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1. Základné údaje o objekte 

 

 

Kraj:     Trenčiansky 

 

Obec:     Lednické Rovne  

 

Ulica:     -   

 

Stará adresa:    - 

 

Parcelné číslo: 3/1, 3/2, 3/4, 424, 426,  427 – Obec Lednické Rovne 

 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 3/3 a 5 –   RONA a. s., Schreiberova 365, 

Lednické Rovne 

    

Evidenčné číslo v ÚZPF:  745/1 - kaštieľ 

     745/2 - kostol ruina 

     745/3 - náhrobník Aspremonta 

     745/4 - mauzóleum 

     745/5 - park 

     745/6 - nádrž vodná 

     745/7 - socha Neptúna 

 

Majiteľ objektu: Obec Lednické Rovne 

 

Pôvodná funkcia: kaštieľsky park 

 

Terajšia funkcia: verejný park 

 

Uvažovaná funkcia:  verejný park 
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2. Údaje o zadaní, metóde , spracovaní a organizácií pamiatkového  výskumu 

  

Pamiatkový architektonicko – historický výskum parku v Lednických Rovniach bol vykonaný 

na základe Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. č. 1, 911 01 

Trenčín, zo dňa 3.10.2014, č. j. KPÚTN – 2014/14549-4/RUZ.    

Rozhodnutie bolo vydané pred uvažovaným zámerom časti obnovy parku na parc. 3/1,3/2,3/3.  

Vzhľadom k obmedzeným finančným možnostiam obce bol výskum parku rozdelený na dve etapy, 

prvá bude obsahovať analytickú časť, teda popis objektu, inventarizačný súpis hodnotných detailov a 

analýzu stavebného vývoja.  Druhá bude riešiť návrh pamiatkovej obnovy.   

Pred začatím prác bolo na Obecnom úrade v Lednických Rovniach dňa 11.8.2015 pracovné 

stretnutie, v ktorom sa jednalo o obsahu prvej časti výskumu. Zúčastnili sa ho za spracovateľov 

Zuzana Zvarová, Blanka Malá, za KPÚ Trenčín Mgr. M. Ružôňová a JUDr. Ing. Šichtová, za obecný 

úrad Mgr. E. Kucejová. Doktorka Šichtová vzniesla požiadavku na spracovanie čo najpodrobnejšieho 

archívneho výskumu. Z tohto dôvodu hl. spracovateľka, za účelom získania archívnych písomností 

ako i grafických a iných podkladov, oslovila nasledovné inštitúcie: Zvolenské lesné múzeum - 

negatívne zistenia1, Považské múzeum v Budatíne -negatívne zistenia, Trenčianske múzeum - dodané 

3 ks fotografií, Galéria mesta Bratislavy - negatívne zistenia, múzeum vo sv. Antone - negatívne 

zistenia,2 SNG v Bratislave, centrálny register diel - negatívne zistenia, Národní galérie Praha a 

Moravská galérie v Brne3 - negatívne zistenia,  p. Markéta Tronnerová 4 - negatívne zistenia, archív v 

Trenčíne - negatívne zistenia, SNA v Bratislave – materiál zapracovaný, archív v Považskej Bystrici 

(spisová agenda ) - negatívne zistenia, archív Slovenskej národnej banky  - negatívne zistenia, archív 

sklární v Lednických Rovniach - negatívne zistenia, získaná jedna fotografia pravdepodobne zo 60. 

rokov 20. storočia, 5 Vojenský topografický ústav Banská Bystrica - získaná mapa leteckého 

snímkovania z roku 1952. Nakoľko snímkovanie sa realizovalo v čase plnej vegetácie, nebol pre popis 

a vývoj parku tento záber prínosný.  

Výskum prebehol v mesiacoch november  až december 2015. Park nebol doteraz skúmaný.   

 Predmetom výskumu nebolo nádvorie kaštieľa a k nemu priľahlé plochy, ktoré sú vo 

vlastníctve sklární Rona s r.o. aj keď čiastočne v rámci inventarizácie  boli vyhodnotené aj tieto 

plochy.  

