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Po turistických chodníčkoch
Na výlete s „luftákmi“
Modranskí radní páni podporovali využitie okolitých lesov na oddych, obnovu
síl i liečenie a usilovali sa o rozvoj turistiky už v dávnej minulosti. Kládli dôraz na
ochranu cenného prírodného bohatstva a dbali na citlivé architektonické
stvárnenie povoľovaných stavieb. Tieto
ponúkali ubytovanie i stravu „luftákom“,
ako tu nazývali milovníkov dlhých
prechádzok.

Harmónia – letovisko a klimatické
kúpele
Prvú vilu určenú na letný pobyt
v Harmónii postavili v roku 1890. Po
nej rýchlo nasledovali ďalšie, pribudol
hostinec aj izby na ubytovanie. V dômyselne navrhnutých a do okolia citlivo
začlenených vilách sa odohrávali divadelné predstavenia i tanečné večierky,
ktoré sa rýchlo stali súčasťou kultúrneho
života mesta. Vo svojich najlepších časoch priťahovala Harmónia solventných
návštevníkov nielen z Bratislavy, ale aj
Budapešti a Viedne. Zašlú slávu kedysi
noblesného letoviska sa už zrejme obnoviť nepodarí, na prechádzke okolím však
aj dnes objavíte pekné prírodné scenérie
či zaujímavé horské vinárstvo.

Rekreačné stredisko Piesok – „Zochova chata“
Približne 6 km nad Modrou, v chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát,
nájdete rekreačné a turistické stredisko
Piesok. V minulosti tu založili svoje
osady izolovane žijúci bavorskí a tirolskí
drevorubači („huncokári“), ktorí prišli
pravdepodobne na pozvanie Pálffyovcov
okolo roku 1740.
Začiatky turistického ruchu v okolí
Piesku siahajú do 19. storočia, kedy tu
postavili prvú mestskú vilu na letné ubytovanie turistov. V 80. rokoch sa takzvaný Panský dom stal obľúbeným miestom
stretnutí významných Modranov. Klub
československých turistov, ktorý po roku
1918 nadviazal na činnosť Modranského
turistického spolku, vybudoval v roku
1932 v Piesku turistickú chatu a dal jej
meno Zochova chata. Oblasť vyniká
nádhernou prírodou, s množstvom
chránených druhov rastlín a živočíchov.
Z geologického hľadiska boli Piesky
v minulosti morským dnom, ktoré sa horotvornými procesmi zodvihlo. Z tvrdých
kremencov vznikli neskôr skalné útvary
Traja jazdci, Kamenná brána, Bartolomejské skaly, Medvedia skala a Tisové
skaly, vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Štyri miesta, jeden zážitok
V rámci programu cezhraničného projektu nadviazala Modra spoluprácu s rakúskymi 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.
www.modra.sk | www.jois.info | www.illmitz.info | www.purbach.at
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Pôvab Modry spočíva nielen v jej historických domčekoch,
úrodných viniciach a poliach. Obklopená je zelenými lesmi
a hájmi, kde vnímavé oko objaví mnoho krásnych zákutí.
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Na svoje si prídu aj nadšenci cykloturistiky.
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Rozhľadňa na Veľkej Homoli vám
ponúkne pekný výhľad ako odmenu
za približne hodinový výstup od parkoviska v Piesku. Za dobrého počasia
dovidíte až do vzdialenosti 150 km,
nielen na Slovensko, ale aj do Čiech,
Maďarska a Rakúska.
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Na výber máte širokú škálu výletov
rôznej náročnosti i trvania. Či už zvolíte
polhodinovú vychádzku k symbolickej
Štúrovej lavičke, alebo niekoľkohodinovú túru s poznávaním histórie
a krásnymi výhľadmi, povedú vás dobre
vyznačenéskalný
chodníky.
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Veľká Homola (709 m) bola postavená v roku 2001. Pôjdete k nej aj okolo
observatória.
● Zámčisko
Od autobusovej zastávky na Zochovej
chate vám cesta potrvá necelé dve hodiny. 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.
Inšpiráciu k ďalším výletom nájdete na
stránke www.modra.sk.

