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Nitriansky hrad už čoskoro ponúkne turistom viac zaujímavostí ako doposiaľ. Biskupský úrad v
Nitre tu chce v priebehu tohto a budúceho roka vykonať viacero úprav, ktoré majú hrad s jeho
nádvoriami zatraktívniť. Novú úpravu dostane gotická priekopa a trvalo budú
sprístupnené aj 
biskupské záhrady
, do ktorých sa doteraz návštevníci mohli dostať iba na niekoľko hodín, raz v roku. Do záhrad sa
bude vstupovať novovybudovaným premostením z východného nádvoria ponad gotickú
priekopu. „Bude tu možnosť pre návštevníkov hradu si tam posedieť, relaxovať a pozrieť si
odtiaľ pohľad na Nitru,“ vysvetlil riaditeľ kancelárie Biskupského úradu v Nitre Štefan Vallo.  
        Nová atrakcia má pribudnúť aj vo Vazulovej veži, kde bude umiestená stála expozícia
venovaná histórii Nitry
. Tú stvárni vo svojich sochách rezbár Štefan Récky, autor vianočného betlehemu, ktorý je
každoročne vystavovaný vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí. Obnovená bude
aj 
gotická priekopa
, ktorá bude slúžiť na posedenie v príjemnom prostredí, ale aj na menšie kultúrne podujatia.
„Okrem toho chceme osadiť novú bránu na vstup do hradu a do biskupskej rezidencie.
Hľadáme tiež peniaze na rekonštrukciu vstupného mosta, ktorý je jediným vstupom do hradu a
dnes je v dezolátnom stave. Sochy, ktoré na ňom kedysi boli, sú už zreštaurované a čakajú na
osadenie hneď po oprave mosta,“ uviedol Vallo.

        Po realizácii všetkých plánov biskupstva získa Nitriansky hrad ďalšie atrakcie a pre turistov
sa stane zaujímavejším. Obnova hradu a hradného areálu sa začala v 90. rokoch minulého
storočia. Postupne sa podarilo zrekonštruovať 
východné nádvorie s Vazulovou vežou
, opraviť väčšiu časť fasády hradu, sprístupniť 
hradné kazematy 
či otvoriť 
Diecézne múzeum 
s množstvom vzácnych exponátov. „Keď sa nám všetko podarí, tak návštevníci budú môcť na
hrade naozaj stráviť niekoľko hodín. Je tam múzeum, je tam infocentrum, je tam nejaké
občerstvenie. Bude 
gotická priekopa, východné nádvorie s vyhliadkami, Vazulova veža, zreštaurovaná katedrála.
Takže veríme, že keď niekto príde na hrad o rok, tak tieto veci budú sprístupnené,“ dodal Vallo.
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