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Modra vždy ťažila zo svojej priaznivej polo-
hy. Z jednej strany ju obklopujú južné svahy 
Malých Karpát, z druhej klesajúca Podunajská 
pahorkatina. Vďaka špecifi ckým prírodným 
a klimatickým podmienkam sa v horských 
častiach modranského chotára darí zdravým 
lesným porastom, v nižších častiach zasa 
úrodným vinohradom. 
Mesto leží na juhozápade Slovenska, približne 
25 km od hlavného mesta Slovenskej republi-
ky Bratislavy. Z územno-správneho hľadiska 
je Modra súčasťou Bratislavského samospráv-
neho kraja a historicky je spätá s okolitými 
mestečkami Pezinok a Svätý Jur.  



Z historických prameňov

V 14. storočí sa Modra stala majetkom 
uhorských kráľovien a od roku 1607 
uhorským slobodným kráľovským 
taverníckym mestom. Obyvateľstvo 
bolo vždy mnohonárodnostné a tole-
rantné, okrem prevažujúcich Slovákov a 
Nemcov tu žili Česi, Maďari, Chorváti, 
Srbi i Židia. 

V časoch najväčšieho rozkvetu patrilo 
mesto k najvýznamnejším v Uhorsku a 
prešlo neskororenesančnou stavebnou 
aj urbanistickou prestavbou. Staré cen-
trum (Altstadt) situovali vtedajší radní 
páni do priestoru dnešného hlavného 
Námestia Ľ. Štúra. Výstavba mestských 
hradieb s vežami a bránami prebieha-
la v rokoch 1610 – 1647. Spolu s nimi 
vybudovali stavitelia radnicu a mestskú 
vežu, dnes vežu Kostola sv. Štefana. 
Čulé obchodné aj náboženské kontakty 
udržiavali mešťania s neďalekou Vied-
ňou, ale aj viacerými rakúskymi, český-
mi, poľskými či sliezskymi mestami.

Do slovenskej národnej histórie neod-
mysliteľne zapísali Modru významné 
osobnosti, ktoré tu žili a pôsobili. Na 
tomto mieste spomeňme aspoň Ľudo-
víta Štúra a biskupa Samuela Zocha, 
ktorých mená ďaleko presiahli hranice 
regiónu. 

Zaujímavé sú cirkevné dejiny Modry. 

Prvá písomná zmienka o katolíckej 

farnosti pochádza z roku 1330. Od roku 

1736, s krátkymi prestávkami až do 

roku 1934, bola sídlom evanjelického 

biskupstva. 

Pohľad na Hornú bránu na dobovej pohľadnici

Dôkazom dávnej histórie sú viaceré archeologické nálezy. Tie najstaršie 
sú datované do mladšej doby kamennej, trvalé osídlenie sa tu objavilo v 
9. storočí. Významy latinského názvu Modorinum, nemeckého Moder aj 
Modern, maďarského Modor, slovenského Modra nie sú dodnes jednoznač-
ne objasnené. Prijateľným sa zdá byť názor nemeckých jazykovedcov, ktorí 
názov mesta odvodzujú od nemeckého slova moder, čo znamená blatistý. 



Prírodné bohatstvo malokarpatských 

lesov pomáhalo plniť mestskú pokladni-

cu a malo vplyv na rozvoj remesiel. Časť 

modranských lesov mali v rokoch 1569 

– 1773 rezervovanú samotní uhorskí 

králi a ťažili tu statné duby, potrebné na 

stavbu lodí uhorskej kráľovskej fl otily.

Kostol sv. Štefana kráľa



Pohľad na námestie Ľudovíta Štúra

Pamiatková zóna a svedkovia dávnych čias

Urbanistická skladba historického 
jadra Modry je jedinečným dokladom 
prerodu vidieckeho vinohradníckeho 
mestečka na mesto. Najdôležitejšie časti 
pôvodných meštianskych vinohrad-
níckych domov predstavovali pivničné 
priestory, v ktorých sa vyrábalo a 
skladovalo kvalitné modranské víno. 
Zvláštnosťou týchto domov bolo, že k 
nim priliehali záhrady a na ne nadvä-
zovali vinohrady. Obyvatelia námestia 
mali možnosť priamo z domu vstupovať 
do prírodného prostredia záhrad a 
vinohradov. 

Slávne časy kráľovského mesta i dôleži-
té udalosti slovenských dejín pripomí-
najú početné historické pamiatky. Na 
ich prehliadku sa môžete vydať aj v spo-
ločnosti skúseného sprievodcu, kontakt 
nájdete na stránke www.modra.sk.

Horná brána
Jediná zachovaná pôvodná mestská 
brána, postavená v rokoch 1610 – 1618, 
je symbolom mesta. Ako súčasť mest-
ského opevnenia chránila a umožňovala 
vstup zo severného predmestia. Klenutý 
prejazd v prízemí chránila priekopa, 
padací most a strieľne. Na čelnej stene 
je osadený malý reliéfny erb Modry a 

latinský nápis, úryvok zo 127. žalmu: 
„Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú 
jeho strážcovia“. 

