
 

 

Názov: Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav 

 
 

 
ITMS kód: 22410520036 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce  
 Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013  
Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja  
 cezhraničného regiónu a spolupráce 
Operačný cieľ: 1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu 
 
Termín realizácie: 4.4.2013 – 31.10.2014 
 
Schválený NFP (obaja partneri) : 151 927,64 EUR (95 %) 
Schválený NFP (Mesto Trnava) : 121 600,- EUR (95 %) 
Skutočné náklady (Mesto Trnava): 86 730,55 EUR (100 %) 
Poskytnutý NFP (Mesto Trnava): 82 394,02 EUR (95 %) 
 
Cieľ projektu: 
Cieľom projektu je podporiť zážitkovú turistiku a celkový rozvoj turizmu v rámci 
upevňovania partnerských vzťahov Mesta Trnava a Mesta Břeclav (ČR).  
 
Východisková situácia: 
Počas svojej histórie Mesto Trnava založilo partnerskú spoluprácu s viacerými 
mestami z okolitých i vzdialenejších krajín, pričom jedným z nich je práve české 
mesto Břeclav. Obe mestá majú za sebou historickú tradíciu cezhraničnej spolupráce 
vo viacerých oblastiach.  
Trnava má bohaté prírodné, kultúrne a historické dedičstvo. Dominantou mesta sú 
mestské hradby a množstvo kostolov, vďaka ktorým je Trnava považovaná za 
"Slovenský Rím". Trnava neustále vynakladá v rámci svojich možností nemalé 
finančné prostriedky na obnovu historických pamiatok rovnako ako na publicitu, 
zvyšovanie povedomia o meste ako cieli turistického ruchu. Hradobný systém Mesta 
Trnava patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu, a to nielen na 
Slovensku,  vďaka nemu je Trnava hrdým členom organizácie Európske opevnené 
mestá (EWT - European Walled Towns; www.walledtowns.com). V mnohých 
oblastiach mu patrí primát medzi stredovekými  opevneniami slovenských miest a s 
určitosťou patrí medzi najstaršie. Opevnenie vymedzovalo obrovskú rozlohu 56 ha, 
ktorou sa Trnava zaradila medzi najväčšie mestá v strednej Európe. Napriek 
mnohým  negatívnym zásahom sa vďaka neustálym investíciám zo strany mesta 
dodnes zachovala pomerne veľká časť opevnenia. Tento stredoeurópsky unikát stojí 
za to zachovať a ukázať čo najväčšiemu počtu ľudí. V rámci predkladaného projektu 
mesto Trnava plánuje obnoviť jednu z hradobných veží mestského opevnenia s 
možnosťou výstupu naň. 
Mesto Břeclav, subregionálne centrum s vynikajúcou dopravnou infraštruktúrou, sa 
nachádza v južnej časti Juhomoravského kraja, pri hraniciach so Slovenskom a 
Rakúskom. Leží na rieke Dyji v povodí rieky Moravy, ktorá predstavuje historickú 
rozvojovú os osídlenia Moravy. Z hľadiska turistického ruchu je veľkou výhodou 



 

blízkosť Lednicko-valtického areálu, ktorý patrí pod UNESCO. Mesto a jeho okolie 
ponúka potenciál cestovného ruchu - okrem už menovaného Lednicko-valtického 
areálu ide o lužné lesy, cyklotrasy, vínne cesty, pamiatky v okolí mesta, zachovaný a 
turisticky využívaný folklór. V meste sa nachádza niekoľko architektonicky aj 
historicky cenných stavieb - židovská synagóga, židovský cintorín, múzeum a galéria, 
kostol v Poštorné, zámok. V okolí Břeclavi sa nachádza ďalších cca 20 turisticky 
zaujímavých pamiatok v podobe zámkov a saletov. Začiatky histórie zámku v 
Břeclavi siahajú do 11. storočia. Dnešnú podobu dostal zámok na začiatku 19. 
storočia, kedy Lichtenštajnský rod vybudoval Lednicko-valtický areál. V dnešnej dobe 
je zámok v správe mesta a jedná sa o kultúrnu pamiatku. Zámocký areál je súčasťou 
intravilánu mesta v bezprostrednej blízkosti centra. Značne schátralý objekt vyžaduje 
rozsiahlu rekonštrukciu. Zámerom mesta je nájdenie urbanistickej koncepcie a 
funkčného využitia zámku na kultúrne a spoločenské akcie a jeho okolia ako kľudovú 
a odpočinkovú zónu. Mesto sa snaží sprístupňovať objekt postupne - v rámci tohto 
projektu je snaha o sprístupnenie vyhliadkovej veže. 
Prínosom projektu bude zážitková forma propagácie turizmu - turisti budú spoznávať 
hlavné dominanty partnerských miest v spojení s kultúrnym sprievodným programom 
v novo-sprístupnených častiach vyššie uvedených historických objektov. Spomínaná 
tradícia spolupráce oboch partnerských miest je zárukou trvalej udržateľnosti a 
ďalšieho rozvoja  výsledkov tohto projektu. 
 
Popis projektu: 
Cieľ projektu partneri projektu cezhraničnej spolupráce majú zámer dosiahnuť 
rekonštrukciou a sprístupnením historických pamiatok – v Trnave časti hradobného 
systému s ochodzou (veža v rámci severného úseku mestského opevnenia medzi 
ulicami Jerichova a Hornopotočná, pri areáli Hasičského zboru), v Břeclavi zámockej 
vyhliadkovej veže, vzájomnou propagáciou turistických atraktivít a vytvorením 
produktu cestovného ruchu zameraného na zážitkový turizmus.  
 
 
PRED REKONŠTRUKCIOU 
 

Trnava, torzo veže mestského opevnenia  Zámok Břeclav 

 
 



 

PO REKONŠTRUKCII 
 

Trnava, zrekonštruovaná veža mestského opevnenia   
 

 
 
 
Zámok Břeclav, sprístupnená vyhliadková veža 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


