
Pezinská Baba

Tri kamenné kopce

Somár

Kozí chrbát

Tri kamenné kopce

Salaš

Svätý Jur

Legenda:

zrúcanina

výhľad

)(  sedlo

vrchol

jaskyňa
čas úseku0:45

1:
20

1:10

1:15

0:25

0:
45

prístrešok

chata

Zdroje:
trasa, časy: www.turistickamapa.sk

www.mapy.cz

Dátum: 8.4.2017

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 525 m
Dĺžka trasy: 16,4 km
Čas bez prestávok: 4:20 hod.

Prevýšenie: 393 m
Dĺžka trasy: 19,5 km
Čas bez prestávok: 4:55 hod.
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Lokalita: Malé Karpaty
Akcia:     Pezinská Baba
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Malé Karpaty

Limbach

Svätý Jur

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 a
Bzince pod Javorinou, 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.

(historicky slov. Hliník, maď. Limpak, nem. Limbach).

Obec je známa predovšetkým svojou produkciou vína.

Dedina vznikla okolo roku 1350 po mongolskom vpáde do
Uhorska, kedy vyľudnené územia osídľovali nemeckí
osadníci na pozvanie kráľa Bela IV. Týchto po roku 1945
deportovali do Nemecka a začali sa tu usádzať obyvatelia
slovenskej národnosti.

(v minulosti Jur pri Bratislave, nem. Sankt Georgen, maď.
Szentgyörgy, lat. Sanctus Georgius, Fanum Sancti
Georgii).
Historické jadro Svätého Jura bolo v roku 1990 vyhlásené
za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Má viac ako 700-ročnú
vinohradnícku tradíciu.

Začiatky osídlenia mesta sa odhadujú do doby
predhistorickej. Okolo roku 3000 pred naším letopočtom sa
usadili na vyvýšenom ostrove v močarine pralesa Šúr ľudia
mladšej doby kamennej, ktorí sa už zaoberali
poľnohospodárstvom. Z doby veľkomoravskej pochádza
vznik mohutného hradiska. Patrilo do systému tzv.
Bratislavskej brány spolu s ďalšími strážnymi pevnosťami
v Bratislave, Devíne a v Devínskej Novej Vsi. Najstaršia
písomná pamiatka týkajúca sa Svätého Jura je z roku
1209, ale nie je to dokument o založení mesta. Podľa nej

kráľ Ondrej II. povýšil jestvujúcu osadu na slobodné trhové
mesto (forum liberum).

V historických listinách sú zaznamenané nájazdy Tatárov,
kolonizácia Nemcami, dobytie Přemyslom Otakarom II. V
16. storočí boli vybudované hradby. V roku 1647 kráľ
Ferdinand III. povýšil Jur na slobodné kráľovské mesto.
Rozvoj mesta sa odzrkadlil i v architektúre pôvabných,
dodnes zachovaných vinohradníckych domov zo 16. – 17.
storočia, postavených na starších základoch, so stopami
po nemeckých kolonistoch. Mestečko bolo v r. 1663
zničené Turkami a v roku 1704 Rákociho vojskami, viackrát
vyhorelo. Po tomto období získalo vidiecky charakter a
stavebne sa výrazne nerozvíjalo. Zachovalo si tak svoj
historický ráz.

So stavbou sa začalo v roku 1838 a prvý jej úsek Bratislava
– Svätý Jur uviedli do prevádzky v roku 1840. Vozy boli
ťahané dvoma pármi koní. Vlak premával raz
predpoludním a raz popoludní tam a naspäť. Plány
železnice vypracoval František Oto Hieronimi. Budova
železničnej stanice bola postavená ako majetok súkromnej
spoločnosti. Založili ju 17 veľkostatkári, ktorí mali majetky
medzi Trnavou a Bratislavou. Od roku 1873 železnica
fungovala na parný pohon (kultúrna pamiatka).

Pochádza zo 17. storočia. Pravdepodobne bola postavená
po tureckom vpáde. Nachádza sa v nej okrem iných aj zvon
z roku 1400, ktorý v roku 1802 pukol pri požiari a po oprave
v roku 1848 sa poškodil znovu. Koluje o ňom povesť, že v
čase tureckých vojen ho zakopali a náhodne ho vyryla
pasúca sa sviňa.