Kostol sv. Štefana Kráľa a mestská 
veža
Trojloďová historizujúca halová stavba 
z rokov 1873 – 1876 prevzala funkciu 
rímsko-katolíckeho farského kostola, 

Horná brána
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keď sa po postavení mestských hradieb 
pôvodný farský Kostol sv. Jána Krstiteľa 
ocitol za nimi. Vznik kostola súvisí s 
dvomi staršími stavbami. S gotickým 
kostolom sv. Barbory zo 14. storočia, 
postaveným nemeckými kolonistami a 
pôvodnou mestskou vežou z roku 1634, 
ktorá stála pred ním v blízkosti radnice. 
Keď kostolík prestal kapacitne vyho-
vovať, bol najskôr rozšírený a napokon 
zbúraný. Na uvoľnenom priestore bola 
mestská veža začlenená do novostavby 
Kostola sv. Štefana Kráľa ako kostolná 
veža. 

Kaplnka Panny Márie Snežnej
Baroková rotundová stavba z roku 1760. 
Pôdorysne a priestorovo predstavuje 
typ baptistéria. Bola situovaná pri 
dnes už neexistujúcej Dolnej bráne a v 
blízkosti dnešnej katolíckej fary, ktorej 
slúžila na vykonávanie krstov. 

Nemecký evanjelický kostol
Kostol niekdajšieho modranského 
nemeckého evanjelického cirkevného 
zboru a. v. mal dvoch predchodcov, oba 
však zničil požiar. Súčasný kostol bol 
postavený v rokoch 1833 – 1835, jeho 
neoklasicistická fasáda pochádza z 19. 
storočia. 

Slovenský evanjelický kostol
Aj kostol modranského slovenského 

evanjelického cirkevného zboru a. v. 
bol vybudovaný na mieste staršieho 
dreveného artikulárneho kostola z roku 
1715. Neorománska prestavba bola 
realizovaná v roku 1834, renovovaný 
bol v roku 1921.

Kostol sv. Jána Krstiteľa s cintorí-
nom
Najstaršia stavebná sakrálna pamiat-
ka Modry stála v centre starej Modry 
(Altstadt). Počiatky kostola siahajú do 

1   Horná brána

2    Mestská veža a Kostol sv. Štefana kráľa

3   Kaplnka Panny Márie Snežnej

4   Nemecký evanjelický a. v. kostol

5    Slovenský evanjelický a. v. kostol

6    Kostol sv. Jána Krstiteľa

cintorín

hranica mestskej pamiatkovej zóny

zachovalé mestské opevnenie

potok

informačné centrumi

Zadný pohľad na evanjelické kostoly

Kaplnka Panny Márie Snežnej



konca 13. storočia. Nedávny komplexný 
pamiatkarsky výskum potvrdil viaceré 
prestavby a úpravy, ako aj existenciu 
bývalej veže a kostnice. Najcennejším 
objavom sú časti ranogotických násten-
ných malieb. Interiéru kostola dominuje 
baroková výzdoba a vybavenie. V 16. 
a 17. storočí ho využívali modranskí 
evanjelici. 
Priľahlý cintorín je rovnako starobylý 
ako kostol. V priebehu 16. storočia bol 
opevnený múrom s vežami a v časoch 
nebezpečenstva poskytoval ochranu 
obyvateľom. Radí sa k národným cinto-
rínom, pretože je miestom posledného 
odpočinku viacerých významných 
osobností slovenskej histórie.

Históriu mesta a život v ňom vám 
priblíži návšteva ďalších zaujíma-
vých miest:

Súsošie Ľudovíta Štúra
Dielo akad. soch. Miroslava Motošku sa 
skladá z komplexu plastík z kararského 
mramoru. Dominujúca postava Ľ. Štúra 
symbolizuje jeho vedúce postavenie 
v slovenskom národnom hnutí 19. 
storočia. Bočné súsošie vľavo stvárňuje 
symbolické postavy slovenských dob-
rovoľníkov revolúcie rokov 1848/1849. 
Súsošie vpravo predstavuje Štúrových 
najbližších druhov J. M. Hurbana, M. 
M. Hodžu a J. Francisciho Rimavského.

Radnica
Pokiaľ bola Modra poddanským mes-
tom, schádzalo sa vedenie mesta zväčša 
v domoch úradujúcich richtárov. Po 
povýšení na slobodné kráľovské mesto 
museli modranskí mešťania zriadiť re-
prezentačnú budovu radnice. V suteréne 
nájdeme pôvodné rozsiahle pivnice na 
víno, ktoré mešťania odovzdávali ako 
povinnú mestskú daň. Komplex radnice 
bol deväťkrát prestavaný, najradikál-
nejšie v rokoch 1830 – 1837 a v 60. a 70. 
rokoch 20. storočia.

Meštianske a vinohradnícke domy
Tvoria najpočetnejšiu a najtypickejšiu 
skupinu stavebných pamiatok. Naj-
staršie murované vinohradnícke domy 
boli pozdĺžne, trojpriestorové a boli sta-
vané na úzkych stredovekých parcelách, 
orientované užšou stranou, štítom, do 
ulice. Na priľahlom dvore boli umiest-
nené hospodárske budovy (aj pivnice) 
súvisiace s výrobou a uskladnením vína 
a prípadnou doplnkovou remeselnou 
činnosťou. 

