
Hrad Tematín, z diaľky viditeľná dominata tematínskych 
vrchov, vznikol okolo polovice 13.storočia. Zabezpečoval 
ochranu severozápadných pohraničných priesmykov Uhorska. 
Za prudkých stavovských bojov v rámci Rákocziho povstania 
v roku 1710 hrad veľmi poškodili a postupne sa začal 
rozpadávať.  
 
Prístup: 
Najmenej náročný výšlap je z rekreačnej oblasti pod 

Bezovcom N48°39.866 E17°57.830 a modrá turistická značka Vás privedie až k hradu.  
 
Výjazd z diaľnice: N48°40.356 E17°52.386  
Odbočka na Hornú Lehotu: N48°38.931 E17°52.912  
Odbočka na rekreačnú oblasť: N48°39.458 E17°58.136 
Stručný popis 
Zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia. Spustol na začiatku 18. storočia. 

Poloha 
Na bočnom západnom hrebeni Považského Inovca, 590 m.n.m.  

 

Prístup 
Železničnou traťou č. 120 Bratislava - Žilina. Zo stanice Piešťany autobusom do obce 
Modrovka (Lúka) alebo na Bezovec. Alebo z Nového Mesta do obce Hrádok.  
Z Modrovky (Lúky): Po štátnej ceste č. 507 do Lúky. Po (2425) Lúčanskou dolinou na 
hrad.  
Z Bezovca: Po (0705) do centra turistického strediska. Odtiaľ po bočnom hrebienku 
(2425) na hrad. Z Bezovca vedie na východ zelená (5128) na Topoľčiansky hrad.  
Z Hrádku: Hrádockou dolinou po (2418) po osadu Dolina. Doprava (8116) na hrad. 

História 
Jeho zrúcaniny ležia na západnom úpätí Považského Inovca v chotári obce Hrádok 
juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Hrad sa prvý raz spomína až v roku 1270, je 
však staršieho pôvodu. Postavili ho pravdepodobne už v prvej polovici 13. storočia ako 
strážny hrad pohraničných priesmykov. Pôvodne bol kráľovským majetkom a len neskôr sa 
dostal do vlastníctva šľachtických rodín, z ktorých najznámejšie boli Ujlakyovci, Thurzovci a 
Bercsényovci.  
 
Stredoveký hrad tvorila štvorboká veža a palác, obklopené hradným múrom. V druhej 
polovici 16. storočia zosilnili jeho opevnenie úpravou a zdokonalením predhradia, ktoré bolo 
oddelené od horného hradu úzkym priechodom. Vstupnú bránu do predhradia zabezpečovali 
dve bašty a hradná priekopa. V 17. storočí opravili a rozšírili obývacie priestory horného 
hradu, takže celý objekt predstavoval pred svojim zánikom kompaktnú a aj na bývanie 
pohodlnú pevnosť. V bojoch počas Rákócziho povstania (1704 - 1708) ho vážne poškodili a 
od tej doby je v rumoch.  
 


