Strázna veza

Kedy na vezu
Veža bola v roku 1997 obnovená a sprístupnená pre
turistov ako vyhliadková, jej prehliadku zabezpečuje
Turistická informačná kancelária v Rožňave. Vežu
môžete navštíviť počas našich otváracích hodín.
Posledný vstup je 30 minút pred zatváracím časom.
Otváracie časy Turisticko-informačnej kancelárie:

Mesto ako na dlani
Zo strážnej veže je nádherný výhľad na mesto a široké
okolie. Na najväčšom štvorcovom námestí Slovenska
môžete z výšky cca 36 m obdivovať tieto pamiatky:
[[ Katedrála Nanebovzatia Panny Márie
[[ Radnica
[[ Kostol sv. Anny a kláštor františkánov
[[ Biskupský palác
[[ Morový stĺp

Biskuský palác a morový stĺp

Katedrála Nanebovzatia
Panny Márie

Radnica

Letná sezóna:
pondelok - piatok:
sobota:			
nedeľa:			
Mimo sezóny:
pondelok - piatok:
sobota:			

08:00 - 18:00
10:00 - 15:00
13:00 - 17:00
08:30 - 16:30
09:00 - 12:00

Kontakty
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
tourism@roznava.sk
+421 58 7773 111
www.roznava.sk
Turisticko-informačná kancelária
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk

Dotknite sa histórie

Hodiny na vezi
Na veži boli umiestnené
prvé verejné hodiny z r. 1555, podľa ktorých sa vraj
meral čas v celom Uhorsku. Boli dielom majstra
Martina Szontágha a boli to najpresnejšie hodiny
v Rakúsko-Uhorsku. Ako technická pamiatka
sa vo veži zachoval aj starý, dnes už nefunkčný
hodinový stroj z roku 1858.

Strázca mesta
Strážna veža v Rožňave v minulosti plnila stálu
a dôležitú strážnu funkciu pri ochrane mesta. História
veže sa ťahá až do 17. storočia. Počas tureckých hrozieb,
poklesu baníctva a náboženských nezhôd medzi
katolíckou a evanjelickou cirkvou zažívali obyvatelia
mesta ťažké časy.
Hlavným dôvodom stavby veže boli turecké hrozby. Na
mieste tejto veže na prelome 16. a 17. storočia stála
pôvodne gotická radnica. Výstavbu veže začali v roku
1643, okolnosti však nevyhovovali rýchlemu dostavaniu.
Mor vyhubil veľkú časť obyvateľstva a tak výstavba
ostala stáť. V roku 1647 sa Rožňava znovu dostala do
rúk Turkov a tak vonkajšia časť veže bola dokončená
až v roku 1654. Keďže stavba veže bola dokončená pod
vedením majstra pochádzajúceho zo Spišu, horná časť
sa v mnohom podobá na svojrázne renesančné mestské
veže Spiša. Veža sa aj s veľkou časťou námestia stala
obeťou požiaru v roku 1766. Po následnej rekonštrukcii
dostala veža svoju dnešnú barokovú šindľovú strechu.
38 metrov vysoká Strážna veža prešla viacerými
rekonštrukciami, poslednou v roku 1997, odkedy ju
vidíme v jej kráse.

Renesancná tabula
Z doby postavenia veže sa na fasáde zachovala
renesačná tabuľa, na ktorej vidíme:
[[ staršiu podobu rožňavského erbu s troma ružami,
so symbolom baníctva a s anjelom držiacim štít
[[ rok začatia výstavby veže - 1643
[[ mená dvoch richtárov mesta, počas ktorých
riadenia sa mestská veža začala stavať a bola
dokončená (z latinského prekladu: Bola začatá
za richtára Martina Weiszera, pre vojenské nepokoje
zanedbaná, v 1654 zvíťazilo dokončenie za richtára
Matúša Bakoša.)
Nad kamennou tabuľou sa nachádza kamenná delová
guľa, ktorá pochádza z čias tureckých hrozieb.

