
POSKLADAŤ DO MINISPRIEVODCU

 Via Bohemica
Obchod a remeslá panujú  
v Trnave od nepamäti. Keď kedysi 
Európu so svojím tovarom brázdili 
významní kupci a obchodníci, ne-
vynechávali ani atraktívnu trhovú 
osadu na mieste, dnes už pokľud-
ného Námestia sv. Mikuláša.  
Práve tu, na najstaršom mieste  
Trnavy, sa križovali staré obchod-
né cesty, vrátane významnej 
Českej cesty - Via Bohemica, ktorá 
spájala Uhorsko so západnou 
Európou. Námestie dnes patrí  
k najčarovnejším miestam staro-
bylej Trnavy.

 Mestské opevnenie
Typickým symbolom mesta, 
ktorý kedysi ochraňoval jedno  
z najväčších stredovekých miest,  
je jeho opevnenie. Trojkilometro-
vý múr ohraničoval mesto  
s rozlohou  800 x 700m. Na jeho 
výstavbu sa od 13. storočia,  
v rozmedzí sto rokov, spotrebova-
lo viac než 4,3 milióna tehál.  
Dnes patrí k najzachovalejším 
mestským hradbám na Sloven-
sku. Súčasťou opevnenia, miesta-
mi vysokého až desať metrov, 
boli štyri mestské brány  
a tridsaťpäť veží.

 Kráľovské mesto
Trnava nesie od roku 1238 pyšne 
titul slobodného kráľovského 
mesta (prvého na Slovensku). 
Mešťanom a hosťom udelil mest-
ské výsady vtedajší uhorský kráľ 
Belo IV., čím mesto získalo status 
dôležitého obchodného centra, 
vrátane obchodu s vínom.  
Trnavčania mali od tej doby právo 
voliť vlastnú samosprávu, orga-
nizovať trhy, jarmoky, používať  
mestský erb a pečať, dokonca 
zamestnávať vlastného kata. 

 Mestská veža
Ochodza mestskej veže patrí  
k obľúbeným atrakciám turistov. 
Za ideálneho počasia dovidíte  
až na úpätie Malých Karpát.  
57 m vysoká veža bola vybudova-
ná v 16. storočí ako pozorovateľ-
ňa. Od roku 1729 je v nej funkčný 
hodinový stroj. Už viac ako  
100 rokov sa oň bez prerušenia 
stará rodina Nemčekovcov.  
Zvláštnosťou pozlátenej sochy 
Immaculaty na vrchole veže  
je tvár spredu i zozadu, čo zna-
mená, že Panna Mária sa Trnave 
nikdy neotáča chrbtom.

 Malý Rím
Trinásť kostolov, z toho 8 v historic-
kom jadre mesta, je slovenskou 
raritou. Vďaka siluete tvorenej 
vežami mnohých kostolov  
si Trnava odpradávna nesie  
pomenovanie „Malý Rím“. Nielen 
počet sakrálnych pamiatok opráv-
ňuje prirovnať mesto k centru ka-
tolicizmu. Minulosť o ňom hovorí 
aj ako o cirkevnom centre  
Uhorska - sídlil tu ostrihomský ar-
cibiskup s kapitulou. Zo symbolic-
kého „Malého Ríma“ sa v roku 2003 
návštevou pápeža Jána Pavla II.  
na chvíľu stal „Veľký Rím“.

 Univerzitný kostol
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
 

 
alebo kostol s názvom  
„univerzitný“ je prvou ranoba-
rokovou stavbou na Slovensku. 

-
latínom Mikulášom Esterházym, 
postavili v 17. storočí talianski 
architekti Pietro a Antonio 
Spazzovci. Jej výstavba sa považu-
je za začiatok „trnavského baroka“. 
V interiéri na vás čaká klenot - 
celodrevený hlavný oltár z roku 
1640. Výškou viac ako 20 m patrí 
medzi najvyššie ranobarokové 
oltáre Európy.  

 Stretnutia kráľov
Viete, že Trnava patrila  
už v 13.storočí k najväčším, 
najvýznamnejším a najbohatším 
mestám v Uhorsku? Zároveň  
sa stala obľúbeným miestom 
rokovaní viacerých kráľov. Kráľ 
Ľudovít I., označovaný za „rytiera 
cností“ si ju dokonca obľúbil 
natoľko, že si ju vybral  
za miesto svojho posledného  
odpočinku. Umrel v kráľovskej 
kúrii - v budove, ktorá stála  
na mieste dnešnej Hlavnej pošty.