 Samotný park sa skladá z plochy zelene na ktorej sú zachované stavby i malé architektúry, 

preto boli jednotlivé kapitoly členené na dve časti : zeleň a murované stavby  a drobná architektúra.   

  V kapitole č. 4 boli popísané a vyhodnotené hodnotné časti parku ako istavby a drobné 

architektúry parku , boli merane ručne, preto rozmery  prvkov sú orientačným údajom. V prípade, že 

dôjde k oprave, alebo k výrobe kópii musí si dodávateľ rozmery prvku premerať pre svoje potreby.  

 Archívny výskum spracoval Mgr. Tomáš Janura, PhD., preklady a spracovanie maďarskej 

literatúry Mgr. P. Buday PhD. Opis erbu p. PhDr. Jana Oršulová, preklad latinských názov kamenných 

artefaktov Mgr. Gáher PhD. Hlavná spracovateľka ďakuje za pomoc pri riešení názvov v archívnom 

výskume dr. Jane Šulcovej. Za pomoc a ústretovosť ďakujeme  p. Mgr. Eve Kucejovej z Obecného 

úradu  v Rovniach.  

 Ako podklad pre prácu v teréne a zistenie súčasného stavu bolo použité geodetické zameranie 

z roku 1997 a inventarizácia, ktorá bola urobená v tom istom roku (MGM Žilina s.r.o.). Obec 

priebežne eviduje rozhodnutia na výrub. Keďže inventarizácia je spracovaná v databázovom 

programe, bol tento program konvertovaný na aktuálnu verziu. Potom bola inventarizácia 

aktualizovaná na základe údajov poskytnutých obcou Lednické Rovne k 30.10.2015. Pri aktualizácii 

inventarizácie bol v databáze, na základe informácií od obce, aktualizovaný počet drevín.  

Aktualizácia parametrov vitality vzhľadom k veľkej  finančnej aj časovej náročnosti nebola k dobe 

odovzdania výskumu urobená. Vzhľadom k dobrej údržbe parku, nepredpokladáme výraznú zmenu 

kvalitatívnych parametrov  drevín. Podľa poskytnutého zoznamu bolo od roku 1997 vyrúbaných 

                                                 
1 V múzeu majú modely strojov z panstva Lednické Rovne.  
2 GMB aj múzeum vo sv. Antone majú bohatú zbierku grafík z celého Slovenska. 
3 Vzhľadom k faktu, že zakladateľ parku gróf Aspremont mal rozsiahle majetky na Morave a v Čechách. 
4 Spracovala podrobný materiál k sklárskej produkcii v Lednických Rovniach. 
5 Plán obce z roku 1962 uložený v tomto archíve má nakreslené len hranice parku bez komunikácií a stavieb  

parku.  



6 
 

591drevín.   Zoznam inventarizovaných drevín a mapové podklady inventarizácie sú na priloženom 

DVD.  

Na katastrálnej mape je názov toku uvedený ako Lednica, podľa informácií z Obecného úradu 

sa vodný tok volá Ledničanka, tento názov sme v elaboráte používali.  

Severná časť parku patrí sklárňam, nie je zameraná. Obec ktorá je objednávateľom výskumu 

dala zamerať len tú časť parku ktorú vlastní. Výskum ako i inventarizácia sa ale zaoberala aj plochami 

pod kaštieľom v majetku sklární. Inventarizované položky stavieb a drobných architektúr sú vnesené 

do mapových podkladov len v približných polohách, väčšina nebola zameraná.   

Po skončení terénnych prác bola spracovateľkami výskumu zvolaná dňa 11.12.2015 obhliadka 

za účasti pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Trenčín ( JUDr. Ing. M. Šichtová, Mgr. M. 

Ružôňová )  investora ( Mgr. E. Kucejová ) a členov OMK PÚ SR Bratislava ( Ing. arch. L. 

Kubeková, Mgr. B. Porubská ) za účelom zhodnotenia terénnej časti výskumu. Z obhliadky bol 

vykonaný záznam, ktorý je priložený k textovým prílohám výskumu.  