Boli vybudované v rokoch 1603 – 1664 ako ochrana proti
Turkom. Sledujú obrys mesta kamenným múrom. Pôvodne
mali päť kruhových bášt, deväť bastiónov (vystupujúce
výčnelky slúžiace na ostreľovanie útočníkov), dve malé
vedľajšie bránky do vinohradov a štyri hlavné brány.
Dodnes sú sčasti zachované dve strany hradieb a dve
vedľajšie bránky (kultúrna pamiatka).

Písomné zmienky o hrade sú veľmi strohé a neisté. Prvá
zmienka už môže pochádzať z roku 1217. Spomína sa v
Pešťbudínskych novinách, autor však neuvádza prameň z
ktorého čerpal. Ak by skutočne išlo o dôveryhodnú
zmienku, vzťahovala by sa skôr ešte na hradisko, ktoré

Budova prvej konskej železnice v Uhorsku

Drevená zvonica pri kostole svätého Juraja

Hradby mestského opevnenia

Zrúcanina hradu Biely Kameň

malo osídlenie v 12. – 13. storočí. Prvá bezpečná zmienka
o hrade je z roku 1271. Je však pravdepodobné že hrad bol
postavený skôr, azda v 1. polovici 13. storočia po opustení
starobylého hradiska. V r. 1241 vpadli do Uhorska Mongoli,
ktorí vyvrátili viaceré hradiská. I keď hradisko vo Svätom
Jure nezničili, šľachta si dobre uvedomila že hradiská sú
pre nich už zastarané, nekomfortné. Preto dali svätojurskí
grófi vystavať na protiľahlom kopci nový kamenný hrad –
Biely Kameň. Strohé zmienky o hrade dopĺňa prameň z
obdobia delenia rodu na dve vetvy v roku 1412. Hrad bol
sídlom svätojurských grófov až do začiatku 16. storočia. Po
moháčskej katastrofe získal hrad rod Zápoľských a po nich
palatín Štefan Ilešházy. Ale po tureckých vpádoch na
začiatku 17. storočia už začal pustnúť. Palatín si za ten čas
dal postavať aj so svojou ženou renesančný kaštieľ priamo
vo Svätom Juri. Hrad bol neobývaný, začal sa dokonca
rozoberať na stavebný materiál. Od vpádu Turkov v roku
1663 je v rozvalinách.

Maďarská histografia považovala tento komplex za
avarský hrink, nemecká za kvádske oppidum. Všetky tieto
tvrdenia však vychádzali z nepodložených faktov. V prvej
tretine 20. storočia tu robili povrchový výskum
archeológovia, napr. Ján Eisner. Na základe posúdených
artefaktov datovali fortifikáciu ako slovanské hradisko.

Na základe týchto skutočností sa pristúpilo v 50. a 60.
rokoch 20. storočia na archeologický výskum pod vedením
Kraskovskej. Odkryli sa zvyšky po kamennej bráne,
vodovode, cisterne a niekoľko objektov s kamennou
podmurovkou.

Od roku 2006 bol obnovený archeologický výskum. Je tu
pomerne veľká šanca nájdenia sakrálnej stavby.

Bolo významnou vojenským fortifikáciou na území Veľkej
Moravy. Hradisko bolo vybudované v 9. – 10. storočí na
pravekom osídlení. Jeho funkcia bola prevažne refugiálna,
útočisková v prípade nebezpečenstva. Na prelome 9. a 10.
storočia slúžilo aj proti maďarským jazdeckým nájazdom.
Na hradisku bola stála vojenská posádka, ktorá
poskytovala ochranu obyvateľstvu zo širokého okolia.
Osídlenie hradiska pokračovalo aj v 13. – 14. storočí, o
čom svedčia hlinené vodovodné rúry s cisternou na vodu a
vstavaná kamenná brána. Rozloha hradiska je 3 ha a 26
árov, dĺžka valov je 1 693 metrov a ich výška 9 – 11 metrov.

Slovanské veľkomoravské hradisko

Zdroje: wikipedia
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