 Západné krídlo  
 radnice
Magnetom trnavskej pešej  
zóny je radnica. Zachovala  
sa v podobe komplexu viacerých 
budov v rôznych slohoch.  
Najstaršiu časť, stredovekú  
radnicu s gotickými pivnicami  
zo 14. storočia, nájdete  
v západnom krídle na nádvorí 
radnice. V pristavanom Katovom 
dome, neskoršom trojpodlažnom 
barokovom žalári, sa v pôvod-
ných celách dodnes zachovali 
nástenné kresby a nápisy väzňov.

 Bazilika sv. 
 Mikuláša
Pri potulkách Trnavou vás určite 
upúta tzv. „hrubý kostol“  
na Námestí sv. Mikuláša.  
Dvojvežový kostol začali stavať  
v roku 1380 na  mieste pôvodného 
románskeho kostola. Interiér  
i exteriér chrámu vás očarí vzneše-
nosťou gotiky s prvkami baroka. 
Súčasťou nádhernej barokovej 
kaplnky z 18. storočia je zázračný - 
slziaci milostivý obraz Panny Márie 
Trnavskej. Umeleckými skvostami  
sú tu aj dva funkčné historické 
organy. Bazilika je mariánskym 
pútnickým miestom.

Mestská veža je odpradávna  
svedkom pulzujúceho života v meste

Michalská ulica vedúca popri  
zachovalých mestských hradbách

Impozantná Katedrála 
sv. Jána Krstiteľa

TURISTICKÝ MINISPRIEVODCA

TRNAVA
Prijmite pozvanie do mesta, ktoré množstvo turistic-
kých sprievodcov zaraďuje medzi jedno z najkrajších 
na Slovensku. Atmosféra jedného z najvýznamnejších 
uhorských miest stredoveku tu dýcha dodnes. Niet 
divu. Univerzita preslávila mesto vo svete, „Malý Rím“ 
navštevovali králi a vinárske remeslo tu zanechalo pod-
zemné „mesto pod mestom“. Vstúpte do malého sveta 
zázrakov – určite neoľutujete!

Historická ulica Mikuláša Schneidra-Trnavského
vedúca k Bazilike sv. Mikuláša

OBCHODNÁ KRIŽOVATKA

STREDOVEKÉ MESTO SLOVENSKÝ RÍM
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Pre viac informácií kontaktujte:
Turistické informačné centrum - Región Tirnavia, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
tel.č. : +421 33 32 36 440, +421 915 696 979, email: info trnavatourism.sk, www.regiontirnavia.sk

Tu zložiť 2
Tu zložiť 1

Objavte historické zákutia starobylej Trnavy! Nechajte sa viesť aj jej uličkami. Vybrali sme pre vás tie najkrajšie:
Františkánska, Divadelná, Horné Bašty, Tŕnitá, Hornopotočná, Hviezdoslavova, J.Hollého, Invalidská, Haulíková, 
Jeruzalemská, Michalská, Kapitulská.
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 Námestie sv. Mikuláša          Mestský erb na radnici          Pamätná tabuľa na budove pošty          Mestské opevnenie          Mestská veža

Západné krídlo radnice          Socha J. Pavla II.          Katedrála sv. Jána Krstiteľa           Bazilika sv. Mikuláša s románskym karnerom                     

Arcibiskupský palác          Univerzitné semináre a konvikty:  A - Adalbertinum, B - Rubrorum, C - Marianum, D - Nobilium, E - Stephaneum           

Spolok sv. Vojtecha          Stredoveká pivnica Vincech           Vinárstvo Víno Mrva&Stanko         Turistické informačné centrum          

Západoslovenské múzeum          Múzeum knižnej kultúry            Dom hudby          Galéria Jána Koniarka          Hotel Holiday Inn          

Hotel Impiq           Hotel London          Hotel Spectrum         Penzión Patriot        Synagóga Café         Golf Driving Range Trnava        

Predajňa medovinárstva Apimed         City Arena          Olympic Casino         Synagóga Centrum súčasného umenia          Divadlo Jána Palárika          

Kostol sv. Jakuba        Kostol Najsvätejšej Trojice         Kostol sv. Anny          Kostol sv. Jozefa          Kostol sv. Heleny         Evanjelický kostol 



 Víno Mrva&Stanko
V tradícii vinárstva sa v meste  
aj naďalej pokračuje. V roku 1997 
tu dvaja priatelia založili vinárstvo 
Víno Mrva&Stanko. Už na začiatku 
si predsavzali, že budú vyrábať 
vína najvyššej kvality. Tento zámer 
sa im podaril. Vinárstvo patrí  
k tým najlepším na Slovensku 
a úspechy nosí aj zo svetových 
vinárskych súťaží. V roku 2013  
sa opäť, po roku 2010, stalo  
„Vinárstvom roka“. Milovníkom 
vína odporúčame dohodnúť  
si prehliadku a degustáciu vína, 
ktorá bude nepochybne veľkým 
zážitkom.

