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Legenda:

Dátum: 26.04.2014
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Prevýšenie: 900 m
Dĺžka trasy: 16,3 km
Čas bez prestávok: 5:20 hod.

Prevýšenie: 587 m
Dĺžka trasy: 10,8 km
Čas bez prestávok: 3:35 hod.

Prevýšenie: 286 m
Dĺžka trasy: 7,5 km
Čas bez prestávok: 2:10 hod.

Parametre trasy:

Lokalita: Malé Karpaty
Akcia:     Smolenice - Záruby
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Profil trasy A

Vstupy: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Dĺžka prehliadky: 35 min., teptota okolo 7 stupňov.
Vstupné 6€, deti 6-15r. 3€, štud., dôchodcovia: 5€

Pôdorys zrúcaniny hradu Ostrý kameň

Malé Karpaty 

je horský krajinný celok Fatransko-tatranskej 
oblasti na západnom Slovensku. Patria k Alpsko-
himalájskej sústave, podsústavy Karpaty, provincie 
Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné 
Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti.

Ide o nevysoké stredohorské pásmo dlhé asi 100 
kilometrov. Malé Karpaty začínajú v Bratislave na 
Dunaji (pásom od územia severne od Devína po 
Bratislavský hradný kopec) a tiahnu sa až po Nové 
Mesto nad Váhom, kde sa končia horskou skupinou 
Nedze. Šírka pohoria je relatívne malá. Vo svojom 
najširšom mieste - medzi Lozornom a Svätým 
Jurom - dosahujú iba 16 kilometrov, v najužšom 
mieste, pri Novom Meste nad Váhom (medzi 
Čachticami a Prašníkom) ich šírka klesá pod tri 
kilometre. Výškové rozpätie pohoria je od 132 m 
n.m. na Dunaji po 768 m n.m. v najvyššom vrchu 
Záruby.

Geografickou súčasťou Malých Karpát sú rakúske 
Hainburské vrchy (Hainburger Berge) s najvyšším 
vrchom Hundsheimer Berg (480 m n.m.), oddelené 
od hlavného masívu širokým korytom Dunaja a 
Devínskou bránou.

Smolenický zámok

Stredoveký hrad stál na mieste dnešného 
Smolenického zámku na úpätí Malých Karpát nad 
obcou rovnakého mena.

Vznikol až v 14. storočí ako posledný zo strážnych 
hradov pri malokarpatských priesmykoch. Na 
začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom, 
neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a 
od začiatku 16. storočia rodine Országovcov. 
Potom ho takmer dve storočia vlastnili Erdődyovci.

Na konci 18. storočia zámok spustol a na začiatku 
19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny, z 
ktorých vyčnievala len päťboká hlavná veža a bašty 

vonkajšieho opevnenia.

Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední 
majitelia, Pálfiovci, stavať na hradných ruinách 
historizujúcu stavbu terajšieho Smolenického 
zámku. Zo starého hradu pri prestavbe zachovali 
iba časť vonkajšieho opevnenia. Zámok dobudovali 
až po roku 1945. Je to jediný železobetónový 
zámok na Slovensku. Teraz patrí Slovenskej 
akadémii vied. Verejnosti obvykle neprístupný.

Štefan Banič

Štefan Banič sa narodil 23. novembra 1870 v 
Neštichu (od roku 1960 súčasť Smoleníc) a zomrel 
2. januára 1941 tamtiež. Po skončení Ľudovej školy 
pracoval na statku grófa Pálffyho. Zúčastnil sa 
výstavby smolenického zámku. Pre svoje názory 
na maďarizáciu a Apponyho zákony bol z práce 
vyhodený a následne odišiel v roku 1907 za prácou 
do USA. Usadil sa v meste Greenville, Mercer 
Couty, Pensylvánia. Zaujímal sa o letectvo. V roku 
1912 bol svedkom leteckého nešťastia, v roku 1913 
zostrojil prvý použiteľný padák na princípe 
dáždnika, ktorý sa otváral sústavou niekoľkých 
pružín. Padák mal vyriešený problém tzv. plávania 
vo vzduchu a upevňoval sa pomocou popruhov na 
telo letca v hrudnej časti pod ramenami. Princípom 
bola teleskopická konštrukcia dáždnikového typu, 
ktorá niesla tkanivové krytie. Dňa 3. júna 1914 Š. 
Banič osobne vyskúšal padák pred zástupcami 
Patentového úradu letectva USA, zoskočil vo 
Washingtone zo strechy 15-poschodovej budovy. 
Potom nasledovali ďalšie zoskoky aj z lietadla. 25. 
augusta 1914 vydal Americký patentový úrad vo 
Washingtone patent na Baničov padák pod číslom 
1 108 484. Patentový spis obsahuje presný opis 
konštrukcie a jej nákresovú dokumentáciu. 
Americká armáda ho odkúpila za pár stoviek 
dolárov. Bol čestným členom letectva USA. Vynález 
padáka Baničovi nepriniesol bohatstvo, ani slávu. 
Roku 1920 sa vrátil do rodnej obce, žil v ústraní ako 
murársky majster. O niekoľko rokov sa jeho meno 
znovu spomínalo, keď s bratom Jánom a 

súrodencami Vajsáblovcami a Valovcami spolu-
objavil roku 1930 podzemné krásy jaskyne Driny pri 
Smoleniciach. Zomrel 2. januára 1941 v Neštichu 
vo veku 71 rokov na zápal pľúc.

Hrad Ostrý kameň

Hrad Ostrý Kameň postavili v 13. storočí a v 
listinách sa prvý raz spomína roku 1273. Ako jeden 
z pohraničných hradov, strážiacich západné 
hranice Uhorska, mal aj špeciálnu úlohu chrániť 
diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez 
západné Slovensko týmto priesmykom do českých 
krajín, ktorá je všeobecne známa ako tzv. česká 
cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru 
skaly, na ktorej je postavený. V roku 1704 sa v okolí 
hradu odohrala veľká kurucká bitka, pri ktorej bol 
pravdepodobne poškodený aj hrad. Česká cesta v 
tom čase viedla už cez Bratislavu a hrad stratil svoju 
funkciu. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo 
do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo 
panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. 
Od toho času hrad pustol a zostali z neho len 
zrúcaniny. 
Gotický hrad vznikol na konci strmého horského 
hrebeňa, od ktorého ho oddeľuje priekopa 
vysekaná do skaly. Skladal sa z obytného paláca a 
pozorovacej a strážno-obrannej hranolovej veže. 
Budovy rozšírili v polovici 15. storočia smerom na 
sverozápad. Nové predhradie zo 16. storočia 
slúžilo zväčša hospodárskym účelom, bola tu 
pekáreň a byty pre hradný personál. Hospodárske 
budovy boli podpivničené a stála tu aj kaplnka. Na 
horný hrad sústredili stráž - veža slúžila na 
pozorovanie. Okrem toho tu bola aj cisterna na 
vodu, kuchyňa a väznice. Celý hradný areál 
ohradzovali vysoké múry posilnené na nárožiach 
baštami. Šijovú priekopu chránila mohutný objekt 
zabezpečujúci obranu zo strany možného útoku. 
Hrad mal pravdepodobne vysunutú pozorovaciu 
vežu na hrebeni, z ktorej bolo vidno nielen Plavecký 
hrad, ale aj Korlátku a Branč. Hrad stratil svoju 
strážnu funkciu presunom českej cesty. 

Zdroj: sk.wikipedia.org
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