
Zoborský kláštor
Objavte nedocenený poklad, kde sa formovali naše dejiny od 
čias Veľkej Moravy. Táto jedinečná pamiatka je opäť prístupná 
verejnosti v areáli ŠN sv. Svorada na Kláštorskej ulici.  

Zoborský kláštor - Národná kultúrna pamiatka ,,Archeologické 
nálezisko kláštor kamaldulov“ -  je miestom, kde v období  od 9. do 15. 
storočia sídlili benediktíni v Kláštore sv. Hypolita a  v  17. a 18. storočí 
kamaldulskí mnísi (odnož benediktínov).  

Dnes vás spred nemocnice privedie žltá turistická značka do areálu 
kláštora po náučnom chodníku. Spoznáte tu flóru, faunu a geologické 
zloženie zoborských vrchov. Najmenší si v archeologickom nálezisku 
nájdu keramiku a určia jej vek a pôvod, V zážitkovej expozícii 
spoznáte dejiny kláštora a Veľkej Moravy a prezriete si objekty kláštora.

Informácie nájdete na sprievodných tabuliach. V ruine kláštorného 
Kostola sv. Jozefa si môžete nájsť čas na rozjímanie, pokloniť sa 
sv. Svoradovi, pútnici majú možnosť odslúžiť svätú omšu.

Kláštor sv. Hypolita
Sídlo benediktínov v Nitre od 9. do 15. storočia 
 
Na Zobore vznikol v 9. storočí prvý kláštor na území Slovenska, 
benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Podľa českého kronikára Kosmasa 
(† 1178) aj kráľ Svätopluk ukončil svoju životnú púť v roku 894 práve tu. 
Ku kláštoru sa viaže Maurova legenda o  sv. Andrejovi - Svoradovi 
a Beňadikovi. Je to najstaršia zachovaná latinsky písaná stredoveká 
próza z prostredia Slovenska. Vznik legendy sa datuje do rokov 1064 - 
1070. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik sú prví svätci pochádzajúci z územia 
Slovenska, kanonizovaní boli v roku 1083. Zoborské listiny z rokov 1111 
a 1113, najstaršie zachované písomnosti na Slovensku, sa tiež viažu 
k Zoborskému kláštoru. Kláštor bol v období 11. až 14. storočia centrom 
náboženského, verejnoprávneho a  kultúrneho diania. Cieľom 
benediktínov bolo okrem kristianizácie aj dosiahnutie vyššej životnej 
úrovne, zlepšenie poľnohospodárstva, remesiel, či založenie vinohra-
dov. Prvá zachovaná písomná zmienka o  škole na území Slovenska 
je práve spod Zobora. Pri benediktínskych kláštoroch bola spravidla 
nemocnica  a lekáreň, inak tomu nebolo ani tu.

Kláštor sv. Jozefa 
V rokoch 1692 – 1782 tu sídlili kamaldulskí mnísi

Pôvodný kláštor zanikol začiatkom 15. storočia. V roku 1691 dal cisár 
Leopold I. nitrianskemu biskupovi povolenie na stavbu kláštora pre 
kamaldulský rád. Na základoch pôvodného benediktínskeho 
kláštora tak vznikol kamaldulský Kláštor sv. Jozefa. Časť mníchov 
prišla  z Talianska, kláštor tiež predstavoval noviciát pre Uhorskú časť 
monarchie. Istý čas tu pôsobili aj páter Romuald Hadbavný, autor 
prvého prekladu Svätého písma 
do slovenčiny. Páter Cyprián, 
ktorý študoval a pôsobil i na 
Zobore, zostavil unikátny herbár 
slovenskej flóry. V roku 1782 bol 
rád kamaldulov rozpustený 
a inventár kláštora bol prenesený 
do viacerých kostolov.

Tipy na výlety
V okolí Zoborského kláštora sa naskytajú mnohé 
možnosti na podniknutie zaujímavých výletov po 
turistických trasách pohoria Tríbeč.

• Svoradova jaskyňa - menší jaskynný systém, osídlený už 
v praveku. Jaskyňa dostala svoje pomenovanie podľa  
sv. Svorada, benediktínskeho mnícha z neďalekého kláštora, 
ktorý tu podľa povesti žil.

• Svoradov prameň - pomenovaný podľa sv. Svorada.
• Zoborská lesostep - Národná prírodná rezervácia s výskytom

vzácnej fauny a flóry s rozlohou 23,08 ha.
• Vrch Zobor s výškou 587 m n. m. a jeho predvrchol Pyramída 

s ďalekohľadom a ohniskom, kde si môžete vychutnať krásny 
výhľad na Nitru a opiecť  špekáčiky či slaninku.