Turistický minisprievodca - Trnava - Región TIRNAVIATuristický minisprievodca - Trnava - Región TIRNAVIA

TRNAVA
Turistický minisprievodca

Veduty Trnavy počtom presahujú päťdesiatku. 
Veduta je nesmierne vzácnym historickým prame-
ňom - umelecky stvárneným panoramatickým obra-
zom mesta. Zobrazená veduta pochádza 
z 18. storočia a patrí medzi najkrajšie.

 Západoslovenské
 múzeum
Najstarším kláštorným komple- 
xom v meste je kostol a kláštor 
klarisiek z 13. storočia. Dnes  
tu sídli Západoslovenské múzeum 
v Trnave. Patrí k najväčším múze-
ám na Slovensku - expozície tvorí 
viac ako 160 000 zbierkových 
predmetov. Odporúčame  
unikátnu zbierku kostolných 
zvonov - najstarší z nich  
pochádza z 15. storočia. Pútavou 
je aj zbierka výtvarného umenia 
alebo expozícia ľudového umenia 
a remeselnej výroby.

 Dom hudby a 
 „Dobro“
Na tomto mieste znela hudba 
kedysi a znie i dnes. V Trnave žil 
a tvoril tiež hudobný skladateľ 
Mikuláš Schneider-Trnavský. 
V jeho pracovni je dnes zriadená 
pamätná izba. Na prízemí  
je inštalovaná expozícia venovaná 
rezofonickej gitare „dobro“, ktorú 
skonštruoval John Dopyer po tom, 
čo sa z Trnavského kraja v roku 
1908 presťahoval s rodičmi  
do Ameriky. V USA ju dokonca po-
važujú za americký ľudový nástroj.

 Hotel Holiday
 Inn****
V hoteli, ktorý sa nachádza pria-
mo v historickom centre Trnavy, 
zmenia váš pobyt na zážitok. 
V nadštandardne vybavených 
izbách sa budete cítiť pohodlne,  
v reštaurácii Culinaria si vychutná-
te jedlá medzinárodnej i sloven-
skej kuchyne. Aktuálne jej „velí“ 
 šéfkuchár Ami El Gami s miche-
linskou praxou. V hotelovom 
wellness centre sa zrelaxujete 
aj pohľadom na storočný dub.
Vinotéka Gardenia vám ponúkne 
slovenské i svetové vína. 

 Galéria J. Koniarka 
Vo vile niekdajšieho židovského veľ-
kostatkára Ignáca Koppla je od roku 
1992 zriadená galéria. Nesie meno 
Jána Koniarka, zakladateľa mo-
derného slovenského sochárstva. 
Okrem výstav súčasného umenia 
je priestor galérie vyhradený aj 
stálej expozícii sôch Jána Koniarka, 
slovenskému umeniu 20. storočia 
a Galérii portrétov. Výstavným 
priestorom Galérie Jána Koniarka je 
aj Synagóga status quo ante, ktorá 
po čiastočnej rekonštrukcii získala 
výnimočnú atmosféru.

 
Hotel London***

 Hotel Impiq**** 
 

MÚZEÁ A GALÉRIE TIPY NA UBYTOVANIE 
16

19

22

 Arcibiskupstvo 
Trnava zažívala rôzne obdobia. 
Význam mesta vzrástol  najmä 
po roku 1543, kedy sa do Trnavy 
z obavy pred tureckým nebezpe-
čenstvom presťahoval ostrihom-
ský arcibiskup s kapitulou. Mesto 
sa na takmer tristo rokov stalo 
centrom uhorského katolicizmu. 
Odtiaľto bol už len krôčik  
k rozvoju vzdelanosti, umenia  
a architektúry. Na takmer 150 ro-
kov sa vtedy mesto stalo zároveň 
vzdelanostným stredobodom 
celého Uhorska.

