohrebisko, kde boli pochovaní
členovia vyššej spoločenskej vrstvy. V prvej tretine 13. storočia už
pravdepodobne stál na devínskej
vyvýšenine kamenný hrad. Rozkvet hradu i obce nastal začiatkom 15. storočia, kedy Mikuláš
z Gary získal hrad Devín do zálo-

hu. Majiteľmi hradu Devín boli
v rokoch 1460 – 1521 grófi zo sv.
Jura a Pezinka. V roku 1527 ho dostal do držby uhorský palatín Štefan Báthory. Báthoryovci vlastnili hrad do roku 1605. Posledným
šľachtickým rodom, ktorému
hrad patril, boli od roku 1635 Pálffyovci. Tí tu realizovali však už len
menšie prestavby. V roku 1809
počas napoleonských vojen francúzski vojaci podmínovali hrad
a vyhodili ho do povetria. V roku
1932 predali Pálffyovci Devínsky
hrad Československej republike
za symbolických 1000 korún.

Príroda na hrade
Zo severu je hrad chránený horským masívom Malých Karpát
s vrchom Devínska Kobyla (514
m n.m.), ktorý je súčasťou národnej prírodnej rezervácie. Na
devínskom hradnom vrchu sa
nachádza viac ako 460 druhov
rastlín, medzi nimi viaceré rarity,
ako ohrozený druh paliny rakúskej
a klinček včasný Lumnitzerov.
Zo živočíchov je tu možné vidieť
jašterice, užovky, z vtáctva
skaliarika sivého, trasochvosta bieleho a v puklinách hradnej
skaly hniezdi sokol myšiar.

Expozície v areáli hradu

Nekonečná panoráma

Hrad s rozlohou 6 hektárov sa člení na dolný, stredný a horný hrad.
V areáli hradu sú pamiatkovo
upravené a náznakovou rekonštrukciou prezentované stavby
z doby rímskej, veľkomoravskej, stredoveku a novoveku,
ktoré dopĺňajú dvojjazyčné informačné tabule. Nakoľko bol v roku
1809 hrad Devín zničený, nedisponuje interiérmi a výstavné možnosti sú tu obmedzené. Na nádvorí stredného hradu je v ruinách
renesančného paláca zrekonštruovaný pivničný priestor,
kde sa organizujú krátkodobé výstavy, prevažne zamerané na výsledky archeologického výskumu
na hrade a jeho okolí. Hradná
studňa na nádvorí pochádza z 15.
storočia a má hĺbku až 55 metrov.
Pri rekonštrukcii horného hradu
v roku 1990 boli pod jeho ruinami náhodne objavené jaskynné
priestory, ktoré mohli slúžiť ako

Z vyhliadkovej plochy nedávno zrekonštruovaného horného hradu sa
otvára nádherná 360° panoráma na nižšie položené časti hradu, na okolitú prírodnú scenériu, na sútok Dunaja a Moravy, na Devínsku Kobylu
a je možné dovidieť do susedného Rakúska. Hranica vedie stredom rieky Dunaj. Nachádza sa tu aj ďalekohľad a orientačná mapa s náčrtom
okolitej krajiny.

Morský piesok v abráznej pukline
v jaskyniach horného hradu
svedčí o prítomnosti mora pred
16 miliónmi rokov.

útočisko a skladovacie priestory.
V súčasnosti sa tu nachádza stála
expozícia „Hrad Devín v 13. – 20.
storočí“, ktorá približuje stredovekú a novovekú históriu hradu,
doplnenú o geologickú expozíciu
s prezentáciou zvyškov mora z obdobia treťohôr.

Hradná vežička s príbehom
Z nádvoria je neprehliadnuteľná
elegantná vežička s názvom Panenská veža alebo Mníška, ku
ktorej sa viaže povesť. Pán devínskeho hradu Mikuláš sa zaľúbil do
panny Margaréty z Korutánska.
Keďže otec dievčaťa so sobášom
nesúhlasil, mládenec Margarétu
uniesol na hrad Devín, kde už bolo
všetko pripravené na svadbu. Pár
v hradnej kaplnke si stihol povedať svoje áno, keď prišiel strýko
dievčaťa aj s ozbrojencami. Mikuláš s nevestou sa stiahli do štíhlej
vežičky nad sútokom riek, ale Mikuláš v nerovnom boji nakoniec
padol a Margaréta od žiaľu skočila
z veže do Dunaja.

Pohľad na sútok dvoch riek je
pôsobivý aj kvôli rozdielnemu
sfarbeniu vody.

