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Prvé osídlovanie

Obchodná cesta Gróf Pál�  

patrón obce SmoleniceTURISTICKÝ MINISPRIEVODCA

SMOLENICE
 

 

 
 

Čarovný Smolenický zámok
na úpätí Malých Karpát

ZAUJÍMAVOSTI O OBCI
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Tu zložiť 2
Tu zložiť 1

 Smolenický zámok
Vedeli ste, že Smolenický zámok 
bol spočiatku strážnym hradom? 
Za týmto účelom bol postavený 

kráľ, neskôr ho obývali Erdödyov-

rozhodol rumovisko prebudovať 
na romantické sídlo. Ak vám pri-
pomína slávne francúzske zámky 
na Loire, nemýlite sa! Práve tu 

Jozefovi Hubertovi - autorovi 
Bojnického zámku. Dnes je zámok 

-
tom západného Slovenska.

 Výhľad z veže
Ak prekonáte deväťdesiatdeväť 
schodov, ocitnete sa na rozhľadni 
trojposchodovej veže Smolenic-
kého zámku. Odporúčame však 

 
 

je inštalovaná expozícia dobo-

-
chytávajú nielen výstavbu zámku, 
ale aj každodenný život grófskej 
rodiny až do roku 1945, kedy bol 
zámok zoštátnený. Od roku 1953 
patrí Slovenskej akadémii vied.

 Anglický park
Súčasťou romantickej siluety 

-
mi. Na jeho veľkorysej rozlohe  
je vysadených množstvo vzác-
nych drevín. Spolu s jazierkom  
je ideálnym miestom na pre-
chádzku, piknik a športové aktivi-
ty. Asfaltovú cestu cez park  

noc a to pri príležitosti návštevy 
sovietskeho politika Nikitu Chruš-
čova, ktorý na zámku prenocoval.

Anglický park obklopujúci 
Smolenický zámok

HRAD I ZÁMOK
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 Malé Karpaty
Malebnú scenériu obce tvoria 
Malé Karpaty. Táto rozmanitá 
Chránená krajinná oblasť  

od Bratislavy po Nové Mesto  
nad Váhom. Už názov pohoria 
prezrádza, že nevyniká výškou, 
vďaka čomu je najvyšší vrch  
Záruby 768 m n.m. prístupný 
naozaj všetkým. Zaujímavosťou 
je, že práve v okolí Smoleníc  
je koncentrovaných najviac prí-
rodných pokladov. Objavte aj vy 
skryté zákutia Malokarpatských 
hôr a lesov.

 Jaskyňa Driny
Krásu Malých Karpát korunuje 
jaskyňa Driny. Je jedinou sprístup-
nenou jaskyňou na západnom 

odhaľuje návštevníkom viac ako 
sedemdesiatpäť rokov. Objavená 
bola náhodou. Psi, strácajúci sa 
pravidelne v skalnej diere, dovied-

tajomstvo záhadného otvoru za 
pomoci rebríkov. Dnes im vďačí-
me za najvýznamnejšiu turistickú 
atrakciu tejto oblasti.

 Vodopád Hlboča
Ak ste zberateľmi nevšedných 
zážitkov, nenecháte si ujsť pohľad 
na malý prírodný zázrak, vodopád 

-
ti - Doliny Hlboče. Je potrebné 

správnom mieste! Deväť metrov 

Karpatoch, na seba rád necháva 

období, v čase roztápania snehu. 

teda rozhodne nevynechajte.

Bohatá kvapľová výzdoba  
Jaskyne Driny

PRÍRODNÉ BOHATSTVO
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+421 33 55 71 125, +421 903 212 555, +421 904 212 555,

Z veže romantického zámku, z hradiska Molpír
či z niektorého z okolitých vrchov sa vám 
naskytne pohľad na malebnú obec ležiacu 
na úpätí Malých Karpát. Vydajte sa po stopách jej 
dávnej minulosti, obdivujte nevšedné prírodné 
bohatstvo, ktoré ju obklopuje, ochutnajte lokálne 
špeciality i sladkú medovinu... Vitajte v perle 
Malých Karpát. Vitajte v Smoleniciach!