Mestské opevnenie
Mestský fortifi kačný systém, vybudova-
ný v rokoch 1610 – 1646, patrí k najza-
chovalejším na Slovensku. Má charakter 
renesančného bastiónového opevnenia s 
násypovou konštrukciou. 
Hradby majú dĺžku 2300 m, čo pred-

Pôsobenie veľkého národovca v Modre 

pripomína múzeum s pamätnou izbou 

v  Emreszovskom dome a Schnellovský 

dom, v ktorom býval. 

Pamätná izba Ľ. ŠtúraEmreszovský dom



V Modre môžeme dodnes obdivovať 

zachovalé mestské opevnenie. Kruhovi-

tá červená veža dnes slúži ako Galéria 

národného umelca Ignáca Bizmayera.

Zachovalé opevnenie s vežou, v ktorej sídli galéria 

stavuje asi 70 % pôvodného rozmeru. 
Jeho vznik súvisí s povýšením Modry 
na slobodné kráľovské mesto cisárom a 
uhorským kráľom Rudolfom II. Počas 
dvoch storočí bol súčasťou uhorského 
protitureckého obranného systému.
Opevnenie sa začalo stavať vytýčením 
línie hradieb do už existujúcej mest-
skej zástavby, čo je príčinou nepravi-
delnosti hradbových línií. Vstupy do 
mesta z troch predmestí chránili brány, 
postavené do roku 1621. Boli to Dolná, 
Pezinská a dodnes stojaca Horná brána. 

Kaštieľ
Pôvodný panský mlyn z konca 16. sto-
ročia prestaval začiatkom 20. storočia 
kancelár cisára Karola I. Habsburského 
rytier Arthur Polzer na reprezentačné 
vidiecke sídlo. Tak vznikol menší letný 
lovecký pseudorenesančný kaštieľ s 
rozsiahlou okrasnou záhradou. Dnes tu 
sídli Malokarpatské osvetové stredisko, 
organizátor podujatí Malokarpatskej 
vínnej cesty.

Stará evanjelická fara je spätá s 
pôsobením Karola Štúra a s viacerými 
návštevami Ľudovíta Štúra. 

Nová evanjelická fara
Samuel Zoch ako farár a neskorší 
biskup tu skoncipoval základný text 
Martinskej deklarácie, ktorou Slo-

Detail na nádvorí kaštieľa



váci vyjadrili súhlas s vytvorením 
Československej republiky. Po vzniku 
Československa a jeho zvolení za prvého 
slovenského bratislavského župana 
krátko úradoval na tejto fare. 
rekatolizácie v 17. storočí.

Evanjelické gymnázium
Jeho počiatky siahajú do roku 1610, pro-
fesorský zbor pozostával z vynikajúcich 
pedagógov. V marci 1674 gymnázium 
v dôsledku protireformačných represií 
zaniklo, no po ôsmich rokoch obnovilo 
činnosť. Roku 1839 sa rektorom školy 
stal starší brat Ľudovíta Štúra Karol a 
po ňom spisovateľ Ján Kalinčiak.

Sirotinec
Založil ho evanjelický farár Pavel Zoch 
v roku 1905, po jeho smrti prevzal vede-
nie Samuel Zoch. Podľa projektov Duša-
na Jurkoviča bola v roku 1913 postavená 
nová budova sirotinca a v roku 1938 
ďalšia. Chovanci získali vzdelanie aj 
pomoc pri hľadaní uplatnenia v živote. 
Za úkryt židovských detí počas druhej 

svetovej vojny dostal správca sirotinca 
a farár Július Dérer cenu štátu Izrael 
Spravodlivý medzi národmi.

Štúrove pamätníky
Vzťah Ľudovíta Štúra k Modre trval dve 
desaťročia. Najintenzívnejším sa stal po 
roku 1851, keď sa po smrti brata Karola 
do Modry presťahoval, aby pomohol 
švagrinej s výchovou siedmich sirôt. Na 
následky poranenia na poľovačke 12. 1. 
1856 v Modre zomrel. Na mieste, kde sa 
Štúr 2. decembra 1855 zranil, bol neskôr 
vybudovaný pamätník. Prechádzka po 
jeho stopách nás zavedie k náhrobné-
mu pomníku na miestnom cintoríne, k 
starej evanjelickej fare, do Holombeckej 
doliny, Veštíkovej horárne v Harmónii 
či na vrch Zámčisko.

Synagóga
Synagóga bola postavená v priestore bý-
valého juhozápadného bastiónu. Pôdo-
rysne je orientovaná bývalou archou na 
východ, vstup mieri k západu. Synagóga 
pôvodne slúžila židovskému spoločen-

Modranské školy patrili k najstarším v Uhorsku, prvá písomná zmienka pochádza z 

roku 1501. Dobrému menu doma aj v zahraničí sa tešilo evanjelické gymnázium. V 

meste dnes pôsobí aj Stredná vinársko-ovocinárska škola a Pedagogická a kultúrna 

akadémia.

Budova evanjelickej latinskej školy



stvu. Prestavaná bola začiatkom 20. 
storočia, čím sa fasáda a dekorácia na-
rušila. V súčasnosti slúži zrenovovaná 
synagóga ako sídlo umeleckého ateliéru 
s možnosťou bývania.

