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Nie je to len pekný kraj, ktorý formuje lásku Modranov k svojmu 
rodisku. Hrdosť v nich prebúdzajú duchovné i kultúrne odkazy his-
tórie úzko späté s najdôležitejšími udalosťami slovenských dejín. 
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Je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou 
bránou. Ako súčasť mestského opevnenia chrá-
nila a  umožňovala vstup zo severného pred-
mestia. Postavená v rokoch 1610 – 1618. 
Je to štvorpodlažná stavba štvorcového pôdo-
rysu. Klenutý prejazd v  prízemí chránila prie-
kopa, 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“. Ďalšie 
dve mestské brány, Dolná na juhu a Pezinská na 
západe, boli zbúrané koncom 19. storočia, keď 
zanikla obranná funkcia hradieb a bránili rozví-
jajúcej sa doprave.
2. Kostol sv. Štefana kráľa
Trojloďová juhozápadne orientovaná histori-
zujúca halová stavba z  rokov 1873 – 1876. Po 
postavení mestských hradieb, keď sa pôvodný 
farský Kostol sv. Jána Krstiteľa ocitol za nimi, 
prevzal funkciu rímsko-katolíckeho farské-
ho kostola. Jeho vznik súvisí s  dvomi staršími 
stavbami. S gotickým kostolom sv. Barbory zo 
14. storočia, postaveným nemeckými kolonis-
tami a pôvodnou mestskou vežou z roku 1634, 
ktorá stála pred ním a  neďaleko radnice. Keď 
neveľký kostolík prestal kapacitne vyhovovať, 
bol najskôr rozšírený a  napokon zbúraný. Na 
uvoľnenom priestore bola mestská veža začle-
nená do novostavby Kostola sv. Štefana kráľa 
ako kostolná veža. Autorom projektu bol Ignác 
Feigler ml., člen bratislavskej staviteľskej ro-
diny. Kostol sv. Barbory pripomína zasvätenie 
jedného z bočných oltárov, zvon a mramorová 
kartuša nad vchodom do kostola.
3. Kaplnka Panny Márie Snežnej
Baroková rotundová stavba z roku 1760. Pôdo-
rysne a priestorovo predstavuje typ baptistéria. 
Bola situovaná pri dnes už neexistujúcej Dolnej 
bráne a v blízkosti dnešnej katolíckej fary, ktorej 
slúžila na krsty. 
4. Nemecký evanjelický a. v. kostol
Počiatky modranského evanjelického a. v. zbo-
ru sú späté s rokom 1573. Do roku 1672 sa hovo-
rilo o  jednom zbore, spoločnom pre mešťanov 
nemeckej aj slovenskej národnosti. K  rozde-
leniu zboru na nemecký a  slovenský došlo po 

obrovskom požiari v roku 1729. 
Oheň zničil všetok zborový majetok vrátane 
dvoch drevených modlitební a  zbory si odde-
lene zabezpečovali výstavbu nových kostolov, 
pričom až do roku 1822 ich spravoval spoločný 
konvent a presbyterstvo. 
Výzor kostolov bol podmienený platnými na-
riadeniami. Šopronský snem v roku 1681 povolil 
článkami (artikulami) č. 25 a  č. 26 uhorským 
evanjelikom budovať v slobodných kráľovských 
mestách kostoly, fary a školy, avšak s viacerý-
mi obmedzeniami. Stavby museli byť umiest-
nené mimo hradieb, nesmeli byť z  trvanlivých 
materiálov, kostoly nesmeli mať vežu a  vchod 
z hlavnej ulice a pod. Toto podmienilo aj stavbu 
oboch pôvodných modranských evanjelických 
kostolov. Obmedzenia boli zrušené až po vydaní 
Tolerančného patentu Jozefom II. (1781) a  ná-
sledných zákonných nariadení za jeho nástup-
cov Leopolda II. a Františka I. 
Kostol niekdajšieho modranského nemeckého 
ev. a. v. cirkevného zboru mal dvoch predchod-
cov, oba však zničil požiar. Súčasný, s neokla-
sickou fasádou, bol postavený v  prvej pol. 19. 
storočia. 
5. Slovenský evanjelický a. v. kostol
Aj kostol modranského slovenského ev. a. v. 
cirkevného zboru bol postavený na mieste star-
šieho dreveného artikulárneho kostola z  roku 
1715. Súčasná neorománska prestavba je z roku 
1834. Renovovaný bol roku 1921. 
6. Kostol sv. Jána Krstiteľa
Je najstaršou architektonickou pamiatkou 
Modry. Stál v  centre starej Modry (Altstadt). 
Jeho počiatky siahajú ku koncu 13. storočia. 
Nedávny komplexný pamiatkársky výskum po-
tvrdil viaceré stavebné prestavby a úpravy ako 
aj existenciu bývalej veže a  kostnice. Najcen-
nejším je objav častí ranogotických nástenných 
malieb. Interiéru kostola dominuje baroková 
výzdoba a vybavenie. V 16. a 17. storočí ho vyu-
žívali modranskí evanjelici.
 
Rovnako starobylý ako kostol je aj priľahlý 
cintorín. V  priebehu 16. storočia bol opevnený 
múrom s  vežami a  spoločne slúžili v  časoch 
nebezpečentva na ochranu obyvateľov. Radí 

sa k národným cintorínom, pretože je miestom 
posledného odpočinku viacerých významných 
osobností slovenskej národnej histórie. 

Pri prechádzke mestom si môžu návštevní-
ci prezrieť okrem typických vinohradníckych 
a meštianskych domov s neodmysliteľnými piv-
nicami aj ďalšie zaujímavé architektonické ob-
jekty. K takým rozhodne patrí niekdajší kaštieľ 
kancelára cisára Karola I. Habsburského, ry-
tiera Arthura Polzera, v  rokoch 1922 – 1954 
slúžiaci pre potreby Vinársko-ovocinárskej 
školy, budova dnešnej Pedagogickej a  kultúr-
nej akadémie, pôvodne Uhorského kráľovské-
ho učiteľského ústavu z  roku 1887, neskôr aj 
Masarykovho I. štátneho učiteľského ústavu. 
Zaujímavú históriu má Stredná odborná ško-
la vinársko-ovocinárska či niekdajší komplex 
evanjelického sirotinca. 

História miestnych častí
Modra nie je len historické jadro, ale aj ďalšie tri 
zaujímavé a vyhľadávané miestne časti – Kráľo-
vá, Harmónia a Piesok – Zochova chata. Každá 
z nich má odlišnú minulosť, ale iba všetky štyri 
spolu vytvárajú obraz, ktorý sa uchováva v pa-
mäti návštevníkov.

Kráľová
Nachádza sa 2 km od centra mesta, na vyvýše-
nom malokarpatskom úpätí. Najstaršia história 
tohto územia siaha do 14. storočia, kedy sa tam 
nachádzala časom zaniknutá dedina s názvom 
Malá Ves. Údajne patrila uhorskej kráľovnej 
Márii, dcére Ľudovíta Veľkého a manželke kráľa 
Žigmunda. Súčasnú Kráľovú si založilo mesto 
Modra v  roku 1609 ako svoju poddanskú osa-
du pri povýšení na slobodné kráľovské mesto. 
V roku 1665, po jej vypálení tureckým oddielom, 
bola postavená odznovu. Usídlili sa tu hlavne 
Česi, Chorváti a  Nemci. Významnú kapitolu 
novodobých dejín predstavuje protifašistický 
a partizánsky odboj počas druhej svetovej voj-
ny, do ktorého boli zapojení mnohí Kráľovania.
Dnešná Kráľová sa úspešne prezentuje okrem 
lahodného vína aj pôvodnými originálnymi fol-
klórnymi tradíciami. 

Harmónia
Má rozlohu 188 ha a nachádza sa 2 km od centra 
mesta. Predstavuje vyhľadávané prímestské 
rekreačné stredisko, založené koncom 19. sto-
ročia. V roku 1890 bola postavená prvá mestská 
vila nazvaná Harmónia. Čoskoro v jej okolí vy-
rástli viaceré vily a  chaty slúžiace výletníkom 
na oddych v zdravom lesnom prostredí a stre-
disko začalo žiť bohatým turistickým, zábavným 
aj kultúrnym životom. Po prvej svetovej vojne 
došlo k  mnohým vlastníckym zmenám. Nová 
generácia milovníkov prírody sa snažila využí-
vať Harmóniu ako klimatické kúpele a propago-
vala viaceré druhy liečebných pobytov.
Dnes sa v  Harmónii nachádza približne 600 
chatových a  rekreačných objektov a  napĺňajú 
sa perspektívy jej ďalšieho rozvoja. 

Piesok – Zochova chata
Nachádza sa 6 km od centra, v  chránenej kra-
jinnej oblasti Malých Karpát. Patrí už dlhodobo 
k najmalebnejším a najvyhľadávanejším turis-
tickým a  rekreačným malokarpatským lokali-
tám. Jej vznik podnietili banské aktivity a od po-
lovice 18. storočia usadení nemeckí drevorubači 
“huncokári”. Tí si tu vytvorili zárodok osady, po-
zostávajúcej zo siedmich usadlostí, dodnes 
existujúceho horského cintorína, kaplnky sv. 
Márie Magdalény a jednotriednej školy, v ktorej 
krátkodobo pôsobil aj spisovateľ Fraňo Kráľ.
V  19. storočí tu bola postavená prvá mestská 
vila. V  80. rokoch 19. storočia sa obľúbeným 
miestom stretávania modranských mešťanov 
a  sídlom Modranského meštianskeho kasína 
stal Panský dom - horáreň a ubytovňa s reštau-
ráciou. Dňa 30. apríla 1933 bola v centre loka-
lity slávnostne otvorená Zochova chata, vybu-
dovaná z iniciatívy Klubu slovenských turistov. 
Čarovná príroda, rozsiahle listnaté aj ihlična-
té porasty, vzácne a  chránené druhy rastlín 
a  živočíchov, jedinečné skalné útvary, početné 
turistické chodníky, rozhľadňa, hvezdáreň, zre-
konštruovaná a  komfortne vybavená Zochova 
chata, prírodné kúpalisko, lyžiarske vleky priťa-
hujú celoročne návštevníkov, túžiacich vymeniť 
mestské prostredie za horské a v ňom aktívne 
zregenerovať svoje sily.
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Štyri miesta, jeden zážitok
V rámci programu cezhraničného projektu nadviazala Modra spoluprácu s rakúsky-
mi obcami Illmitz, Jois a Purbach. Nespája ich len projekt, ale aj kontext regiónu 
a vinárstva. Spoznajte a vychutnajte si tento slnečný región bez ohľadu na hranice.
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Archeologicky je doložená existen-
cia slovanskej podhorskej osady v 9. 
storočí. Prvá písomná zmienka o dedine 
Modra (villa Modor) je z roku 1256. 
Tá sa postupne vyvinula na mestečko 
a neskôr na mesto. Po vzniku Uhor-
ského kráľovstva patrila Bratislavské-
mu hradu. V 14. storočí bola mestom 
uhorských kráľovien (r. 1361 – civitas 
reginalis de Modur), potom poddan-
ským mestečkom (oppidum) a vlastnilo 
ju viacero šľachtických rodov (Matúš 
Čák, Stiborovci, Országovci). Koncom 
16. storočí sa stala slobodným mestom 
a začiatkom 17. storočí získala privilégiá 
slobodného kráľovského mesta. 

Významnú úlohu v právnom, ekonomic-
kom i kultúrnom rozvoji mesta zohrá-
vali nemeckí kolonisti v 14. - 17. storočí 
a rozsiahly obchod s vínom. Okrem 
mnohých uhorských miest smerovalo 
modranské víno na Moravu, do Sliezska 
alebo na juh Rakúska.
O povýšení Modry medzi najvýznam-
nejšie uhorské kráľovské mestá roz-
hodli dvaja habsburskí cisári a súčasne 
uhorskí králi – Rudolf II. a Matej II. 
Modrania ich spolu s Maximiliánom II., 
ktorý roku 1569 ponechal Modru natr-
valo v kráľovskom vlastníctve, z vďaky 
nazývali otcami mesta.

Jedinečnú urbanistickú pamiatku 
predstavuje samotné historické jadro. 
Je zakonzervovaným svedectvom 
priestorového a stavebného prerodu 
vinohradníckeho mestečka na slobodné 
kráľovské mesto.
Najväčší stavebný rozvoj Modry pre-
biehal v 17. storočí. Hlavná pozornosť 
sa venovala výstavbe mestskej radnice, 
mestskej veže a hradieb s bránami 
a vežami.
Pre množstvo nároží a kútov získala 
Modra úsmevnú prezývku Fieleck 

(„viel“ – veľa, mnoho a „die Ecke“ – roh, 
kút, nárožie).

Obyvateľov chránili pred vonkajším 
nebezpečenstvom v priebehu storočí až 
tri obranné systémy. Útočištné hradisko 
Zámčisko (9. – 13. storočie), opevnenie 
starej Modry - Altstadtu (14. – 16. storo-
čie) a renesančné mestské hradby (od 17. 
storočia). Hradby chránili obyvateľov 
pred 150 rokov trvajúcim nebezpečen-
stvom zo strany tureckých nájazdníkov 
i pred protihabsburskými povstalecký-
mi vojskami. Turecké oddiely spustošili 
kostol sv. Jána Krstiteľa stojaci mimo 
hradieb a 3. septembra 1663 vypálili 
novozaloženú neopevnenú poddanskú 
osadu Kráľovú.

