


                                     
                                           180 m nad úrovní Váhu. 
 

 Historie hradu začíná na přelomu 13. a 14. stol.  Archeologické 
 výzkumy dokladují osídlení  již v době bronzové i v pozdější mladší 

 době železné. Hrad chránil brod přes řeku Váh,  od obchodníků 
se zde vybíralo  clo. Hrad měl  mnoho majitelů a několikrát   

změnil svou podobu. Neocenitelnou roli sehrálo Strečno v roce 1663,  
kdy do Pováží vnikli Turci. Ti se hradu natolik obávali, že se s pomocí 

slovensky hovořícího záškodníka pokusili hrad podpálit. Tento úmysl jim 
ale naštěstí nevyšel. Hrad v 17. stol.  poskytoval  útočiště  

povstalcům  Thokolyho  povstání.  Po potlačení tohoto povstání  
za vlády Leopolda I. byl  hrad pobořen  a od té doby chátral.  
V 20. stol. byl rekonstruován  a  zpřístupněn veřejnosti, byla 

 v něm umístěna pobočka Povážského muzea. 
  







  
Nejstarší částí byla hranolová  obytná věž  (donjon)  s opevněním , 

přístupná mostem přes příkop. Průměr donjonu u paty asi 12 m, celkový 
půdorys hradu činil pouhých 22×18 m. Později bylo Strečno dále 

rozšiřováno a mohutně opevňováno. V 15. stol. byl hrad rozšířen o velký 
dvoupatrový palác na východní straně hradu. Později hrad rozšířen o 

předhradí (tzv. dolní palác, dnes  vstup do hradu s pokladnou). V dolním 
paláci se nacházela kovárna, stáje, sýpka, sklepy,  zbrojnice a mnoho 
dalších zařízení sloužících k obsluze a zásobování hradu. Opevnění 

splňovalo dobové požadavky  vojenské techniky. V 17. stol. bylo opevnění 
hradu ještě doplněno třemi okrouhlými  bastiony, ty se  nedochovaly.  
Hrad byl v té době nejpevnějším hradem celého Pováží. Na hradě se 

stavělo téměř neustále. Historici se  přou, kolik hrad zaznamenal 
stavebních fází, obvykle se odhady ustalují na čísle 25, z toho   

8 přestaveb znamenalo radikální změnu. Půdorys hradu Strečno  
narostl  na  165 × 61 metrů. 

Zachovala se hlavní obytná věž, hlavní brána, paláce s kapličkou a část 
původního opevnění. 











Torzo mamutího klu 





















































 
Nejznámější historickou osobností hradu byla Žofie 
Bosňáková, zemřela v 35 letech v r. 1644, pro své dobré 
skutky a pomoc chudým byla nazývána světicí ze 
Strečna. V roce 1689 byly nalezeny v hradní kryptě  její 
neporušené ostatky, ty byly uloženy v Tepličce nad 
Váhem  (později poškozeny duševně vyšinutým 
jedincem) V kapličce je vidět figurína, představující 
Žofii Bosňákovou … 

  


























