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Trenčín
Trenčín  je  město  na  západním Slovensku  v  blízkosti  hranic  s  Českou  republikou. 
Trenčín  je  osmým  nejlidnatějším  městem  na  Slovensku,  je  krajským  městem 
Trenčínského kraje a centrem regionu Střední Pováží.  
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Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Trenčíně s detailním popisem, recenzemi a možností online rezervace 
za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Vlak: Hlavní vlakové nádraží  v Trenčíně (Železničná stanica Trenčín) se nachází asi 
600 metrů západně od centra města (Mierové námestie) při ulici Železničná. Trenčín 
leží  na  křižovatce  železničních  tratí  č.  120  (Bratislava-Žilina)  a  č.  143  (Trenčín-
Chynorany).
Bus: Autobusové nádraží v Trenčíně (Autobusová stanica Trenčín) se nachází při ulici 
Železničná, přímo před vlakovým nádražím. 
Autem: Kolem Trenčína probíhá dálnice D1z Bratislavy do Žiliny a jihozápadně od 
Trenčína se křížuje se silnicí první třídy č. 9 ze směru z Brna do Zvolena. 
Doprava ve městě:
MHD v Trenčíně  je  zajišťována   autobusy  společnosti  SAD Trenčín.  Jízdenka se 
kupuje u řidiče a stojí 0,80 EUR a je nepřestupná. Další informace, plán linek a jízdní 
řády  najdete na https://imhd.sk/tn/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Trenčíně
Trenčianský hrad
Rozsáhlý  hrad,  jenž  se  vypíná  na 
vápencové skále přímo nad městem. Asi 
400 m od Mierového námestia. Dnes jsou 
zde  výstavní  prostory  Trenčianského 
múzea. Vstupné na kratší okruh 5 EUR.
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-
hrad.html?page_id=297
Rímsky nápis na hradnej skale
Latinský  nápis  z  roku  179  vytesaný  do 
hradní skály. Je viditelný jen z restaurace 
a  terasy  hotelu  Elizabeth.Který  najdeme 
na  rohu  Mierového  nám.,  u  křižovatky 
ulic Palackého a Generála M.R. Štefánika. 
Mestská veža (Městská věž)
Mezi  Mierovým  námestím  (jeho 
západním  koncem)  a  ul.  Sládkovičova. 
Původně Dolní brána. Součást městského 
opevnění. Vstupné na věž 1 EUR.
Synagóga
Štúrovo nám. Historizující stavba z roku 
1913 s byzantskými a maurskými prvky.
Farské schody
Farská ul. Kryté renesanční schody z roku 
1568, od Farského kostela ke hradu.
Piaristický kostol sv. Františka 
Xaverského 
Mierové  nám.  Barokní  kostel,  nyní 
piaristický, s přilehlým klášterem.
Morový stĺp (Morový sloup)
Mierové námestie. Barokní morový sloup.
Katov dom
Matúšova 14. Renesanční měšťanský dům 
s  okružní  pavlačí.  Jsou  zde  expozice 
Trenčianského múzea. Vstupné 1 EUR.

http://www.booking.com/city/sk/trencin.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad.html?page_id=297
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad.html?page_id=297
http://pruvodcedokapsy.cz/
http://partner2.invia.cz/?advert=280637&app=1
http://www.pelikan.cz/?a_aid=4a818f20
https://www.booking.com/index.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy

