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Náučný chodník pod hradom Červený Kameň 

01 - Náučný chodník pod hradom Červený Kameň 

Nachádzate sa na začiatku Náučného chodníka pod hradom Červený Kameň. Chodník vás prevedie 

malebnou dolinou obce Píla a jeho jednotlivé zastavenia vás oboznámia s pamätihodnosťami 

a udalosťami z dejín obce. Na trase náučného chodníka vás čakajú dve oddychové zóny, kde si 

môžete doplniť pitnú vodu a pookriať v objatí prírody Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Na 

dvoch miestach budete upozornení na možnosť využiť značené turistické trasy, vedúce priamo na 

hrad Červený Kameň. 

Obec Píla sa rozvinula na prelome 16. a 17. storočia ako osídlenie pri panských priemyselných 

zariadeniach na vodný pohon, situovaných na potoku Gidra. Už od začiatku 16. storočia sa spomínajú 

mlyny a neskôr aj píly na potoku v údolí pod hradom. V 17. storočí k nim pribudla papiereň, neskôr 

hámor, valchovňa a fungoval tu aj mlyn na výrobu pušného prachu; boli tu kameňolomy, ťažilo 

a pálilo sa tu vápno... Tieto podniky postupne zanikli, no osídlenie v údolí sa zachovalo. Obec mala 

k 1. 1. 2015 336 obyvateľov. Celková dĺžka náučného chodníka je 3 km, prevýšenie 53 m.  
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02 - Osídlenie vyústenia Píľanskej doliny 

Pred vstupom do hlbokého údolia potoka Gidra sa nachádza niekoľko domov. Aj v minulosti tu bolo 

podobné riedke osídlenie. Najstarším objektom je dnes už nefunkčný mlyn severne od cesty. Tento 

mlyn vznikol z pôvodnej valchovne, ktorá tu fungovala do polovice 19. storočia. Mlyn na múku pri nej 

pracoval už od roku 1829. Do valchovne nosili súkenníci z okolia, ale aj z Hlohovca, Trnavy či z Modry 

svoje výrobky na spracovanie – zjemnenie, utláčanie plste a pod. V poslednej tretine 19. storočia 

o niečo ďalej od mlyna, pod strmým skalnatým svahom vznikla vila generála Bolla, ktorý ju využíval 

ako letné sídlo. Ostatné stavby pribudli postupne v priebehu 20. storočia. Bollova vila bola postavená 

v podobnom duchu ako vily v neďalekej Harmónii. Mala stĺpovú verandu s bohato vyrezávaným 

štítom, nárožné bosáže, vysoké okná a vo svahu nad vilou bol drevený altánok. Vila dodnes stojí, no 

bola výrazne prestavaná. Pozostatkom po nej sú stĺpy brány zdobené motívom listov aloe vera, 

vedúce dnes na pozemok vedľajšieho domu.  

03 - Ruina mlyna 

Mohutná ruina na severnej strane cesty je pozostatkom múčneho mlyna. Pôvodne to bol panský 

mlyn, teda mlyn, ktorý patril rodine Pálffyovcov. Objekt vo svojom jadre pochádza z konca 

17. storočia, no neskôr prešiel viacerými prestavbami. Posledným majiteľom, ktorý ho prevádzkoval, 

bola rodina Brunovských. Počas druhej svetovej vojny v ňom sídlilo veliteľstvo posádky nemeckej 

armády. Z tohto dôvodu bolo jeho okolie dôkladne opevnené: vo svahu okolo mlyna sa nachádzajú 

zvyšky zákopov, na skale nad cestou pred ústím doliny bolo guľometné hniezdo a na ceste boli 

betónové zábrany, dodnes čiastočne zachované. Samotný mlyn fungoval do polovice 20. storočia; 

odvtedy chátra a dnes už je takmer zaniknutý. Bol na vodný pohon; náhon k nemu bol z potoka 

odrazený o približne 200 metrov vyššie, tiekol poza budovu a dodnes je zachovaný. Po 1. svetovej 

vojne bol mlyn modernizovaný a mlynské koleso nahradila vodná turbína elektrického generátora. 

Okolie mlyna malo parkovú úpravu, o čom svedčia prerastené smreky a ďalšie umelo vysadené 

dreviny v okolí mlyna.  

