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� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 427 m
Dĺžka trasy: 15,1 km
Čas bez prestávok: 4:15 hod.

Prevýšenie: 302 m
Dĺžka trasy: 9,4 km
Čas bez prestávok: 2:40 hod.

Parametre trasy:
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Lokalita: Malé Karpaty
Akcia:     Pajštún
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Popis trasyA:

Malé Karpaty

Medené Hámre

Malé Karpaty sú najzápadnejším a najkrajnejším pohorím
karpatského oblúka. Začínajú sa pri Bratislave, tiahnu sa
severovýchodným smerom tvoriac prirodzenú hranicu
medzi Záhorskou nížinou (na západe) a Podunajskou
nížinou (na juhu a na východe). Na severe ich ohraničuje
Myjavská pahorkatina a na severovýchode Považské
podolie.
Malé Karpaty patria do skupiny tzv. nízkych vysočín
(skupina horstiev s výškovým rozpätím 300 - 800 m
n.m.)[1]. Napriek relatívne nízkej nadmorskej výške však
vzhľadom na to, že sa zdvíhajú zo šírej roviny, pôsobia
mohutným dojmom. Najzreteľnejšie to badať na styku
pohoria s Podunajskou a Záhorskou nížinou, kde od úpätia
vystupujú o 450 - 550 metrov.

je názov bývalej osady v katastri obce Borinka v okrese
Malacky. Malebná oblasť, dnes známa ako turistická
lokalita a cieľ vychádzok takmer uprostred Devínskych
Karpát, nesie svoje pomenovanie podľa niekdajšieho
výrobného podniku na spracovanie medi, ktorý ju preslávil
v blízkom i vzdialenejšom okolí.
Za ich zrodom stál senátor, prešporský mešťanosta a
mediarsky majster (Kupferhammerschmiedt) Johann
Mayer, ktorý tu so súhlasom Pálffyovcov, vlastníkov
pajštúnsko-stupavského panstva, vybudoval výrobné
prevádzky, hámre, dodávajúce na trh okrem hotových
výrobkov z medeného kovu aj medené polotovary. Hámor,
okrem toho, že spracúval medený šrot, využval aj medenú
surovinu dovážanú z Tirolska a okolia Viedne. Podľa
údajov z diela Commentarium de rebus Ungaricis Libri XIII
od významného uhorského historika Gabriela Kolinoviča
Šenkvického (1698 - 1770) hámor začal pracovať v roku
1719. V roku 1930 hámre v Borinke po viac ako
dvestoročnej histórii výroby a prosperity zanikli. Výroba
bola zastavená a budovy hámrov zbúrané a zrovnané so
zemou. Zostali z nich iba zvyšky vodných náhonov vo
svahu nad Stupavským potokom, budova tzv. panského
domu, prestavaná budova hámorských bytov na koniareň
a Kaplnka svätého Michala archanjela.

Hrad Pajštún
Ďalšie názvy:
Pajštúnsky hrad, Borinka, Stupavský Kameň, Kvetov;
1284 Perustian, Perinstain, Parastian, 1439 Borostyan,
Peylestian, 1476 Borastyankw, 1786 Paistun; maď.

Borostyánkö, nem. Paullenstein, Ballenstein

Hrad Pajštún patril do sústavy pohraničných kráľovských
hradov, ktoré vznikali od 13. storočia na ochranu
severozápadnej hranice Uhorska. Bol postavený na
skalnom brale, ktoré poskytovalo dobrý rozhľad na
Záhorie. Podľa neoverených údajov založila hrad už
začiatkom 13. storočia česká kráľovná Konštancia - dcéra
uhorského kráľa Bela III. Iné zdroje vravia, že hrad
vystavali pravdepodobne v poslednej tretine 13. storočia
po násilnom zániku neďalekého Dračieho hrádku. Prvá
písomná zmienka pochádza z roku 1273.