Stará keramika 
Budova starej keramickej dielne, ktorej 
súčasťou je časť pôvodného opevnenia - 
„Dolná veža“. Pochádza zo 17. storočia, v 
19. storočí tu mesto zriadilo keramickú 
dielňu a učilište. Neskôr bola budova 
prestavaná. Od roku 1975 je stavba za-
radená medzi kultúrne pamiatky, dnes 
je stavba prevádzkovaná ako súkromný 
hotel a nachádza sa v nej aj malé kera-
mické múzeum.

Svoje mladé roky prežil v sirotinci aj 

básnik Ján Smrek (umelecké meno Jána 

Čieteka) či spisovateľ Daniel Okáli.

História modranského hrnčiarstva 

a keramiky je preplnená vynikajúci-

mi majstrami tohto remesla. Mnohí 

keramikári v súčasnosti prevádzkujú 

súkromné dielne.

Súsošie Ľudovíta Štúra Synagóga

Budova bývalého sirotinca

Objekt Starej keramiky



Michael Ritthaler – rektor modran-
ského evanjelického gymnázia. V časoch 
násilnej rekatolizácie bol donútený odísť 
do exilu. 

Martin Schreiber – autor najstarších 
dejín Modry s názvom „Popis slobod-
ného kráľovského mesta Modry“ z roku 
1719.

Pavel Jakobei – pochádzal z rodiny 
českých pobielohorských exulantov. V 
roku 1722 začal na modranskom evan-
jelickom gymnáziu vyučovať biblickú 
češtinu. Bol autorom jednej z prvých 
česko-slovenských gramatík z roku 
1742. 

Jozef Hajnóczy – modranský rodák, 
uhorský osvietenecký právnik, refor-
mátor a teoretik občianskej spoločnosti. 
20. mája 1795 popravený na Krvavom 
poli pod Budínskym hradom.

Franz Raffelsperger – modranský 
rodák, otec myšlienky zriadenia prvej 
cestovnej kancelárie na svete (o konce-
siu požiadal 10. októbra 1828).

Ján Heuffel (Häufel) – botanik, le-
kár, člen učených spoločností v Európe, 

kustód cisárskych prírodovedných 
zbierok, zanechal veľký herbár.

Gabriel Kovács-Martiny – profesor 
prírodných vied a matematiky na ev. 
lýceu v Modre a v Bratislave, vynikajúci 
fyzik, botanik, astronóm, egyptológ.  
Určil zemepisnú dĺžku, šírku i nadmor-
skú výšku Modry.

Ľudovít Štúr – vedúca osobnosť slo-
venského národného hnutia v štyridsia-
tych rokoch 19. storočia. Bol kodifi káto-
rom spisovnej slovenčiny, zakladateľom, 
redaktorom a vydavateľom prvých 
slovenských politických novín, poslan-
com Uhorského snemu, účastníkom 
revolučných udalostí rokov 1848/1849 a 
spoluzakladateľom Slovenskej národnej 
rady. Venoval sa pedagogickej činnosti, 
písaniu poézie a prózy, ako aj publicis-
tike.

Karol Štúr – starší brat Ľudovíta 
Štúra, básnik, publicista, pedagóg, pre-
kladateľ a politik. V Modre pôsobil ako 
profesor a rektor ev. gymnázia a neskôr 
ako ev. farár. 

Ján Kalinčiak – spisovateľ a básnik, 
významný predstaviteľ slovenskej ro-

Žili a pôsobili v Modre



mantickej prózy. V rokoch 1846 až 1858 
bol rektorom ev. gymnázia.

Dionýz Štúr – riaditeľ c. k. Ríšskeho 
geologického ústavu vo Viedni, význam-
ný geológ, prírodovedec, zoo- i fyto-
paleontológ, montanista, hydrogeológ. 
Študoval na modranskom gymnáziu.

Dr. Ivan Branislav Zoch – vedec, 
pedagóg, polyhistor, encyklopedista, 
spisovateľ, autor vyše 270 vedeckých 
prác a štúdií, autor Prvej chorvátskej 
encyklopédie a učebníc fyziky, geomet-
rie, telocviku.

Pavel Zoch – univerzitné teologické 
štúdium ukončil vo Viedni. V roku 1897 
bol zvolený za farára v Modre. Aktívne 
pôsobil v kultúrnej a sociálnej oblasti. 
Vyučoval slovenčinu na evanjelickej 
dievčenskej meštianskej škole, v roku 
1905 založil a neskôr spravoval evanje-
lický sirotinec, pomáhal pri zakladaní 
modranskej tlačiarne Š. Roháčka. 

Dr. Samuel Zoch – evanjelický bis-
kup, spoluautor Deklarácie slovenského 
národa z roku 1918, prvý novodobý 
bratislavský župan, protagonista vzniku 
Československej republiky. Štúdium 
teológie ukončil vo Viedni. V Modre 
sa okrem farárskeho úradu venoval aj 
správe evanjelického sirotinca, orga-

nizovaniu verejných zbierok na jeho 
podporu a výstavbu novej budovy. Po 
r. 1918 preniesol nakrátko do Modry aj 
sídlo župy. 

Alexander Filipek – lesný inžinier, 
kultúrny aktivista, zakladateľ a pred-
seda Meštianskeho kasína, zaslúžil sa o 
vybudovanie mestskej časti Harmónia.