 Reštaurácia Patriot
Súlad výbornej gastronómie, 
príjemného prostredia a kvalit-
nej obsluhy nájdete v reštau-
rácii Penziónu Patriot len pár 
metrov od Baziliky sv. Mikuláša. 
Jedálny lístok orientovaný na 
medzinárodnú kuchyňu poteší 
každého gurmána. Nezabúda 
sa ani na ponuku nápaditých 
sezónnych menu. Kulinársky 
zážitok rozhodne znásobí 
pestrá ponuka vín obľúbených 
slovenských i zahraničných 
producentov. 

 Vinárske mesto
Víno v Trnave bolo kedysi „všet-
kým“ a príjmy z neho napĺňali 
dlhé stáročia mestskú pokladnicu. 
Stredoveká Trnava patrila  
k najväčším vinohradnícko-vinár-
skym centrám Uhorska. Niektoré 
z trnavských vínnych pivníc boli 
dvojpodlažné a víno sa v nich 
prepravovalo kočmi.  
V 19. storočí preslávil Trnavu 
Anton Valc - veľkoobchodník  
s vínom. Do svojej pivnice 
umiestnil údajne najväčší sud na 
svete. Na plošinu suda viedlo 32 
schodov a súčasne na ňom mohlo 
tancovať až 6 párov hodovníkov. 

 Trnavská univerzita  
Študenti a Trnava - spojenie 
overené časom, už od roku 1635. 
Udialo sa tak založením Trnavskej 
univerzity kardinálom Petrom 
Pázmáňom. Prvými fakultami bola 

-
budli právnická a lekárska fakulta. 
Dobové listiny uvádzajú,  
že študenti si občas z Trnavy 
spravili arénu a „do varu“ dostávali 
slávny trnavský magistrát. Začala 
sa malá bitka a večer sa už bilo celé 
mesto. Objavte čaro budov univer-
zitných seminárov a konviktov na 
Hollého ulici jednu vedľa druhej.

 Synagóga Café

 

 

Nočný život 

 Malé vínne tour
TIRNAVIA - región svetových 
vín. Tento slogan od roku 2013 
zastrešuje ponuku cestovateľských 
zážitkov so zameraním na víno  
v Trnave a okolí. V sezóne jar i je-
seň organizujeme poldňové vínne 
cesty vždy po dvojici vinárstiev. 
Zaujímavou kombináciou je naprí-
klad vinárstvo Víno Mrva&Stanko 
a Terra Parna  z neďalekej Suchej 
nad Parnou. “Región svetových 
vín” nie je náhodným prívlastkom, 
viaceré vinárstva z Trnavy a okolia 
získavajú pravidelne najvyššie me-
dailové ocenenia doma i vo svete. 

Nádvorie Spolku sv. Vojtecha
Gastronomické pôžitky 
v reštaurácii Patriot

Sudová pivnica vinárstva 
Víno Mrva&Stanko

TRNAVSKÁ UNIVERZITA GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKYSLÁVNA VINÁRSKA HISTÓRIA RÔZNE

10 2413

 Tlačiareň
Dnes si vieme už len ťažko pred-
staviť akým vybavením dispo-
novala vtedajšia univerzita. Pre 
potreby študentov zriadila bohatú 
knižnicu, lekáreň, divadelnú sálu, 
laboratóriá i botanickú záhradu. 
Astronomické observatórium 
projektoval a viedol matematik  
a astronóm európskeho významu 
- Maximilián Hell. Univerzitná tla-
čiareň za svojej existencie vydala 
viac ako 5 000 titulov v dvanástich 
jazykoch. Od roku 1870 udržiava 
v meste knižnú kultúru cirkevný 
Spolok svätého Vojtecha.

11 25

14

w
w

w
.r

eg
io

nt
ir

na
vi

a.
sk

    
    

  

 Tréning golfu 
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KONTAKT

Turistické informačné 

 

centrum – Región TIRNAVIA,

TOP TIP

Spoznajte historické zákutia sláv-
neho mesta počas prehliadok 
s príbehmi našich turistických 
sprievodcov. Ak sa chcete vžiť 
do kože pravého Trnavského 
mešťana, tematickú alebo kla-
sickú prehliadku môžete 
absolvovať oblečení 
v historickom kostýme. 