V roku 1592 právom zálohu získal hrad Mikuláš II. Pálffy,
významný turkobijec, avšak o rok neskôr vypukla vojna s
Turkami. Dlhodobá neprítomnosť majiteľa sa viditeľne
prejavila na neúdržbe hradu. S podlomeným zdravím z
protitureckých výprav Mikuláš Pálffy ako 48-ročný zomrel
na svojom hrade Červený Kameň a Pajštúnsky hrad aj s
panstvom zdedila vdova Mária, rodom Fuggerová a štyria
synovia Štefan, Ján, Pavol a Mikuláš. V roku 1619 prišlo k
deleniu majetku a hrad v dosť zanedbanom stave pripadol
synovi Pavlovi IV. Pálffymu. Oprava bola nevyhnutná, lebo
čoraz častejšie sa v okolí objavovali prieskumné turecké
oddiely. Náročnú prestavbu, pri ktorej zo stredovekého
jadra hradu neostalo takmer nič, viedol taliansky stavebný
inžinier Filiberto Luchese. Na západnej strane vzniklo nové
opevnenie, zosilnené nárožnými bastiónmi, ktoré kryli
prístup k bráne. Na severnej strane vystavali mohutný
delový rondel - dva výrazné výstupy z hradieb, jeden
polkruhový a druhý zalomený, ktoré sa mohli vzájomne
dopĺňať delovou paľbou. V päte zalomeného múru sa
zachoval vytesaný letopočet rekonštrukcie hradu - 1645. Z
tohto obdobia sa zachovali aj mohutné kamenné nosníky
zdobené maskarónmi. Pôvodne ich bolo deväť a
podopierali tri dvojposchodové arkiere. Táto modernizácia
sa ukázala ako prospešná v roku 1644, keď vtrhli do
Stupavy švédske vojská ale Pajštún nedobili.

Koncom 17. storočia sa stal i keď nákladne prestavaný
Pajštún nepohodlným. Majitelia sa odsťahovali do
opevneného kaštieľa, ktorý si nechali postaviť v neďalekej
Stupave. V polovici 18. storočia, počas panstva Leopolda
III. Pálffyho, hrad vyhorel. Zhoreli strechy a veľká časť
hradu. Avšak v tom čase bol obývaný len malou vojenskou
posádkou. Časť hradu bola provizórne opravená, na
nákladnejšiu opravu nebol dôvod. Hrad sa však zmenil na
ruinu až v roku 1810, keď ho napoleonskí vojaci
pravdepodobne z rozmaru (na hrade nebola vojenská
posádka ani nemal strategický význam) vyhodili do

povetria. Výbuch zničil celý horný hrad. Roku 1867 predali
Pálffyovci stupavské panstvo i so zrúcaninou hradu rodine
Károly, ktorá sa usadila v kaštieli v Stupave. Károlyiovci
opustili svoje majetky v roku 1945.

Na území dnešnej Stupavy sa v čase Rímskej ríše stretali
obchodné záujmy Rimanov a barbarských národov.
Obyvatelia Stupavy využívali priaznivé prírodné
podmienky a pestovali tu konope a ľan. Tie poskytovali
olejnaté semená, z ktorých lisovaním získavali olej
pomocou mlynov na lisovanie oleja, ktoré sa nachádzali na
Stupavskom potoku s vtedy prudkým a bohatým prietokom
vody. Ich tradícia sa udržala do 19. storočia.

Lis na olej a na súkno sa v slovanskom jazyku nazýva
stupa. Maďari prevzali tento slovanský názov a ešte za čias
Veľkej Moravy vyslovovali názov Stomfa (čítaj Štomfa) s
nosovkou, teda stonpa. V tomto maďarskom pomenovaní
sa zachovalo pôvodné slovenské. V ďalšom vývoji
slovanskej reči na tomto území došlo k zániku nosovky a
ustálila sa podoba stupa. Ku tomuto koreňu sa pripojila
koncovka -ava. V 19. storočí sa používali tri pomenovania
mesta – slovenské Stupava, maďarské Stomfa a nemecké
Stampfen (čítaj Štamfen).
Prvé etnicky známe obyvateľstvo Záhorskej nížiny boli
Kelti. Osídlenie oblasti mesta Keltmi dokazuje nález
keltských mincí. Pozoruhodná 2,62 g ťažká zlatá minca s
priemerom 12 mm je uložená, podobne ako ďalšie keltské
mince typu biatek, v Slovenskom národnom múzeu v
Bratislave. Keltská civilizácia bola vytlačená postupom
Rimanov na sever a tlakom germánskych Markomanov.
Rimania tu mali postavenú strážnu stanicu.

Súčasnosť:
Mesto Stupava má 10 358 obyvateľov prihlásených k
trvalému pobytu (ku dňu 31.7.2014)[8]. Podľa štatistiky
mesta žije v Stupave ešte ďalších približne 5 000 – 6 000
ľudí bez trvalého pobytu.
Etnické zloženie: Slováci 96,68 %, Česi – 1,02 %, Maďari –
0,52 %, Rómovia – 0,15 %, Rusíni – 0,09 %, Nemci – 0,04
%.
Múzeum Ferdiša Kostku – Džbankárska a keramická
výroba sa v Stupave rozšírila na začiatku 18. storočia a
dodnes sa nerozlučne spája s menom Ferdiša Kostku,
ktorý tu žil a pracoval v rokoch 1878 až 1951. Základnú
časť expozície tvoria fajansové výrobky a hrnčiarske
práce, ktoré zozbierala vdova po F. Kostkovi Františka
Jochová-Kostková.

Stupava
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