Samuel Jurkovič – vedúca osobnosť 
modernej československej architektúry. 
V Modre projektoval viaceré architekto-
nické objekty, predovšetkým historickú 
budovu sirotinca.

Ferdinand Písecký – pobočník gene-
rála M. R. Štefánika, kapitán českoslo-
venských légií, nositeľ Čs. vojnového 
kríža 1918, francúzskeho Radu čestnej 
légie, talianskeho vojnového kríža. 

S Modrou spojili svoje životy mno-

hí vynikajúci umelci. Hlboké stopy 

tu zanechali spisovatelia a básnici 

Ján Kalinčiak, Ján Smrek, Ferdinand 

Dúbravský, Ľudovít Petrovský, Lýdia 

Vadkerti - Gavorníková, Vincent Šikula, 

Jozef Mihalkovič, zakladateľ slovenskej 

populárnej hudby a operety Gejza Dusík 

či hudobný skladateľ Ilja Zeljenka. 

Tvorila tu celá plejáda vynikajúcich 

maliarov a keramikárov na čele s Joze-

fom Mičkom, Heřmanom Lansfeldom, 

národným umelcom Ignácom Bizmay-

erom, Mariánom Polomským, Jozefom 

Ilečkom, Vierou Kraicovou, Ľubomírom 

Kellenbergerom, Štefanom Cpinom, 

Františkom Hrtúsom, Ľubomírom Rapo-

šom a mnohými ďalšími.

Pohliadni na Modru,
modravú nielenže po starom mene,
oveľ’a správnejšie vedz,
že ona blankytnou je.



Miesta, ktoré sa v Modre oplatí 
navštíviť sa nenachádzajú iba v 
historickom, pamiatkovo chráne-
nom centre, ale aj v ďalších troch 
miestnych častiach. 

Kráľová 
Súčasnú Kráľovú založilo mesto Modra 
v roku 1609 ako svoju poddanskú osadu 
pri povýšení na slobodné kráľovské 
mesto. V roku 1665 ju vypálili tureckí 
bojovníci, bola však postavená znovu. 
Usídlili sa tu hlavne Česi, Chorváti a 
Nemci. Významnú kapitolu novodobých 
dejín predstavuje protifašistický a par-
tizánsky odboj počas druhej svetovej 
vojny. Dodnes sa tu zachovali originál-
ne folklórne tradície a dedinka sa môže 
popýšiť aj lahodným vínom. 

Harmónia
Nachádza sa v nadmorskej výške 
300 m, severne od historickej časti 
Modry.
Koncom 19. storočia sa popred-
ní modranskí mešťania rozhodli v 
prekrásnom prírodnom prostredí 
vybudovať verejné letovisko. V roku 
1890 postavili prvú vilu s názvom 
Harmónia a postupne pribúdali ďalšie. 
Pre rekreantov a turistov vybudovali 

rozhľadňu, kúpalisko, vaňový kúpeľ, 
vymerali a označili lesné turistické 
chodníky. Majitelia víl organizovali 
pestrý spoločenský a kultúrny život, 
tanečné zábavy, divadelné predstavenia 
či strelecké preteky. 
Po prvej svetovej vojne došlo k vlast-
níckym zmenám, mnohé vily boli 
po zániku Uhorska skonfi škované a 
prepadli štátu.
Po druhej svetovej vojne a nástupe so-
cializmu sa z Harmónie stalo centrum 
podnikových a odborárskych chát, 
chýbala však potrebná infraštruktúra 
a sláva letoviska pohasla. Harmónia 
je nástupným miestom turistických 
trás do celého pohoria Malých Karpát. 
V blízkosti sa nachádza niekdajšie 
hradisko Zámčisko a stopy po banskej 
činnosti, ktoré približuje banský náuč-
ný chodník. 

Piesok, Zochova chata
Táto miestna časť Modry patrí k najna-
vštevovanejším aj najstarším rekreač-
ným a turistickým strediskám Malých 
Karpát. Nájdete ju v hĺbke horského 
hrebeňa asi šesť kilometrov nad Mod-
rou, v Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty.
Zaujímavú geologickú minulosť pohoria 

Okolie Modry a miestne časti

Kráľová



reprezentujú skalné útvary Traja jazdci, 
Kamenná brána, prírodná pamiatka Ti-
sove skaly, Bartolomejské skalky alebo 
Medvedia skala. 

Prvé osídlenie súviselo s banskou čin-
nosťou, kvôli ktorej sa od polovice 18. 
storočia začali v okolí usadzovať rodiny 
rakúskych drevorubačov. Sami sa ozna-
čovali menom lesní ľudia – „Waldleute“, 
miestni ich prezývali „huncokármi“. 
Ich pričinením vznikol na Piesku záro-
dok osady pozostávajúcej zo siedmich 
usadlostí. Neskôr si postavili Kaplnku 
sv. Márie Magdalény a zriadili dodnes 
zachovaný drevorubačský cintorín. 