Územie dnešných Smoleníc bolo
osídľované už od 6. storočia pred
Kristom. „Náručie“ Malých Karpát
a neskôr i zástup stredovekých
strážnych hradov, ktorých súčasťou
bol od 13. storočia aj ten smole- 
nický, túto lokalitu strategicky chrá- 
nili. Pôvodne sa obec rozprestierala 
v tzv. „Obecných horách“ severne 
od vtedajšieho hradu. Tie boli všeo- 
becne od pradávna dôležitým 
zdrojom kameňa, dreva a vápna, 
z ktorého čerpali nielen domáci, 
ale i trnavskí meštania.

Tunajší cechoví smoliari využívali
prírodné bohatstvo k výrobe smoly, 
čo pravdepodobne súvisí s prvým 
historickým názvom obce „Villa 
Solmus“. Dúfajme, že sa „nelepila na 
päty“ obchodníkom, ktorí obec 
zvykli navštevovat. Práve s nimi do 
obce prúdil aj tovar, čo výrazne 
posilinilo jej význam. Villa Solmus 
bola totiž od roku 1256 jednou zo 
zastávok Via Bohemica - slávnej 
obchodnej česko - uhorskej cesty, 
spájajúcej Prahu s Budínom.

O hospodársky rozvoj Smoleníc
sa výraznou mierou pričinili slávni
Pál�ovci, obzvlášť gróf Jozef Pál�.
Bol vzdelaným človekom, dobrým
ekonómom i hospodárom.
V Smoleniciach a okolí založil
rybárne, píly, hospodárske dvory,
liehovary, venoval sa chovu
šľachtených koní. Okrem toho,
práve jeho meno stojí za výstavbou
Smolenického zámku  a Chemickej 
továrne Jozefa súčasnému 
Chemolaku.

ul. SNP 52, 919 04 Smolenice,
+421 33 55 71 000919 04 Smolenice,

917 01 Trnava
Tel.č.: +421 33 32 36 440, +421 915 696 979,

Informačná kancelária 



 Ľahšia turistika
Kostol, cintorín - Molpír - Smole
nický zámok. Na vrchole Molpíru 
sa prostredníctvom informačných -

ho hradiska. Pričom krásne výhľady 
na okolité hory zo skalných vyhlia

Jaskyňa Driny je verejnosti prístupná 
každý deň, okrem pondelka, 
v mesiacoch apríl až október 
v nasledovných intervaloch: 
10:00, 11:30, 13:00, 14:30

-

dok sú určite rovnako motivujúce. 
 

Dĺžka trasy: 3 km, Náročnosť: ľahká,
Čas: 1 hod.

 Smolenický zámok 
- Vlčiareň - Jaskyňa Driny -   
Smolenice, centrum.  
Pešia alternatíva cyklotrasy.
Dĺžka trasy: 6,5 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 2,5 hod.

 Medovinárstvo 
Včelovina 

Turistický minisprievodca - Smolenice- Región TIRNAVIATuristický minisprievodca - Smolenice - Región TIRNAVIA

SMOLENICE
Turistický minisprievodca

 Miestny kostol

patrí Kostol Narodenia Panny 
Márie. Stojí na pokojnom mieste, 
na návrší nad obcou, obkolesený 
viac ako tristoročnými lipami. 
Vznikol na základoch pôvodného 
gotického kostola. Za rozsiahlu 

-

exteriér renesančného typu so 
zvyškami gotickej architektúry 

-
kovou výzdobou interiéru.

 Kalvária
Ak sa vyberiete lesnou cestičkou, 
lemujúcou cintorín, severne  
od Kostola Narodenia Panny 
Márie,  dostanete sa na návršie 

 
Nanebovstúpenia Pána.  
Ako chodníček stúpa, stúpajú 
aj čísla jednotlivých zastavení 
krížovej cesty, ktoré vás dovedú 

poraste. Umelecké reliéfy Kalvárie 
-

Kunstanstalt.