V rokoch 1741 – 1934 Modra bola sídlom 
6 superintendentov – evanjelických 
biskupov.

Vždy bola vnímaná ako tolerantné 
a multikultúrne mesto. Dosvedčuje 
to trvalé pokojné spolužitie mešťanov 
slovenskej, nemeckej, českej, chorvát-
skej a srbskej národnosti rovnako ako 
katolíckej, evanjelickej a. v. a židovskej 
časti obyvateľstva. Ako výnimku možno 
uviesť iba krátku, zvonku importovanú 
násilnú rekatolizáciu v 17. storočí a dva 
totalitné režimy v 20. storočí.

Jedinečné miesto zastáva Modra 
v novodobej slovenskej histórii. Je 
trvalo prepojená s osobnosťou Ľudovíta 
Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny 
a s evanjelickým biskupom Samuelom 
Zochom, prvým novodobým sloven-
ským bratislavským županom.

Modranské školstvo sa radí k najstar-
ším v Uhorsku. Prvá písomná zmienka 
o škole pochádza z roku 1501. Dobré 
meno doma aj v zahraničí šírili vynika-
júci pedagógovia a študenti evanjelické-
ho gymnázia, založeného roku 1594. 

Masarykov I. štátny učiteľský ústav, 
predchodca dnešnej Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie vychoval po vzniku 
Československa v roku 1918 prvých 
slovenských učiteľov.

Za najväčšiu reputáciu doma i v zahra-
ničí však Modra vďačí svojim vynikajú-
cim vínam. Vinič sa na južných malo-
karpatských svahoch v Modre pestoval 
od nepamäti, ale až po tatárskom vpáde 
sa pričinením nemeckých kolonistov 
v 14. storočí rozvinul s vínom inten-
zívny obchod. Dominantné postavenie 
Modry v slovenskom vinohradníctve 
a vinárstve prezentuje dnes Stredná 
vinohradnícka a ovocinárska škola, 
jediná na Slovensku a viacero súčas-
ných vynikajúcich špičkových vinárov 
s medzinárodným renomé. 
Lesy tvorili popri vinohradoch ďalšiu 
dôležitú časť ekonomickej základne 
mesta. Časť vyčlenených modran-
ských lesov mala v rokoch 1569 – 1773 
označenie „Kráľovské lesy“. Tie boli vo 
vlastníctve uhorských kráľov. Dôvodom 
bola ťažba mohutných dubov na stavbu 
lodí kráľovskej flotily. 

Začiatkom 18. storočia sa do najod-
ľahlejších kútov modranských lesov 
prisťahovali v poslednej kolonizačnej 
vlne nemeckí drevorubači, prezývaní 
„huncokári“. Sami seba označovali za 
„Waldleute“ (lesných ľudí). Ich potom-
kovia tu žijú dodnes. 
Ani hľadači kovov a zlaté horúčky 
neobišli v priebehu storočí malokarpat-
ské horské časti modranského chotára. 

Písomné záznamy o baníctve však 
existujú iba zo začiatku 19. storočia, 
kedy v Modre vznikli dve banské spo-
ločnosti prevádzkujúce 14 štôlní. Zlaté 
aj strieborné rudy sa nachádzali hlboko 
v podzemí a efektívnejšou sa stala na 
kratší čas iba ťažba olovenej rudy.

V meste boli dobré podmienky pre prá-
cu remeselníkov. Začiatkom 17. storočia 
malo povolenú činnosť už 11 cechov. 
Začiatkom 19. storočia prevádzkovalo 
svoju živnosť viac ako 500 remeselníkov 
v 41 druhoch najrôznejších remesiel. 
Písomné záznamy o mlynárstve siahajú 
do 14. storočia. Existencia tohto tech-
nicky náročného remesla súvisela s vyu-
žívaním prírodnej energie horských 
potokov. Mlynársky cech združoval 
v 18. a 19. storočí mlynárov z 13 mlynov.
Počiatky hrnčiarstva siahajú do čias 
samotného vzniku Modry. Hrnčiarsky 
cech bol založený roku 1636. V roku 
1883 tu bola založená Štátna dielňa 
džbánkarská. Do roku 1952 spadá 
vznik výrobného družstva Slovenská 
ľudová majolika. História modranského 
hrnčiarstva a keramiky je preplnená 
vynikajúcimi majstrami tohto remesla. 
Majster Ignác Bizmayer bol za svoju vý-
nimočnú figurálnu tvorbu ocenený titu-
lom slovenský národný umelec. Mnohí 
keramikári v súčasnosti prevádzkujú 
súkromné dielne.