 

 

3. Opis parku a jeho architektúr  

  
3.1. Opis parku a jeho stavu  

 

Prírodné podmienky 

 

Poloha: obec Lednické Rovne sa rozprestiera na pravej strane rieky Váh, pri vyústení jednej z 

dolín Bielych Karpát. Leží v Ilavskej kotline, ktorá sa tiahne pozdĺž stredného toku Váhu, takmer v 

strede dvoch pohorí, tiahnucich sa pozdĺž jeho toku - Bielych Karpát a Strážovských vrchov. 

Obec leží v nadmorskej výške 270 m n.m. v strede obce, najvyšším bodom je Benkovec s nadmorskou 

výškou 424 m n. m., najnižším bodom údolie Váhu s nadmorskou výškou 255 m.  

Geomorfologické členenie: z geomorfologického hľadiska je katastrálne územie obce 

súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou podsústavy Karpaty, provincie Západné 

Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, podoblasti 

Považské podolie, jej časti Ilavská kotlina. 

Geologické členenie: geologický podklad územia tvoria neogénne a kvartérne sedimenty. 

Kvartérne sedimenty tvorí 0,1 – 0,4 m hrubá vrstva piesčitých hlín. Pod nimi sa nachádza vrstva 

hrubozrnných štrkopieskov. Na úpätí svahu štrkopiesky prechádzajú do diluviálnych sedimentov 

(hlina, hlinitokamenitá suť). Kvartérne sedimenty ležia na mezozoickom skalnom podloží, ktoré je 

tvorené slienitým vápencom. 

Pôda: kamenitosť pôdy v katastrálnom území je stredne kamenitá, jej zrnitostná trieda je 

hlinitá a ílovito-hlinitá. Pôdy prevládajú kambizeme. Pôdy sú slabo alkalické (pH 7,3) až silno 

alkalické (pH 8,4). 

Povodia: zvláštnosťou Bielych Karpát je excentrická poloha pramenísk vzhľadom na centrum 

masívu. Mnohé prítoky Váhu sa spätnou eróziou zarezávali intenzívne dozadu a tak svoje vody 

privádzajú až ďaleko spoza severozápadného okraja pohoria. Vidno to na tokoch Klanečnice, 

Bošáčky, Drietomice, Lednice Bielej vody ale najmä Vláry.  

Rieka: väčšina územia Bielych Karpát patrí k povodiu riek Váh a Moravy. Najväčšími 

prítokmi Váhu sú tu Vlára, Biela voda, Klanečnica, Bošáčka a Vlára. Do Moravy z oblasti Bielych 

Karpát vtekajú Chvojnica a Myjava. Flyšový charakter pohoria, zapríčiňuje nedostatočné vsakovanie 

vôd do podzemia a celkovo ich plytký obeh. To je jeden z dôvodov prečo sú vodné prietoky v oblasti 

Bielych Karpát nevyrovnané. Vodné toky tu majú najviac vody v jarnom období pri topení snehu. 

Klima: na základe klimaticko-geografických typov Slovenska obec leží v mierne teplej oblasti. 

Priemerná ročná teplota vzduchu je 8,2 ºC. Najchladnejší je mesiac január s priemernou teplotou –3,2 

ºC, najteplejší je mesiac júl s priemernou teplotou 18,3 ºC. Priemerný ročný úhrn zrážok je 700 mm, v 

júli spadne v priemer 80 mm a v januári 50 mm zrážok. 

Ovzdušie: veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia v obci je firma Rona, a.s. Lednické Rovne. 

Firma Rona, a.s. patrila v roku 2012 (najnovšie dostupné údaje) medzi 10 najväčších znečisťovateľov 

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_%28rieka%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1ra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biela_voda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klane%C4%8Dnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1%C3%A1%C4%8Dka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chvojnica_%28pr%C3%ADtok_Moravy%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myjava_%28rieka%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fly%C5%A1
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ovzdušia v trenčianskom kraji s vyprodukovanou zložkou emisie NOx. Na znečisťovaní ovzdušia sa 

tiež podieľa diaľkový prenos škodlivín z okolitých priemyselných aglomerácií. 