 Vínna tradícia
Sedem vinohradníckych nožov 

svedkami dávnej spätosti tejto lo-

Smoleničania predávali svoje víno 

Tieto domy boli označené ven-

klenbových pivníc dokonca vinári 
-

nančnou kontrolou.

 Kaplnka

so Smolenicami, ktoré vďaka nim 
získali svetovosť  a aristokratický 
punc. Je preto prirodzené,  
že miestom ich posledného 
odpočinku je miestny cintorín. 
Dominuje mu rodinná hrobka 

na fasáde nápis:  „Na večný  

-
ľa svojich bývalých poddaných, 

 Víno na zámku
Vinotéka Galéria „vyhľadáva“ 
a ponúka svojim zákazníkom tie 

môžete ochutnať novinky  
i „víno týždňa“, ako aj kúpiť fľašu 
výborného vína so sebou. 
V prípade záujmu vám riadenú 

-
gických priestoroch južnej bašty 
Smolenického zámku, ktorá je 
zároveň neodmysliteľnou zastáv-
kou populárnej Malokarpatskej 
vínnej cesty.

Kaplnka sv. Vendelína dodnes  
dominuje cintorínu

SAKRÁLNE PAMIATKY

VÍNO A VČELOVINA
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17  Havran Pub
V štýlovej reštaurácii v centre 
obce ochutnajte vychýrené 
tradičné jedlá, výbornú pizzu a 
kvalitné regionálne vína. Súčas-
ťou objektu je vykurovaná terasa 
a veselý pub. O servis sa stará 
pohotový personál.

 

 Pizza Halenár

-
nitej ponuky jedál, vrátane pizze 

 Reštaurácia K&H 
Pravá vidiecka reštaurácia s ponu-
kou chutných domácich špecialít  
a letnou záhradou.

 Hradisko Molpír
Nad obcou Smolenice sa vypína 
tajomný vrch Molpír (354 m n.m.). 
Kedysi práve na ňom stálo keltské 

malo rozlohu viac ako 12 ha  
a široké kamenné valy ohrani-

Okrem množstva cenných 
predmetov sa tu našli aj pozo-
statky ľudských obetí. Nešlo však 

činom viedli praobyvateľov hra-
diska. Verili, že na seba prenesú 

 Múzeum Molpír
Malé, milé. Také je miestne 

tiach stráži poklady dávnej minu-
 

životné príbehy. Stabilné miesto 

sklené perly, kanelová keramika 

knihami farskej knižnice. Ďalšia 
miestnosť je venovaná vynálezco-
vi padáka, Štefanovi Baničovi a ľu-

veno niekdajšej nevesty.

 Penzión Villa Agnes
Penzión vzdialený 5 minút pešo 
z centra obce vám počas pobytu 
poskytne perfektné zámemie. 

-

bicyklov a raňajky na vyžiadanie. 
 

 Koliba pod zámkom
Využite poslednú možnosť občer-
stviť sa pred turistickou trasou 
Malými Karpatmi.

 Štefan Banič
Významný smolenický rodák Šte-
fan Banič (1870 -1941) sa preslávil 
objavom padáka počas svojho  

ktorým chcel zachraňovať životy 
pilotom, ho motivovala letecká 
tragédia, ktorej bol svedkom. 
Sám padák vyskúšal zoskokom 

pred návratom do vlasti predal 
americkej armáde údajne za 
päťdesiat dolárov...

Interíér reštauráce Havran Pub

Archeologické nálezy  
z keltského hradiska Molpír

KDE SA NAJESŤ A UBYTOVAŤ

ŽIVÁ HISTÓRIA ZAUJÍMAVOSTI
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Otváracia doba
Rozhodne si nenechajte ujsť náv-
števu čarovného Smolenického 

-
coch júl - august, 10:00 -18:00. 
(Vstupné: dospelý/2€, dieťa, 
dôchodca/1€).