04 - Hámor 

Ruina objektu, známeho ako „Hamra,“ bola tiež jednou z prevádzok, ktorá na svoj pohon využívala 

vodu z Gidry. „Medený hámor“ tu existoval prinajmenšom už od začiatku 18. storočia, kedy bol vo 

vlastníctve Pálffyovcov. Až do roku 1916 sa tu z medených plátov zhotovovali medené kotle. 

Následne bola prevádzka prerobená na ryhovňu valcov do múčnych mlynov a strojnú dielňu, ktorá 

fungovala do roku 1950. Jej vlastníkom bol Bohumil Brunovský, ktorý vlastnil aj veľký múčny mlyn 

ležiaci nižšie. Išlo o moderný a energeticky sebestačný podnik: zariadenia a stroje boli poháňané 

elektrinou, získavanou vďaka vodnej turbíne. 

05 - Cintorín 

Pôvodne sa na Píle, tak ako aj inde, pochovávalo okolo kostola. Na prelome 18. a 19. storočia si 

dediny i mestá z kapacitných i hygienických dôvodov zriaďovali nové cintoríny mimo intravilánu. Tak 

tomu bolo aj na Píle a nový cintorín vznikol poniže dediny. Pôvodne bol menší, v roku 1991 ho rozšírili 

východným smerom a v roku 1992 tu postavili dom smútku. Najstaršie hroby sa nachádzajú 

v západnej a strednej časti cintorína, ktorému dominuje mohutná pestovaná tuja a drevený kríž 

z roku 1984, ktorým bol nahradený pôvodný hlavný kríž. Zaujímavosťou je rodinná hrobka 
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Brunovských, ktorí v obci Píla v prvej polovici 20. storočia prevádzkovali múčny mlyn a ryhovňu 

valcov. 

06 - Majer/Píla 

V týchto miestach sa nachádzal areál panskej píly, ktorá patrila pezinskej vetve Pálffyovcov. V roku 

1902 prešla do správy Školskej študijnej základiny Jána Pálffyho a od roku 1952 do rúk štátu. Bola to 

píla na vodný pohon, začiatkom 20. storočia adaptovaná na parnú pílu. Pred adaptáciou ju poháňala 

voda z náhonu, ktorý sem bol odrazený z potoka poniže kostola. Predpokladáme, že toto bola prvá, 

najstaršia píla pod hradom Červený Kameň. V jej blízkosti postupne vznikli obydlia robotníkov, ktoré 

sa stali základom neskoršej obce Píla a tiež ďalšie podniky, využívajúce silu potoka na svoju 

prevádzku. Parná píla bola zrušená v roku 1950 ako posledná z píl v obci Píla. Na jej mieste postupne 

vyrástli nové domy, no niektoré z jej objektov sa využívali aj neskôr. Tzv. magacín, teda sklad bývalej 

parnej píly, bol v roku 1957 adaptovaný pre potreby JRD na sklad krmiva a maštaľ pre kravy 

a ošípané. Maštaľ neskôr zanikla, no spomínaný objekt tu stál do začiatku deväťdesiatych rokov 

20. storočia spolu s piliermi sušiarne. Posledným zvyškom po hospodárskej prevádzke v tejto časti 

obce je areál bývalého majera, uzavretého dvora s hospodárskymi stavbami po obvode, ktorý susedil 

s areálom píly. 

07 - Kostol Navštívenia Panny Márie 

Kostol bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Tomu zodpovedá klenba a výrazne vystupujúca 

profilovaná rímsa po jej obvode, ako aj kamenný portál. Z tohto obdobia pochádzal aj obraz Panny 

Márie Imaculaty na vstupnom priečelí kostola, ktorý bol v roku 2002 odstránený a namaľovaný 

nanovo pátrom Prokopom z Nitry. Už takmer dve storočia je známa povesť, že istý panský poľovník 

strieľal do obrazu a za túto svoju bezbožnosť pykal, keď onedlho oslepol. Na pôvodnom obraze bola 

Panna Mária znázornená ako kráľovná nebies, stojaca na polmesiaci a zemeguli, so svätožiarou 

z hviezd. Dvaja vznášajúci sa anjeli jej vkladali na hlavu korunu. 