Ochrana prírody: 

Z hľadiska sústavy chránených území členských krajín Európskej únie sa v katastrálnom 

území obce Lednické Rovne nenachádza žiadne územie osobitého významu. 

Fytogeografické členenie: 

Z hľadiska fytogeografického členenia kataster obce patrí do oblasti Západokarpatskej flóry, 

do obvodov predkarpatskej flóry (Strážovské a Súľovské vrchy) a západobeskydskej flóry 

(Javorníky). Potencionálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú dubovo-hrabové lesy.  
Z hľadiska zoogeografického rozšírenia živočíchov sa kataster obce rozprestiera v západnom 

výbežku Karpatského oblúka. Túto oblasť radíme do provincie Stredoeurópskych lesov, do provincie 

Karpaty, do úseku Západné Karpaty a do obvodu západobeskydského. Toto teritórium charakterizujú 

územia submontánne a montánne, ktoré sú pod vplyvom panónskej (nížinnej) ako aj karpatskej flóry. 

Vo vyšších polohách prevládajú karpatské elementy, v nižších panónske a západoeurópske, chýba 

však alpínska vegetácia a fauna. 

Charakteristika parku z elologického hľadiska: 

V obci sa nachádza park s rozlohou 18,5 ha. Z rastlinstva, ktoré sa v ňom nachádza tvorí 

väčšinu zmiešaná dubina. Celkovo bolo zaznamenaných 189 druhov vyšších rastlín. Štyri zo 

zaznamenaných druhov /Convallaria majalis, Melittis melissophyllum, Ranunculus auricomus agg. a 

Scrophularia umbrosa /môže byť zaradený do kategórie vzácnych a ohrozených druhov. 

Park sa skladá z troch základných biotopov : 

1. mezofilná lúka  

2. parkový les  

3. niva potoka  

V roku 1997 nadácia DAPHNE vykonala inventarizačný prieskum flóry a fauny. Z výsledkov 

vyplýva, že v parku sa nachádza: 179 druhov chrobákov z 44 čeľadí. 97 druhov stavovcov z piatich 

systematických skupín - ryby 6 druhov - obojživelníky 7 druhov - plazy 1 druh - vtáky 66 druhov - 

cicavce 17 druhov 189 - druhov vyšších rastlín 38 - druhov drevín: 31 listnatých druhov 7 ihličnatých 

druhov. Aluviálna časť parku by mohla byť zaradená do vyššieho stupňa ochrany. Dôvodom je výskyt 

vzácnej mokraďovej fauny ako aj kvalita celého ekosystému alúvia meandrujúceho potoka. Tento typ 

biotopu je už na Slovensku vzácny kvôli častým reguláciám. 

 

Popis súčasného stavu parku6 

 
Situácia: 

Park sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce Lednické Rovne. Má pozdĺžny tvar v smere 

sever juh. Smerom na sever sa park stáča mierne na západ. Je súčasťou urbanistického bloku 

vymedzeného zo severozápadu Rovňanskou ulicou, zo severovýchodu a juhovýchodu riekou 

Ledničankou,,  z juhu nezastavaným územím  obce. Park má rozlohu 18,5 ha.  

Má dve časti. Západná časť je vyššie položená a nadväzuje na úroveň terénu vstupov do 

kaštieľa. Zo západnej časti  v smere sever juh klesajú svahy na úroveň lužnej časti parku pri rieke 

Ledničanka. 

Do parku vedie niekoľko vstupov. V nami riešenom území nefigurujú vstupy  zo severu do 

lužnej časti a zo severozápadu pri kaštieli. Tieto vstupy sú na pozemkoch  RONA a.s. Lednické 

Rovne. 