Rozvoj turistiky začal na Piesku v 19. 
storočí, keď tu mesto postavilo prvú 
mestskú vilu, takzvaný Panský dom. V 
80. rokoch sa vila stala miestom stretá-
vania modranských mešťanov, istý čas 
aj sídlom Modranského meštianskeho 
kasína. V r. 1932 tu Klub slovenských 
turistov vybudoval Zochovu chatu, po-
menovanú na počesť prvého slovenské-
ho bratislavského župana. Jej slávnost-
né otvorenie 30. apríla 1933 sa stalo 
celoslovenskou udalosťou. Dnes je chata 
kompletne zrekonštruovaná a začlenená 
do moderného hotelového komplexu. 

Historická vila v Harmónii

Huncokársky cintorín na Piesku

Výhliadka z rozhľadne na Veľkej homoli



Či už zvolíte polhodinovú vychádzku 
k symbolickej Štúrovej lavičke, alebo 
niekoľkohodinovú túru s poznávaním 
histórie a krásnymi výhľadmi, povedú 
vás spoľahlivé turistické značky.
Zochova chata môže byť vaším cieľom 
alebo východiskom. Nájdete tu prírodné 
kúpalisko, nafukovaciu športovú halu 
a dva lyžiarske vleky, takže podmienky 
na športovanie sú dobré po celý rok. 
Z Modry k nej prídete približne za dve 
hodiny, využiť však môžete aj verejnú 
dopravu.

Odtiaľto sa vydajte k architektonicky 
zaujímavej rozhľadni na Veľkej 
Homoli, ktorá vás odmení nádherným 
výhľadom a cestou si môžete obzrieť 
hvezdáreň Univerzity Komenského. 
Ak by ste sa vybrali na opačnú stranu, 
severozápadne od Piesku nájdete hun-
cokársky cintorín.
Z vrchu Zámčisko sa otvára krásny 

výhľad na Modru a okolitú Podunajskú 
nížinu. V období Veľkomoravskej ríše sa 
tu nachádzalo slovanské hradisko, ktoré 
bolo súčasťou obrannej línie.
Modra je dnes strediskom ochrany 
prírody. Sídli v nej Správa Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty, jediné-
ho veľkoplošného chráneného územia 
vinohradníckeho charakteru.

Rozhľadňa na Veľkej homoli

Už v roku 1892 vznikol Modranský 

turistický a okrášľovací spolok, ktorý 

patrí k najstarším na Slovensku. Jeho 

členovia chránili les, zhotovovali mapy, 

značili turistické chodníky a osadili na 

nich lavičky. Podporovali geografi cký, 

prírodopisný i etnografi cký prieskum 

okolia. 

S luftákmi za zdravím a oddychom

Modru obklopujú rozsiahle listnaté aj ihličnaté porasty, v ktorých majú 
svoj domov vzácne i chránené druhy rastlín a živočíchov. Spolu s dobre 
upravenými turistickými chodníčkami patria k dôvodom, ktoré lákajú do 
prírody milovníkov dlhých prechádzok z blízkeho i ďalekého okolia. „Luftá-
ci“, ako im tu zvykli hovoriť, si môžu vybrať niektorý zo zaujímavých cieľov 
alebo sa len tak pokochať krásou prírodnej scenérie. 



Turistická ponuka okolia Modry
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Tekuté poklady modranských pivníc

Modra je chýrnou súčasťou prastarého 
malokarpatského vinohradníckeho re-
giónu, v ktorom sa nachádzajú štyri pä-
tiny slovenských vinohradov. Tradícia 
pestovania viniča na okolitých svahoch 
siaha ďaleko do minulosti. V mestskej 
pokladnici predstavovali príjmy z ob-
chodu s vínom nezanedbateľný podiel 
a najmä vďaka nim sa v roku 1607 stala 
Modra slobodným kráľovským mestom.
V minulosti sa súdkami vína pýšila 
vari každá meštianska pivnica. Aj dnes 
pokračujú synovia v tradícii otcov, 
vďaka čomu získavajú modranské vína 
uznanie a dobré meno.  K najobľúbenej-
ším odrodám patrí Veltlínske zelené, 
Rulandské šedé, Rizling rýnsky, Silván-
ske zelené, Leanka, Tramín červený či 
Alibernet. 

Gastronómia – chutná a voňavá 
súčasť tradícií 

Modranská kuchyňa vyniká rozmani-
tosťou a teší sa veľkej úcte gurmánov i 
maškrtníkov. V súčasnosti zažívajú re-
nesanciu recepty z čias, keď sa životný 
rytmus väčšiny obyvateľov podriaďoval 
tvrdej práci vo vinohrade. Základ je-

Na slávnostné príležitosti doteraz pri-

pravujú gazdinky „frkacule“, skrúcané 

cestoviny z múky, vajíčok a masti, 

ktoré sa najlepšie vynímajú v slepačej 

polievke.

Tisíc chutí Modry

„Frkacule“



dálnička tvorili sýte polievky a omáčky, 
pretože najlepšie zohriali žalúdok a 
dodali silu. Ich mnohoraké variácie 
vám zachutia aj dnes – veď polievka je 
„grunt“ každého poriadneho obeda. 