V štíte nad vstupným priečelím kostola je malá zvonica s dvomi zvonmi – väčší je z roku 1928, menší 

z roku 1876. Areál kostola je ohradený kamenným múrom a až do konca 18. storočia tu bol cintorín. 

Neskôr tu pochovávali len príležitostne. 

Ďalšou sakrálnou pamiatkou v obci je kríž pri ceste poniže bývalej papierne. Je z roku 1924, predtým 

stál na jeho mieste drevený kríž z roku 1880, ktorý nahradil starší kríž z roku 1781. Ku kostolu viedol 

od cesty klenutý most z konca 18. storočia, ktorý dal vybudovať gr. Rudolf Pálffy. Bol opravovaný 

v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia a v roku 2003, neprežil však nápor povodne v roku 2011. 

08 - Papiereň 

Areál bývalej papierne pozostával z komplexu viacerých objektov. Papiereň tu existovala od druhej 

polovice 17. storočia. Tu vyrábaný papier mal priesvitku s motívom pálffyovského erbu. Papiereň 

prestala pracovať na začiatku osemdesiatych rokov 19. storočia a v jej objektoch následne vzniklo 

viacero iných prevádzok. Najvýznamnejšou bola tzv. Hubertova (Holešova, Trnkova) píla na vodný 

pohon z náhonu odrazeného z potoka. Táto píla pracovala až do roku 1948. Na jej mieste bol v roku 

1972 postavený objekt obchodu a pohostinstva Jednota. V poschodovom objekte Obecného úradu 

bol do polovice 20. storočia tzv. Obecný dom a pôvodne jeden z objektov papierne. Na mieste 

dnešnej Osvetovej besedy pri ceste stála sušiareň papiera, ktorá neskôr slúžila ako sklad materiálu 
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píly. V časti objektu boli aj byty a istý čas v medzivojnovom období tu sídlila aj škola. V polovici 

20. storočia bola už budova vo veľmi zlom stave a životu nebezpečná. V roku 1955 bol tento objekt 

zbúraný a následne tu bola postavená Osvetová beseda, dokončená v roku 1957.  

09 - Hasičská zbrojnica 

Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci Píla založený 17. októbra 1926. V priebehu nasledujúceho roku si 

jeho šestnásti členovia, ktorí sa navzájom oslovovali bratia, zadovážili uniformy a potrebnú výzbroj 

a výstroj. Ručnou striekačkou zbor disponoval až od januára 1928. Výzbroj a výstroj boli uložené 

u členov zboru, od roku 1931 bolo ich skladisko v Obecnom dome a od roku 1941 mal zbor vlastnú 

poschodovú hasičskú zbrojnicu. Zbor fungoval do roku 1989. Prvý zásah, pri ktorom zbor zasahoval, 

bol požiar vodnej píly Edmunda a Vojtecha Pálffyovcov v noci z 28. na 29. novembra 1928, pri ktorom 

však píla zhorela.   

10 - Zaniknutá píla 

Pri veľkej povodni, ktorá našu obec postihla po prietrži mračien popoludní 7. júna 2011, odkryla na 

tomto mieste rozvodnená Gidra kamenné základy dávno zaniknutej murovanej stavby, stojacej 

priamo na brehu potoka. Bola to tzv. grófska píla, ktorá patrila Edmundovi a Vojtechovi Pálffyovcom, 

teda Pálffyovcom z Červeného Kameňa. Na sklonku roku 1928 vyhorela a pracovať prestala ešte pred 

polovicou 20. storočia. Jej areál sa rozprestieral po oboch stranách cesty, na mieste dnešného 

penziónu mala sklad na sušenie dreva a dosiek a v blízkosti sa nachádza aj zasypaná pivnica.   