Do časti, ktorá patrí obci Lednické Rovne  vedie zo západu vstup z detského ihriska, zo 

Schreiberovej ulice. Tesne pri oplotení časti patriacej sklárňam sa krátky priečny chodníček  napája na  

hlavný západný chodník, ktorý z areálu sklárni vychádza. Ďalšie vstupy sú v západnom oplotení na 

sever a na juh od veže kostola.  V západnom oplotení v južnej časti  je aj vstup cez romantickú 

kamennú stavbu  -  bránu. Kúsok od brány je v juhozápadnej časti  vstup  ktorý je situovaný pri 

                                                 
6 Celý park  popisujeme v dvoch častiach. Západná časť parku položená nad svahom  a lužná, východná časť 

parku. Obe časti popisujeme postupne zo severu na juh.  
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rodinnom dome, na južnom konci Medovej ulice.  V juhovýchodnej časti  na konci priekopy ha-ha je  

posledný vstup do parku v západnej vyššie položenej časti  parku.  

V juhovýchodnej časti, teda lužnej, je vstup cez môstik cez rieku Ledničanku. 

 

Západná časť parku položená nad svahom 

 

Začína v severnej časti pri kaštieli. Medzi budovami kaštieľa je pravidelný parter. Parter medzi 

budovami kaštieľa nadväzuje v južnom smere na  plochu s centrálne umiestneným chodníkom. Obe sú 

vybavené nevhodným mobiliarom a osvetlením. Tieto priestory patria firme  RONA a.s. Lednické 

Rovne a.s. sú odčlenené od ostaného parku oplotením.  

Priestor nie je z kompozičného hľadiska kvalitne vyriešený vrátane mobiliáru. Nie sú tu žiadne 

pohľadovo exponované časti ani diaľkové pohľady. 

Vstup do časti parku, ktorá patrí obci je zo severozápadu z detského ihriska. Detské ihrisko aj 

škola sú vybudované na časti, ktorá bola v 60. - 70.rokoch 20. storočia odčlenená od parku. Išlo 

o pôvodnú úžitkovú časť parku. Tento priestor je pokračovaním rovinatej terasy. Chodník od detského 

ihriska nadväzuje na jeden z hlavných chodníkov v parku, ktorý ide pozdĺž západnej hranice parku – 

západný chodník. Chodník v dnešnom stave je čiastočne asfaltový, čiastočne štrkový až nespevnený. 

Vyskytujú sa tu skupiny stromov prevažne Tilia platyphylla (lipa veľkolistá). Zastúpené sú aj Quercus 

robur (dub letný), Acer campestre (javor poľný), Acer pseudoplatanus (javor horský). Svahy k lužnej 

časť sú porastené prevažne Tilia cordata (lipa malolistá), Fagus silvatica (buk lesný), Tilia platyphylla 

(lipa veľkolistá), Quercus robur (dub letný).  

Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave, nenachádzajú 

sa tu žiadne v havarijnom stave. V priestore nie sú  žiadne pohľadovo exponované časti ani diaľkové 

pohľady. 

Hlavný chodník pokračuje pozdĺž oplotenia. Je nespevnený. Na jeho ľavej strane, v mieste kde 

sa rozvoľňuje svah je možné vidieť v teréne zvyšky po amfiteátri a severne od neho na rovnej ploche 

zvyšky po tanečnom parkete. 

Ešte pred kostolom je pri západnom oplotení možné identifikovať v teréne miesto, kde bol 

pravdepodobne umelý vodopád. Terén na druhej strane chodníka, východnej ,naznačuje, že tadiaľ 

mohla tiecť vodoteč, ako pokračovanie vodopádu. 

Ďalším ťažiskovým priestorom pozdĺž západného chodníka je priestor okolo kostola a samotný 

kostol. Plocha okolo kostola nie je špeciálne upravená. Chodník prebieha popred jeho východnú časť. 