Práca vo vinici vrcholí na jeseň obe-
račkou a dobrú úrodu treba osláviť. 
Návštevníci vinobrania si najradšej po-
chutnávajú na pečenej husacine s lokša-
mi zo zemiakového cesta. Ku koštovke 
mladého vína sa zase hodia modranské 
pagáčiky či slané osúchy.
V studených zimných mesiacoch zas 
prichádzajú na rad zabíjačky. Majstri 
mäsiari pripravujú vynikajúce jater-
ničky, krvavničky, klobásy a tlačenku. 
Stráviť všetky dobroty pomôže jedákom 
„záftancová“ kapustnica, jedno z najty-
pickejších miestnych jedál. 



Navštívili ste už Modranské vino-
branie? Oslávte s miestnymi obyva-
teľmi úrodu, mladé víno i tvrdú prácu 
vinárov. Čakajú na vás gastronomické 
špeciality, výstava ľudových remesiel 
a bohatý kultúrny program, ktorého 
vyvrcholením je alegorický vinohrad-
nícky sprievod.

Keď už je vínko bezpečne uložené 
v súdkoch, pozývajú vinári na Deň 
modranských pivníc. V tento deň 
sú pivnice otvorené a vy môžete v au-
tentickom prostredí ochutnať najlepšie 
vína z úrody predchádzajúceho roka.

Fašiangy sú časom veselej zábavy a 
hodovania. Je to aj obdobie zabíjačiek 
a mestom rozvoniava pečená bravčo-
vina. Pri varení kapustnice si v Modre 
každoročne zmerajú sily vychýrení 
gurmáni. Príďte ochutnať a rozhod-
nite, ktorému družstvu sa to podarilo 
najlepšie!

Na slávnu éru letoviska v Harmónii s 
troškou nostalgie nadväzujú organizá-
tori podujatia Modranský piknik. 
S milovníkmi starých čias sa môžete 
vybrať na vychádzku v originálnom 
dobovom kostýme a zažiť uvoľnenú 
atmosféru opekačky v prírode.

Umenie majstrov hrnčiarskeho remesla 
a ľudovej keramiky vzbudí váš obdiv na 
Slávnosti hliny. Zruční remeselníci 
a umelci ponúkajú svoje výrobky na 
hrnčiarskom jarmoku, pričom svoju 
vlastnú šikovnosť môžete otestovať v 
tvorivej keramickej dielni. Výnimoč-
ným zážitkom je alegorický hrnčiarsky 
sprievod a veselý hrnčiarsky bál. O 
veselú náladu sa starajú ľudoví muzi-
kanti, chýbať nemôže ani dobré jedlo a 
kvalitné víno.

Trhy plné tradičných výrobkov a do-
mácich špecialít s vôňou vareného vína 
a punču sa stávajú miestom stretnutí 

Čo zažijete v Modre

Stáročná tradícia dorábania vína a remeselnej výroby keramiky najviac 
ovplyvnila život obyvateľov Modry a najobľúbenejšie spoločenské podu-
jatia súvisia práve s týmito fenoménmi. Do Modry sa však môžete vydať aj 
na koncert vážnej hudby, vernisáž výtvarného umenia či potešiť oči počas 
vystúpenia folklórneho súboru.

Fašiangy



v predvianočnom čase. Aj modrania 
spomalia 

Predstavili sme vám zopár poduja-
tí, ktoré každoročne prilákajú tisíce 
návštevníkov. K tým ďalším patrí 
napríklad Deň otvorených záhrad, 
festival bábkového divadla Rozpráv-
ková Modra či Violončelová jeseň, 
kde sa predstavujú mladí interpreti. 
Príďte sa presvedčiť, že malebná a 
pohostinná Modra má čo ponúknuť!

Modra zďealeka neponúka len vino-

branie. Čoraz obľúbenejšie sú tradičné 

a komornejšie podujatia v ktorých sa 

odzrkadľuje história a životný štýl 

obyvateľov.



Ubytovanie v Modre

Hotel Majolika

Súkenícka 41, Modra, 033/ 69 08 500, 
recepcia@hotelmajolika.sk,
www.hotelmajolika.sk

Hotel Sebastián

Dukelská 4, Modra 033/ 640 77 66, 
recepcia@hotelsebastian.sk,
www.hotelsebastian.sk

Club M. K. M

Štúrova 25, Modra 0905 700 704,  
katarinasofkova.mkm@gmail.com
www.clubmkm.sk  

Penzión Zita

Trnavská 33, Modra – Kráľová,
033/ 647 36 64, 0903 437 284,
penzionzita@penzionzita.sk,
www.penzionzita.sk

Hotel pod lipou

Harmónia 3037, 0911 407 791, 033/640 
77 90, recepcia@hotelpodlipou.sk,
www.hotelpodlipou.sk

Hotel 3 Stromy

Harmónia 3134, 0948 018 811,
prevadzka@3stromy.sk,
www.3stromy.sk

Vila Thoma

Okružná 3164, Harmónia, 0903 222 
662, martin@vilathoma.com,
www.vilathoma.com

Penzión Harmónia

Okružná 3173, Harmónia, 0907 944 726, 
penzionharmoniamodra@gmail.com, 
www.penzioonmodra.sk

Penzión na Lúke

Okružná, Harmónia, 0910 578 800, 
restauracianaluke@centrum.sk,
www.penzionnaluke.sk

