6 Západné krídlo radnice 7 Socha J. Pavla II. 8 Katedrála sv. Jána Krstiteľa 9 Bazilika sv. Mikuláša s románskym karnerom

OBCHODNÁ KRIŽOVATKA

12 Spolok sv. Vojtecha 13 Stredoveká pivnica Vincech 14 Vinárstvo Víno Mrva&Stanko 15 Turistické informačné centrum
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16 Západoslovenské múzeum 17 Múzeum knižnej kultúry 18 Dom hudby 19 Galéria Jána Koniarka 20 Hotel Holiday Inn
21 Hotel Impiq 22 Hotel London 23 Hotel Spectrum 24 Penzión Patriot 25 Synagóga Café 26 Golf Driving Range Trnava
27 Predajňa medovinárstva Apimed 28 City Arena 29 Olympic Casino 30 Synagóga Centrum súčasného umenia 31 Divadlo Jána Palárika
32 Kostol sv. Jakuba 33 Kostol Najsvätejšej Trojice 34 Kostol sv. Anny 35 Kostol sv. Jozefa 36 Kostol sv. Heleny 37 Evanjelický kostol

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.
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

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

TURISTICKÝ MINISPRIEVODCA
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TRNAVA
Prijmite pozvanie do mesta, ktoré množstvo turistických 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 podzemné „mesto pod mestom“. Vstúpte do malého sveta
zázrakov – určite neoľutujete!

STREDOVEKÉ MESTO

Michalská ulica vedúca popri
zachovalých mestských hradbách
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Mestská veža

Ochodza mestskej veže patrí
k obľúbeným atrakciám turistov.
Za ideálneho počasia dovidíte
až na úpätie Malých Karpát.
57 m vysoká veža bola vybudovaná v 16. storočí ako pozorovateľňa. 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 znamená, že Panna Mária sa Trnave
nikdy neotáča chrbtom.

Turistický minisprievodca - Trnava - Región TIRNAVIA

Mestské opevnenie
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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 pôvodných celách dodnes zachovali
nástenné kresby a nápisy väzňov.

Kráľovské mesto

Trnava nesie od roku 1238 pyšne
titul slobodného kráľovského
mesta (prvého na Slovensku).
Mešťanom a hosťom udelil mestské 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, organizovať trhy, jarmoky, používať
mestský erb a pečať, dokonca
zamestnávať vlastného kata.

Mestská veža je odpradávna
svedkom pulzujúceho života v meste
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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.

SLOVENSKÝ RÍM
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Malý Rím

Trinásť kostolov, z toho 8 v historickom jadre mesta, je slovenskou
raritou. Vďaka siluete tvorenej
vežami mnohých kostolov
si Trnava odpradávna nesie
pomenovanie „Malý Rím“. Nielen
počet sakrálnych pamiatok oprávňuje prirovnať mesto k centru katolicizmu. Minulosť o ňom hovorí
aj ako o cirkevnom centre
Uhorska - sídlil tu ostrihomský arcibiskup s kapitulou. Zo symbolického „Malého Ríma“ sa v roku 2003
návštevou pápeža Jána Pavla II.
na chvíľu stal „Veľký Rím“.
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Univerzitný kostol

Katedrála sv. Jána Krstiteľa
alebo kostol s názvom
„univerzitný“ je prvou ranobarokovou stavbou na Slovensku.
latínom Mikulášom Esterházym,
postavili v 17. storočí talianski
architekti Pietro a Antonio
Spazzovci. Jej výstavba sa považuje 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.

Tu zložiť 1
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Typickým symbolom mesta,
ktorý kedysi ochraňoval jedno
z najväčších stredovekých miest,
je jeho opevnenie. Trojkilometrový múr ohraničoval mesto
s rozlohou 800 x 700m. Na jeho
výstavbu sa od 13. storočia,
v rozmedzí sto rokov, spotrebovalo viac než 4,3 milióna tehál.
Dnes patrí k najzachovalejším
mestským hradbám na Slovensku. Súčasťou opevnenia, miestami vysokého až desať metrov,
boli štyri mestské brány
a tridsaťpäť veží.

Via Bohemica

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

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 vznešenosťou gotiky s prvkami baroka.
Súčasťou nádhernej barokovej
kaplnky z 18. storočia je zázračný slziaci milostivý obraz Panny Márie
Impozantná Katedrála
Trnavskej. Umeleckými skvostami
sv. Jána Krstiteľa
sú tu aj dva funkčné historické
organy. Bazilika je mariánskym
pútnickým miestom.
POSKLADAŤ DO MINISPRIEVODCU
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10 Arcibiskupský palác 11 Univerzitné semináre a konvikty: A - Adalbertinum, B - Rubrorum, C - Marianum, D - Nobilium, E - Stephaneum
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