 
(Vstupné: dospelý/6€, študent/5€, 
dieťa, dôchodca/3€).
Múzeum Molpír vám svoje brány 
otvára každé leto júl - august, 

 
(Vstupné: dospelý/1,50€, dieťa, 
dôchodca/0,70€).
Včelovina Včelco ponúka svoje 
novootvorené degustačné 
priestory spolu s predajňou  
a výhľadom priamo na zámok.

TOP PODUJATIA 
SLOVENSKÝ POHÁR V HORSKEJ CYKLISTIKE - MTB
Pohár najlepších slovenských cyklistov v areáli zámockého parku (júl) 

 CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
 Víly, vodník a iné rozprávkové bytosti pod Smolenickým zámkom

počas osláv Dňa detí (jún) 

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

STRAŠIDLÁ NA ZÁMKU 

Charitatívne hudobné podujatie pod Smolenickým zámkom (august )

(október, november)

 

 Ťažšia turistika
Smolenice - Havrania skala - 
Záruby - Záruby, sedlo - Smo-
lenický zámok. Havrania skala, 

nezabudnuteľné výhľady. Okrem 
toho je obľúbenou lezeckou stenou 
mladých lezcov. 
Dĺžka trasy: 12 km, Náročnosť: stredná,   
Čas: 4 hod.

 Smolenický zámok - Čertov  
žľab - Ostrý kameň - Čertov  
žlab - Smolenický zámok.  
Z Ostrého kameňa sa vám naskytne 
výhľad na Záhorie a Karpatské vrchy. 
Dĺžka trasy: 12 km, Náročnosť: ťažká, Čas: 4 hod.

 
Cyklotrasa

Pohorím Malých Karpát vedie 

si môžete  vybrať podľa svojho 

bodom viacerých túr je Smolenický 
zámok. Odporúčame:
Cyklotrasa Smolenický zámok - 
Vlčiareň - Jaskyňa Driny - Smole-
nice, centrum. 
Táto menej náročná trasa vás preve-
die kľukatými lesnými chodníčkami 

-
te návštevu Jaskyne Driny.
Dĺžka trasy: 6,5 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 1,5 hod.

TIPY NA VÝLETY

28

26

Východiskovým bodom mnohých 
turistických trás je anglický park

25

20

21

27
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KONTAKT
Turistické informačné 
centrum – Región TIRNAVIA,

23

Trojičné námestie 1, 917 01 
Trnava, tel. č. : +42133 32 36440,
email: info@trnavatourism.sk
- je divíziou Trnava Tourism 
(oblastnej organizácie 
cestovného ruchu).
Obec Smolenice sú súčasťou 
turistickej destinácie TIRNAVIA 
- Trnavy a okolia. 
V rámci regiónu TIRNAVIA 
odporúčame navštíviť aj atrak- 
cie a zaujímavosti v meste 
Trnava a v obciach: Suchá nad 
Parnou, Ružindol, Jaslovské 
Bohunice a Špačince.
Tešíme sa na vás! 
V TIRNAVII – regióne 
svetových vín!

Radi objavujete nové chute?
Ak áno, garantujeme vám, 
že budete očarení vznešenosťou
kráľovského nápoja - medoviny. 
Kvalitný med, voda, kvasinky
a majstrovská práca - to je tajom- 
stvo výroby jednej z najoceňo-
vanejších medovín sveta - 
Včeloviny. Darmo, na výrobu 
jednej fľaše musia včely nalietať 
až 70 000km. V spoločnosti 
Včelco - výrobcu Včeloviny - vás 
prevedú nielen výrobou, rovnako 
sa sa podelia o zážitok z chuti 
„tekutého zlata“.

Navštívte Včelovinu Včelco 
a využite možnosť degustácie

Pizza Halenár
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