Študijné stredisko ÚJOP CĎV UK

 Harmónia 3553, 033/647 22 97, 
modra@cdv.uniba.sk,
www.modra.cdvuk.sk

Hotel Zochova chata

Piesok 4015/B7, 033/263 3300,
recepcia@hzch.sk,
www.hotelzochovachata.sk

Chata Hubert

Piesok 4075, 0903 462 335,
www.chata-hubert.sk

Chata pod lesom

Piesok K 11, 0905 794 870,
www.chatapodlesom.sk

Chata Plus

Piesok, 0908 898 950, huncokar@
centrum.sk, www.huncokar.sk

Chata Zuzana

Piesok 3714, 0905 50 80 13, 033/642 93 
61, fugelka@mail.t-com.sk,
www.peknachata.szm.sk

Chata Zoška

Piesok 4021, 0905 972 928,
info@zoska.sk, www.zoska.sk

Penzión Huncokár

Piesok 4045, 0908 898 950, huncokar@
centrum.sk, www.huncokar.sk

Penzión Univerzitka

Piesok, Lokalita A,  0917 454  417, info@
univerzitka.sk, www.univerzitka.sk

Bed&Breakfast Modrý dom

Piesok 4132, 0917 468  973, 033/ 647 01 
37, web@bbmodrydom.sk,
www.bbmodrydom.sk

Školský internát pri SVOŠVO

Kostolná 3, Modra, 033/647 25 80 kl. 33, 
info@svosmo.sk, objednavka@svosmo.
sk, http://svosmo.edupage.org/

Gastronomické služby

Mlyn 108

Dolná 108, Modra, 0948 100 252,
033 640 31 77, rezervacie@mlyn108.sk,
www.mlyn108.sk

Club M. K. M

Štúrova 25, Modra, 0905 700 704, 
katarinasofkova.mkm@gmail.com,



www.clubmkm.sk
Večierka Leon

Štúrova 42, Modra, 0917 888 294

Reštaurácia u Rybárovcov

Štúrova 69, Modra, 033 640 72 17, 0911 
667 600, jozefrybar69@gmail.com,
www.u-rybarovcov-69.sk 
 
U zlatého Jeleňa

Štúrova 73, Modra, 033/647 22 64

Pizza Luigi

Štúrova 92, Modra, 0908 473 543

Pavúk - Wine Restaurant

Štúrova 95, Modra, 033/ 640 57 08, 0911 
676 365, info@pavuk-restaurant.sk, 
www.pavuk-restaurant.sk

Vináreň u Ludvika

Dukelská 2, Modra 0915 408 350, 
vinarenuludvika@gmail.com,
www.vinarenuludvika.sk,

Pizza Ham

Dukelská 22, 0902 440 104

Biolka

Partizánska 76, Modra – Kráľová,
033/ 32 199 32, 0914 246 552,
biolka@biolka.sk,
www.biolka.sk, 

Sandra Bar Harmónia

Harmónia 3553, 0907 430 434

Furmánska krčma

Piesok 4015, 033/263 3300

Chata pod lesom

Piesok K 11, 0905 794 870

Penzión Univerzitka

Piesok, Lokalita A, 0917 454  417, info@
univerzitka.sk 

Ochutnávka vín,

predaj a výroba vína

ELESKO wine park

Partizánska 2275, Modra, 02/2092 
2640, info@elesko.sk,
www.elesko.sk

Chateau Modra

Dolná 120, Modra, 033/647 23 75,
offi ce@chateaumodra.sk,
www.chateaumodra.sk 

Koštovka

Dukelská 21, Modra, 0944 256 382, 
kostovka@kostovka.sk,
www.kostovka.sk 

Kučera Modravin

Dolná 9, Modra, 0907 549 446,

NaturVin Sodoma

Štúrova 118, Modra 0905 480 990, 
sodomavino@sodomavino.sk,
www.sodomavino.sk

Neco Modra

Štúrova 29-33, Modra, 0902 410 425, 
eventy@winery.sk, www.winery.sk 

Víno Fiala

Vajanského 3, Modra, 0948 946 375, 
vinofi ala@wine.sk, www.vinofi ala.sk 

Víno Rariga

Moyzesova 57, Modra, 0907 620 211, 
info@vinorariga.sk, www.vinorariga.sk

Vináreň u Pradeda

Štúrova 79, Modra, 0903 322 495, 
petrik@vinarenmodra.sk,
www.vinarenmodra.sk

Vinárstvo Rychel

Dolná 1262, Modra, 0905 325 323

Pereg spol. s. r. o.

Štúrova 119, Modra, 0919 400 800, 
pereg@pereg.sk, www.pereg.sk 

R. K. VIN Modra

Štúrova 35, Modra, 0908 780 831,
krajcovic@rkvin.sk, www.rkvin.sk



NEMOTOUR ist ein gemeinsames EU-Projekt der slowakischen Stadt Modra und der burgenländischen Gemeinden Jois, Purbach und Illmitz.

Štyri miesta, jeden zážitok
V rámci cezhraničného projektu nadviazala Modra spoluprácu s rakúskymi obcami 
Illmitz, Jois a Purbach. Nespája ich len projekt, ale aj kontext regiónu a vinár-
stva. Spoznajte a vychutnajte si tento slnečný región bez ohľadu na hranice.

www.modra.sk | www.jois.info | www.illmitz.info | www.purbach.at
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