• Hradisko Zobor - Národná kultúrna pamiatka, rozloha 15,5 ha.
• Lupka – Národná prírodná rezervácia. 
• Hradisko Lupka -Národná kultúrna pamiatka.
• Kostol sv. Michala v Dražovciach - kultúrna pamiatka.
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Viac info telefonicky v Turistickom informačnom centre – 
NISYS na 037 7410 906, alebo mailom na info@nitra.sk.
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Mestský park
Park je okrem zelene bohatý na historické prvky, ako 
napríklad Žabia fontána z roku 1935 od J. Bártfaya, 
pomník Padlých hrdinov z  roku 1918 od A. Fintu a dielo 
Protest proti vojne z roku 1964 nitrianskeho sochára 
Tibora Bartfaya. Na svoje si prídu aj deti, nájdu tu 
bludisko, preliezky, trampolíny, voliéru s  muflónmi, či 
cyklistické a  korčuliarske dráhy. Tu pod hradným 
kopcom pred reguláciou tieklo koryto rieky Nitra. Bol tu 
Aujeszkého mlyn, kde od roku 1904 vyrábali elektrinu.

Martinský vrch
Bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. 
Koncom 8. a v 9. storočí tu bolo mohutné hradisko. 
Súčasťou areálu bol románsky Kostol sv. Martina 
z 11. storočia. V roku 1882 tu bol postavený Šiator tábor, 
jeden z 5 vojenských táborov v Uhorsku pre veľké 
vojenské cvičenia, dnes je kultúrnou pamiatkou. 
Nový archeopark tu prezentuje veľkomoravské zemnice, 
chlebovú a hrnčiarsku pec. Areál je prístupný len na 
objednávku cez Turistické informačné centrum – NISYS. 

Johaník a Studnička
Na križovatke Hornozoborskej a Kláštorskej ulice bol 
na strategickom mieste situovaný starobylý hostinec, 
slúžil ešte po prvej svetovej vojne. Tadiaľto viedla 
strategická cesta z  Požitavia na Ponitrie s  odbočkou 
ku kláštoru pod Zoborom. Neskôr v  tomto dome býval 
furman Johaník, po ktorom sa miesto nazýva dodnes.  

Na okraji biskupských vinohradov sa nachádza 
Bendeho prameň, nazývaný i  Studnička. Pomenovaný  
je podľa nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho, ktorý 
ho dal v roku 1894 stavebne upraviť.

Biskupské vinohrady
Zobor bol kedysi vinohradníckou kolóniou. Biskupské 
vinohrady predstavujú posledných 4,5 ha ucelených 
vinohradov pod Zoborom. V týchto miestach v 9. storočí 
začala história slávnych nitrianskych vinohradov a  vína. 
Polyhistor Matej Bel už v 18. storočí napísal: ,,Zoborské 
víno  je ozdoba a  pýcha stola“.

Zoborské kaplnky
Na Kláštorskej ulici môžme obdivovať hneď dve prícestné kaplnky. 
Na Kláštorskej č. 12 nájdeme prícestnú kaplnku so sochou, ktorá je 
miniatúrnou kópiou Michelangelovej piety. Na Kláštorskej č. 67 sa 
nachádza kaplnka so sochou Lurdskej Panny Márie.

Popri pomníku Padlých hrdinov a zimnom štadióne sa 
vyberieme ďalej. Prejdeme mostom ponad rieku a obchvat 
na križovatku Dolnozoborskej a Chmeľovej doliny. Vpravo 
sa rozprestiera Martinský vrch. Ak sme unavení, tu 
nastúpime na autobus č. 1 alebo 9, ktorý nás odvezie 
k nemocnici a kláštoru.

Oskenujte si tento QR kód 
a trasou sa môžete navigovať
pohodlne pomocou telefónu.

Z Nitrianskeho hradu si skrátime 
cestu zrekonštruovaným náučným 
chodníkom a o pár minút sa 
ocitneteme v najkrajšom mestskom 
parku na Slovensku, ktorý Nitrania 
nazývajú aj Sihoť.

Súsošie Brána
Súsošie Brána pred  areálom Špecializovanej 
nemocnice sv. Svorada od akad. sochárky Zuzany 
Marciňovej – Hetminskej na pamiatku najstarších 
zachovaných listín na Slovensku z  roku 1111 a 1113.

Zoborský kláštor
Národná kultúrna pamiatka ,,Archeologické nálezisko 
kláštor kamaldulov“ je miestom, kde v  období 9. až 15. 
storočia sídlili benediktíni v Kláštore sv. Hypolita, 
neskôr  v 17. až 18. storočí kamaldulskí mnísi. Spred 
nemocnice nás žltá turistická značka privedie do 
areálu kláštora. Najmenší si v archeologickom 
nálezisku nájdu keramiku a v zážitkovej expozícii 
spoznajú dejiny kláštora a  Veľkej Moravy.

Dom Pavla Straussa
Kláštorská ulica č. 71 - rodinný dom, v  ktorom časť života strávil 
aj MUDr. Pavol Strauss (1912 –1994), vynikajúci nitriansky chirurg, 
básnik, literát, hudobník, filozof.

Detviansky kríž
Na Kláštorskej ulici, pri vyústení Klinčekovej ulice stál 
od 18. storočia drevený prícestný kríž. V roku 1992 ho 
nahradil vyrezávaný, tzv. detviansky kríž.

Zoborský kláštor
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