Má štrkový povrch, okraje zarastajú. Na sever od kostola sa odčleňuje priečny chodník, ktorý ide ku 

vchodu v západnom  oplotení parku. Na juh od kostola je v oplotení ďalší vchod do parku. Nie je 

k nemu prístup chodníkom. Skupiny drevín Acer campestre (javor poľný), Tilia platyphylla (lipa 

veľkolistá), Tilia cordata (lipa malolistá) sú pozdĺž západného oplotenia. Na svahoch na východnej 

strane sú druhy Tilia cordata (lipa malolistá), Acer campestre (javor poľný), Fraxinus excelsior (jaseň 

štíhly).  Na severovýchode  ako i juhovýchodne od kostola je náhrobok grófa Aspremonta. Priestor má 

primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave V priestore je dominantná veža 

kostola. Diaľkové pohľady resp. priehľady  napríklad na dolnú lúku tu nie sú. 

 Smerom na juh od kostola pokračuje hlavný chodník paralelne s oplotením. Jeho povrch je 

štrkový. Na východ od neho sú pomerne husté  skupiny prevažne Larix decidua (smrekovec 

opadavý),menej Quercus robur (dub letný), Acer platanoides (javor mliečny).  

Za touto hustejšou skupinou drevín sa odpája nespevnený chodník, ktorý na východ od 

hlavného chodníka prebieha v terénnom záreze v juhozápadnom smere k severojužnému chodníku 

v lužnej časti.  Z tohto chodníka sú možné pohľady na jazierko. Okolo sú porasty Larix decidua 

(smrekovec opadavý),menej Quercus robur (dub letný), Acer platanoides (javor mliečny), Acer 

pseudoplatanus (javor horský), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Acer campestre (javor poľný) 

okrajovo Tilia platyphylla (lipa veľkolistá). Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. 

Dreviny sú v dobrom stave.  Diaľkové pohľady resp. priehľady  napríklad na dolnú lúku a jazierko 

v súčasnosti zakomponované  nie sú. 

 Pokračujúc po západnom chodníku smerom na  juh nasleduje dôležitá kompozičná časť, veľká 

lúka. Z hlavného západného chodníka sa odpája priečny  chodník. Ten ide okolo mauzólea a pokračuje 

cez južné porasty parku priečne až k juhovýchodnému východu z parku pri konci priekopy ha-ha.

 Na veľkej lúke sú okolo mauzólea skupinky prevažne ihličnatých drevín a solitérnych 
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stromov. Prevažná časť ihličnatých drevín bola zničená v tejto časti veternou smršťou v roku 2004. 

Boli tu urobené nové výsadby druhov Pinus strobus (borovica hladká), Pinus wallichiana (borovica 

himalájska), Pinus nigra (borovica čierna) a Larix decidua (smrekovec opadavý). Priestor má 

primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave  Veľká lúka je pohľadovo 

významná. Pri príchode zo severu po západnom chodníku, v mieste, kde končia porasty okolo 

priečneho chodníka sa otvára pohľad na celý priestor lúky s dominantou mauzólea a skupín prevažne 

ihličnatých drevín. Lúka celkovo poskytuje pekné pohľady z chodníkov v rôznych častiach celého 

priestoru. 

   Približne od začiatku veľkej lúky prebieha západný chodník pozdĺž oplotenia a je lemovaný 

z východnej strany zvyškom gaštanovej aleje. Do aleje boli  dosadené dva nové stromy Aesculus 

hippocastanum (pagaštan konský). Popri oplotení v zvyšku aleje    rastú  aj Tilia cordata (lipa 

malolistá), Picea abies (smrek obyčajný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly). Zvyšky aleje končia pri 

gotizujúcej bráne, ktorá je súčasťou skupiny romantických  stavieb situovaných v juhozápadnej časti 

parku. Aleja je  vo veľmi zlom stave,  z kompozičného hľadiska v podstate zanikla. Zostávajúce 

dreviny sú vo vyhovujúcom stave aj keď z hľadiska kompozičného sú nevhodné. Aleja nemá 

pohľadové ukončenie. 