 Oláhov seminár
Expozíciu zameranú na knižnú 
kultúru nájdete v bývalom  
Oláhovom seminári. Pomeno-
vanie získal po ostrihomskom 
arcibiskupovi Mikulášovi Oláhovi, 
ktorý tu v 16. storočí zriadil bo-
hoslovecký seminár. V súvislosti 
s knihami má Trnava aj svoju 
literárnu zaujímavosť. Rodák, 
Ján Sambucus, polyhistor, lekár, 
cisársky knihovník, ktorého meno 
v 16. storočí poznala celá Európa, 
písal básne, ktorými sa vo svojich 
11-tich dielach inšpiroval sám 
William Shakespeare.
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Katedrála sv. Jána Krstiteľa (“Univerzitný  kostol”)
Bazilika sv. Mikuláša (“Hrubý kostol”)
Kláštor klarisiek (Západoslovenské múzeum)
Kostol sv. Jakuba (“Františkánsky kostol”)
Mestská veža
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Komfortné ubytovanie 
v hoteli Holiday Inn****

Prednosťou biznis hotela 
je okrem tichej lokality moderná 
architektúra a intimita 
komfortných izieb. Pre výbornú 
dopravnú dostupnosť, blízkosť 
centra mesta a kvalitné služby 
je skvelou voľbou nielen 
pre obchodných cestujúcich, 
ale i pre turistov.

Hotel London ponúka viac ako len 
kvalitné služby a pohodlné ubyto- 
vanie. Stojí totiž na najstaršej ulici 
mesta Trnava, ktorá je zároveň 
jednou z najtichších a najroman- 
tickejších lokalít centra. Okrem 
komfortného ubytovania vás po- 
teší skutočnosť, že najvýznamnej- 
šie pamiatky sú od hotela vzdia- 
lené doslova niekoľko metrov.

Komfortné ubytovanie v blízkosti 
centra mesta ponúka hotel, 
ktorého doménou je skvelá 
dostupnosť a zázemie ideálne pre 
široké spektrum hostí vrátane 
rodín s deťmi. Pobyt v hoteli vám 
spríjemní výhľad na celé mesto.

Možno vás práve Trnava zláka na 
prvé pokusy s golfom. Areál Driving 
Range, ktorý sa nachádza v mest- 
skej oddychovej zóne Kamenný 
mlyn, 2 km od centra, je golfovým 
tréningovým centrom. Samozrej- 
mosťou je ponuka tréningu pod 
dohľadom profesionálnych trénerov.

City Aréna28
Moderný futbalový stánok európ- 
skeho rozmeru, taký je nový štadión 
Antonína Malatinského v Trnave, 
ktorý nielen fanúšikom ponúka 
kvalitný futbalový či kultúrny záži- 
tok. Súčasťou najkrajšieho štadiónu 
na Slovensku je  i nákupné centrum.

Medovinárstvo Apimed27
Na Štefánikovej ulici navštívte 
predajňu medovinárstva Apimed, 
kde si okrem rôznych druhov 
medoviny, medu a včelích 
produktov môžete zakúpiť 
aj ,,najlepšiu medovinu sveta“ roku 
2015 – medovinu barrique.

Kaviareň sídliaca v bývalej 
ortodoxnej synagóge je sloven- 
ským unikátom. Impozantný 
priestor, ponúkajúci ra�nované 
detaily nielen z pohľadu 
jedinečnej architektúry, 
ale i umenia, dopĺňa prvotriedna 
káva a chutné špeciality. 
Ortodoxná synagóga prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou a už 
v roku 2010 získala ocenenie 
„Najkrajšia zrekonštruovaná 
sakrálna stavba na Slovensku“. 
Štýlovosť kaviarne podtrhuje 
nenapodobiteľná atmosféra 
priestoru.

Skúste nočný život poňať v meste 
trochu inak! Vydajte sa na netra- 
dičnú cestu za ruletou, pokrom 
a nočnou atmosférou v Casíne 
Olympic. K zábave v štýle Jamesa 
Bonda získate žetóny „prvý krát 
v kasíne“ bezplatne.

Trojičné námestie 1, 917 01 
Trnava, tel. č. : +421 33 32 36 440,
email: info@trnavatourism.sk
- je divíziou Trnava Tourism 
(oblastnej organizácie
cestovného ruchu).

Mesto Trnava je súčasťou
turistickej destinácie TIRNAVIA
- Trnavy a okolia. 

V rámci regiónu TIRNAVIA 
odporúčame navštíviť aj 
atrakcie a zaujímavosti 
v obciach: Smolenice, Suchá 
nad Parnou, Ružindol, 
Jaslovské Bohunice a Špačince.

Tešíme sa na vás! V TIRNAVII
– regióne svetových vín!

Hotel Spectrum ***23

Penzión Patriot***24

Interiér Synagóga Café