11 - Žlábek / Prielom Gidry 

Na tomto mieste bol od nepamäti zdroj pitnej vody takmer pre polovicu dediny. Dodnes je z prameňa 

pod skalnou stenou vyvedený k potoku žľab a vodu z neho si môže nabrať každý, kto ide okolo. Obec 

dáva vodu pravidelne kontrolovať. Posledná väčšia rekonštrukcia prameňa a žľabu sa robila v roku 

2007, no pri povodni v roku 2011 bol žľab zničený a musel byť znovu opravený. O niečo vyššie od 

žľabu s pitnou vodou je údolie, ktorým preteká Gidra najužšie. Potok sa doslova prediera pomedzi 

dve skalné steny a prekonáva kamenné kaskády. Domáci toto miesto nazývajú „Hučák“. Potok tu 

prelamuje tvrdý kremencový pás medzi Kuklou a Červeným Kameňom, ktorý tu výrazne vystupuje 

z bridlicového masívu. Aj porasty svahov na tomto mieste sú odlišné od okolitého lesa. Zaujímavý je 

najmä svah smerom k Červenému Kameňu so starými borovicami a dubmi, s vresovými porastami 

a s množstvom vystupujúcich kremencových blokov a balvanov. Na jeho vrchole sa nachádza miesto 

zvané „Pajác“ či „Jelení skok“ s výhľadom na údolie Gidry a na kopec Kukla, kde do polovice 

20. storočia stál drevený altánok. Neďaleko neho nájdete tzv. Jánošíkov stôl, okrúhly opracovaný 

balvan neznámeho pôvodu a o niečo bližšie k hradu starý židovský cintorín. 

12 - Stará škola / Prácháreň 

Dnes už neexistujúci objekt starej školy bol postavený v roku 1904 vtedajším Ministerstvom kultu na 

mieste panskej práčovne. V škole bola jedna učebňa a dvojizbový byt pre učiteľa. Pred jej výstavbou 

slúžili ako učebne rôzne priestory v iných objektoch, istý čas mávali deti z Píly priestory na vyučovanie 

aj na hrade Červený Kameň. Stará škola bola zbúraná v roku 1978 a v roku 1984 na jej mieste 

postavili byty. Na druhej strane potoka sa nachádza objekt tzv. Prachárne, panského mlynu či skôr 

hámra na drvenie pušného prachu, ktorý vznikol už koncom 17. storočia. Neskôr bol adaptovaný na 

mlyn, v roku 1940 už nebol v prevádzke. 
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13 - Pamätník partizánskej skupiny J. Kráľa 

Partizánska skupina Janka Kráľa vznikla v Bratislave 30. mája 1942. Táborila nad Zochovou chatou 

a od 6. júna 1942 na kopci Prostredník (403 m n. m.) nad obcou Píla. Skupina nebola dobre 

organizačne zabezpečená a nezapojila sa ani do žiadnych bojových akcií. Začiatkom júla 1942 dostala 

skupina rozkaz presunúť sa do Považského Inovca a následne na stredné Slovensko. Presun začal 

13. júla 1942, o štyri dni neskôr bola skupina pri Chtelnici žandárskou hliadkou odzbrojená a zatknutá. 

Skupina mala 17 príslušníkov, jej veliteľom bol Jaroslav Hlinenský (1912 – 1945) a neskôr 

stredoškolský profesor Alexander Markuš (1913 – 1945). Obaja zahynuli 19. februára 1945 pri 

bombardovaní transportu politických väzňov do koncentračného tábora Mauthausen. Skupina neskôr 

obnovila svoju činnosť a počas SNP v jesenných mesiacoch 1944 ju viedol Vendelín Lančarič z Dolných 

Orešian. Tabuľa na tomto mieste bola odhalená 6. septembra 1970. V roku 2011 dala obec Píla na 

vlastné náklady pamätník obnoviť a tabuľu vyhotoviť nanovo, pretože krátko predtým pôvodnú 

bronzovú tabuľu vandali ukradli a pamätník zničili. 

14 - Horná píla 

Horná píla sa nachádzala na mieste objektu štátnych lesov. Vznikla v prvej tretine 19. storočia. Ležala 

nad sútokom potokov Gidra a Pajdla a jej zariadenia boli poháňané hneď dvomi náhonmi odrazenými 

z týchto potokov. Korytá náhonov sú dodnes sčasti zachované a spájajú sa nad budovou, ktorá stojí 

na mieste píly. Neďaleko od sútoku potokov sa nachádza aj malá kaplnka, postavená koncom 

19. storočia a naposledy opravovaná v roku 2005. Ďalej v doline smerom na západ sa nachádza areál 

hotelu Hydrostav, ktorý stojí na mieste starých pecí na pálenie vápna a vo svahu nad ním je zaniknutý 

lom na vápenec.  

 

Texty prevzaté z: http://www.obecpila.sk/?q=node/1765 
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