
Dejepis extra 3/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

Na ochodzi Burianovej veže v Žiline. 



Dňa 5.4. 2019 sa (prevažne) vybraní žiaci 7. A a 7. B vydali na exkurziu do Žiliny. 

Vlak dorazil do najväčšieho mesta na severe našej krajiny bez meškania. Po 

kratučkej ceste zo stanice k miestnemu informačnému centru nám pán učiteľ čo to 

porozprával o dejinách mesta, ktoré sa okrem iného hrdí aj dokumentom 

označovaným (aj) ako „Privilegium pro Slavis“. Viete, čo sa v tomto dokumente 

spomína? Po krátkom úvode do dejín mesta, ktorý nám spravil pán učiteľ sa nás už 

ujala pracovníčka informačného centra zo Žiliny a spolu s ňou sme sa presunuli 

k jednej z dominánt mesta Burianovej veži. 

 

  

V tomto objekte sa nachádza (aj) expozícia, ktorá sa venuje zobrazeniu Žiliny na 

historických mapách a plánoch. Po jej návšteve sme po mnohých schodoch a okolo 

veľkých zvonov... 

 



... vystúpili na ochodzu veže, z ktorej bol krásny výhľad. Ponúkame aspoň jeden aj 

na miesto, pod ktorým sa nachádzajú „žilinské katakomby“. Čo myslíte, kde by 

mohli byť? 

 

Ešte pred návštevou podzemia sme sa zastavili pri jednej zo zrekonštruovaných 

žilinských studní (tadiaľ však cesta do podzemia nevedie) a pospomínali na 

rozprávku o Saxane... 

 

 



Na Saxanu sme nemali čas dlho spomínať, lebo sa objavila pani sprievodkyňa 

a zobrala nás pod povrch zemský i žilinský. Po niekoľkých schodoch a krátkej 

chodbe sme sa dostali do väčšieho priestoru, kde sme si posadali... 

 

... tu sme sa dozvedeli, ako a prečo podzemie vzniklo a na čo slúžilo.  Ponúkame 

niekoľko ďalších pohľadov, ktoré nebudeme (až na jeden) komentovať, aby sme 

nerušili atmosféru... 

 

 



 

 



 

 

 



 

... tu vidíte pohľad na najstarší gotický zachovaný portál v Žiline, kde sa jedna 

z nás zahrala na mníšku, ktorá bola taká typická pre toto stredoveké umenie. 

Všetko má svoj koniec, a tak sme aj my museli z podzemia odísť, lebo nás čakala 

ďalšia žilinská pamätihodnosť opevnený Kostol sv. Štefana. 

 



Táto približne 800 rokov stará stavba pôvodne postavená v románskom slohu sa 

nachádza asi 15 minút chôdze od centra Žiliny a je tak trochu mimo záujmu jej 

návštevníkov. My sme však o nej vedeli! Ponúkame aspoň dva pohľady do jej 

interiéru. Veru bolo sa na čo dívať... 

 



... nedá nám ešte nepripomenúť, že celá stavba je opradená niekoľkými záhadami. 

Skúste zistiť akými... Od Kostola sv. Štefana sme sa odobrali späť do centra 

mesta. Tam na nás čakali ešte dve „historické zastavenia“. Prvým bola táto 

budova, ktorá prešla rôznym využitím. Čo myslíte, na čo bola povodne postavená? 

 

Ak ste hádali, že to bola pôvodne židovská synagóga, tak máte naozaj dobré 

historické vedomosti. Po prehliadke exteriéru sme sa boli pozrieť do interiéru. 

Prekvapilo nás, aká je stavba veľká... 

 



... ale aj tak trochu sklamala (na základe našich návštev iných synagóg) jej 

vnútorná výzdoba. Všetko pôsobilo tak chladne a neosobne...jednoducho „duch 

miesta“ sa zatiaľ niekde skrýva... Z bývalej židovskej synagógy sme prešli do 

Rosenfeldovho paláca... 

 

... ktorý je pravým opakom bývalej židovskej synagógy... 

 



... jeho exteriér aj interiér je bohato zdobený, okná nevynímajúc. 

 

Prešli sme po reprezentačnom schodisku na poschodie, kde sme si posadali v 

„predizbe“ horného traktu, aby sme sa dozvedeli základné informácie o stavbe, jej 

pôvodnom využití i to, na čo slúžila neskôr... 

 

 



... z „predizby“ sme sa presunuli do reprezentačných priestorov majiteľov... 

 

... následne sme si mohli pozrieť „mužský i ženský“ trakt budovy. Po tejto 

prehliadke sme schodiskom určeným pôvodne pre služobníctvo vystúpili...  

 

 



...do rozsiahlych podkrovných priestorov adaptovaných na múzeum bábkoherectva. 

 

Tu nás zaujali okrem iného „fosforeskujúce rekvizity čierneho divadla“ - pozrite si, 

ako vyzerajú, keď je svetlo a potom, keď je tma... 

    



Návštevou podkrovia paláca sa naša dejepisná exkurzia v Žiline skončila. Čakalo nás 

ešte povinné zastavenie v najznámejšom rýchlom občerstvení a potom už iba cesta 

na žilinskú stanicu. Vlak do Bratislavy dorazil s minimálnym zdržaním a tam už bol 

ozaj koniec tejto vydarenej dejepisnej exkurzie.  

Chceme poďakovať: 

 pracovníčkam informačného centra v Žiline, ktoré nám bezplatne umožnili návštevu 

Burianovej veže aj Rosenfeldovho paláca, 

pracovníčke galérie v bývalej židovskej synagóge za zaujímavý a bezplatný výklad 

o tejto monumentálnej stavbe, 

pánu farárovi a pánu kostolníkovi z Kostola sv. Štefana za to, že nám bezplatne 

sprostredkovali návštevu tohto architektonického skvostu, 

 panej, ktorá nás sprevádzala „žilinským podzemím“ za to, že sa prispôsobila našim 

časovým požiadavkám.   

Záverečné poznámky: 

Celá exkurzia nás stála výnimočne až 3,50 Eur, lebo sme si kupovali miestenky na 

vlak Bratislava – Žilina a späť v hodnote 2 Eur a za návštevu „žilinského podzemia“ 

sme zaplatili 1, 50 Eur. 

Celý deň bolo výborné počasie. 

Pán učiteľ celú exkurziu pripravoval priebežne asi mesiac. 

Na úplný záver ponúkame ešte fotografiu - na stanicu v Žiline prichádza „náš“ 

vlak, ktorú ako skoro všetky spravil Filip Smíkal. 

 


