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Trnava
Trnava je město na západním Slovensku, asi  45 km severovýchodně od Bratislavy. 
Trnava  je  krajským městem Trnavského kraje  (kam patří  okresy Trnava,  Dunajská 
Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica). Trnava je sídlem arcibiskupství 
a  díky množství  kostelů ve městě se jí  přezdívá „Malý Rím“.  Ve městě jsou i  dvě 
univerzity. 

Mapa centra Trnavy  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Trnavě s detailním popisem, recenzemi a možností online rezervace za 
nejlepší cenu najdete na zde
Doprava
Vlak: Vlakové nádraží v Trnavě (Železničná stanica Trnava) se nachází mezi ulicemi 
Kollárova, Staničná a Dohnányho, asi kilometr jižně od centra města.
Bus: Hlavním autobusové nádraží (Autobusová stanica Trnava) leží při ulici Staničná v 
těsné blízkosti vlakového nádraží.
Autem: Z Trnavy vychází jihovýchodním směrem silnice R1 (Rýchlostná cesta R1) do 
Seredi a Nitry,  která se za městskou částí  Modranka křižuje s dálnicí  D1 ze směru 
Bratislava a Senec, která pokračuje dále na Hlohovec, Leopoldov a Piešťany..
Doprava ve městě:
Trnavskou MHD tvoří  šestnáct  autobusových linek  po Trnavě  a  okolí.  Jízdenka se 
kupuje u řidiče a stojí 0,70 EUR a je nepřestupná. Další možností je SMS jízdenka, 
která stojí také 0,70 EUR, platí hodinu od doručení a je přestupní. Pro SMS jízdenku se 
pošle prázdná smska na číslo 1122. Další informace, plán linek a jízdní řády  najdete na 
https://imhd.sk/tt/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Trnavě
Katedrála sv. Jana Křtitele
Univerzitné nám. Jednolodní,  dvojvěžový 
ranně  barokní  chrám,  který  je  součástí 
univerzitního  komplexu.  Katedrální 
chrám Trnavské arcidiecéze.
Bazilika sv. Mikuláše 
Námestie  sv.  Mikuláša.  Hlavní  městský 
chrám,  Bazilika  minor.  Dříve  katedrála 
Trojlodní,  dvojvěžová  pozdněgotická 
stavba s barokními úpravami.
Městská věž (Mestská veža)
Trojičné  námestie,  v  centru  Starého 
města.  Renesanční  věž,  původně  strážní 
rozhledna. Vstupné 3 EUR.
Kostel sv. Heleny
Na křižovatce ulic Hlavná a Dolné bašty, 
asi  400  metrů  jižně  od  Trojičného 
námestia. Gotický kostel z přelomu 13. a 
14. století. Nejstarší kostel v Trnavě.
Arcibiskupský palác
Námestie  sv.  Mikuláša.  Poblíž   Baziliky 
sv.  Mikuláše.  Renesanční  palác  ze  16. 
stol.  Do roku  1820  sídlo  ostřihomských 
arcibiskupů. Bezplatný vstup.
Městské opevnění (Mestské opevnenie)
Dvě  třetiny  (cca  2  km)  původního 
městského opevnění,  tvořeného cihlovou 
hradbou  a  věžemi.  (Bernolákov  sad,ul. 
Michalská, Františkánska, Horné bašty)
Trnavská univerzita
Hornopotočná  23,  komplex  barokních 
budov Trnavské univerzity
Sloup Nejsvětější trojice
Barokní  sousoší  z  roku  1695  na 
Trojičnom námestí v centru města.
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