K „rodinným šperkom“ Modry patria 
okrem vinohradov, keramiky a histórie 
aj mestské lesy a lesopark s typickým 
rastlinstvom a živočíšstvom. Pre kvality 
životného prostredia je Modra sídlom 
správy Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty, hvezdárne bratislavskej UK, 
dvoch poľovníckych združení, rozhľad-
ne na Veľkej Homoli a vyhľadávaným 
cieľom turistov. Počiatky organizovanej 
turistiky siahajú do roku 1892. 

Michael Ritthaler – rektor modran-
ského evanjelického gymnázia. V časoch 
násilnej rekatolizácie bol donútený odísť 
do exilu. Od roku 1681 bol knihovníkom 
vo Wolfenbütteli u kniežaťa Rudolfa 
Augusta. 

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 
evanjelickom gymnáziu vyučovať 
biblickú češtinu. Bol autorom jednej 
z prvých česko-slovenských gramatík 
z roku 1742. 

Jozef Hajnóczy – modranský rodák, 
uhorský osvietenecký právnik, refor-
mátor novodobej liberálnej a občianskej 
spoločnosti. 20. mája 1795 popravený na 
Krvavom poli pod Budínskym hradom 
spoločne s ďalšími štyrmi vodcami 
uhorských jakobínov.

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

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej 
slovenčiny, redaktor a vydavateľ prvých 
slovenských politických novín, vedúca 
osobnosť slovenského národného hnutia 
v štyridsiatych rokoch 19. storočí.

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 evanjelický farár.

Dionýz Štúr – riaditeľ c. k. Ríšskeho 
geologického ústavu vo Viedni, význam-
ný geológ, prírodovedec, zoo- i fytopale-
ontológ, montanista, hydrogeológ.

Samuel Zoch – evanjelický biskup, 
spoluautor Deklarácie slovenského 
národa z roku 1918, prvý novodobý 

bratislavský župan, protagonista vzniku 
Československej republiky.

Samuel Jurkovič – vedúca osobnosť 
modernej československej architektúry. 
V Modre projektoval budovu sirotinca.

Gejza Dusík – hudobný skladateľ, 
priekopník modernej slovenskej popu-
lárnej hudby, spoluzakladateľ sloven-
skej operety.

Na úrodnom historickom modranskom 
podhubí vyrástli mnohé generácie novo-
dobých osobností. Jedinečná atmosféra 
mesta inšpirovala v nedávnej minulosti 
takých významných slovenských spiso-
vateľov, akými boli Janko Kalinčiak, 
Ján Smrek, Lýdia Vadkerti-Gavor-
níková, Vincent Šikula alebo akým 
je súčasný básnik Jozef Mihalko-
vič. S tými dnešnými osobnosťami 
– vinármi, keramikármi, maliarmi, 
sochármi, spisovateľmi, hudobníkmi 
alebo fotografmi je možné zoznámiť sa 
priamo počas návštevy nášho mesta. 
V ich vinohradoch, pivniciach, dielňach, 
ateliéroch, pracovniach... Budete srdeč-
ne a priateľsky vítaní!

Modranský príbeh v skratke 

Hospodárske a kultúrne tradície

Osobnosti, ktoré sa v minulosti priči-
nili o rozvoj a slávu mesta

Zlaté zrnká modranskej histórie

Modra má jedinečnú, už 13 storočí pretr-
vávajúcu minulosť. Vnímavému návštev-
níkovi vie preto ponúknuť zážitky z do-
tykov so svojimi dejinami, historickými 
podobami a príbehmi. Tie sú zapísané 
aj v nepravidelných tvaroch a nárožiach 
starobylého námestia, v krivolakých 
uličkách, hradbách, kostoloch, fasádach 
vinohradníckych a meštianskych domov, 
vo vinohradoch, murovaných pivniciach, 
keramických dielňach, na pamätných 
tabuliach. Oplatí sa prečítať si ich.

Ako sídelný celok existuje Modra už od raného stredoveku. V priebehu 
storočí mala okrem názvu Modra aj ďalšie pomenovania – Modur, Modor, 
Moder, Modern, Modorinum.

Zoznámiť sa so súčasnou Modrou sa nedá bez oboznámenia sa s jej storo-
čia pretrvávajúcimi tradíciami. Práve tie predstavujú mosty z histórie do 
prítomnosti.
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