 Od gotizujúcej brány juhovýchodným smerom pokračuje nespevnený chodník, ktorý ústi pri 

juhozápadnom vstupe do  parku pri rodinnom dome. Tu sa napája aj na nespevnený chodník vedúci 

tesne popri priekope ha-ha pozdĺž južnej hranice parku. Táto má severné steny spevnené nasucho 

murovaným kamenným múrikom. Z južnej strany priekopy je líniový porast drevín. Chodník pozdĺž 

južnej hranice parku sa spája s priečnym chodníkom pri juhovýchodnom vstupe vyššie položenej časti 

parku. V priestore nie sú  žiadne pohľadovo exponované časti ani diaľkové pohľady. Pôvodný pohľad 

otvárajúci sa do krajiny na úrovni Minervinho chrámu zanikol. 

Vegetácia v tejto časti, teda medzi veľkou lúkou a južnou hranicou parku je tvorená čiastočne 

zmiešaným mierne rozvoľneným porastom stromov. Prevažne sú zastúpené druhy Larix decidua 

(smrekovec opadavý), Tilia platyphylla (lipa veľkolistá), Tilia cordata (lipa malolistá), menej Quercus 

robur (dub letný), Pinus strobus (borovica hladká), vo východnej časti aj Fagus silvatica (buk lesný), 

Carpinus betulus (hrab obyčajný), Acer campestre (javor poľný). Priestor má primeranú údržbu, je 

pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave, nenachádzajú sa tu žiadne v havarijnom stave.  

 

Lužná, východná časť parku 

 

 Severná časť parku pod svahom z východnej strany kaštieľa je tvorená hlavne jazerom 

s ostrovčekom so skupinou drevín. Na ostrovček bola umiestnená socha Neptúna. Odtiaľto stúpa 

šikmý chodník na úroveň vstupu do kaštieľa. V tejto časti je aj severovýchodný vstup do parku. 

V mieste tohto vstupu začína severojužný chodník, hlavný chodník tejto časti parku. Chodník je 

nespevnený  Kompozične je táto časť nevhodne riešená. Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne 

kosený. Dreviny sú v dobrom stave, nenachádzajú sa tu žiadne v havarijnom stave. V priestore nie sú  

žiadne pohľadovo exponované časti ani diaľkové pohľady. Celá táto časť, patrí firme RONA a.s. 

Lednické Rovne. 

 Severojužný chodník pokračuje pozdĺž porastov okolo rieky Ledničanka až na južný koniec 

parku. V celej svojej trase je nespevnený so zarastajúcimi okrajmi.  Rovinatá časť lužnej  časti parku 

je pomerne úzka. Na západe je vymedzená svahom.  

 Z jazerá vychádza vodný kanál. Prebieha pri päte svahu. V súčasnej dobe je zarastený bez 

tečúcej vody. Pokračuje až k dolnej lúke, kde sa dostáva do kontaktu so severojužným chodníkom, 

križuje ho a prechádza smerom k Ledničanke. Pozdĺž celej línie je zarastený s nedostatkom vody, 

miestami sa až stráca. 

 Pod svahom  ešte na úrovni  konca terasy kaštieľa je zvyšok kruhovej stavby. Ide o kamene nad 

úrovňou terénu, prerastené vegetáciou. 

 Asi sto metrov od zvyškov kruhovej stavby je výbežok zvýšeného terénu, ktorý korešponduje 

s historickým stavom z r. 1799. 

 Svah pokračuje až k dolnej lúke, kde končí. Terén od dolnej lúky potom pozvoľne stúpa  

v západnom smere na úroveň západnej  vyššie položenej časti parku. 

 Až po dolnú lúku je priestor porastený mierne rozvoľneným porastom. Z druhov výrazne  

prevažuje v severnej časti  Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), menej Alnus glutinosa (jelša lepkavá), 
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Acer pseudoplatanus (javor horský), Acer campestre (javor poľný), Quercus robur (dub letný). 

Smerom k dolnej lúke je poraste výrazne viac Alnus glutinosa (jelša lepkavá), vyskytuje sa aj Aesculus 

hippocastanum (pagaštan konský), Ulmus sp. (brest), Alnus incana (jelša sivá), Tilia platyphylla (lipa 

veľkolistá), Acer pseudoplatanus (javor horský).  

 Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave  Je tu bohatý 

bylinný porast. Diaľkové pohľady resp. priehľady  v priestore nie sú. Neumožňuje to ani morfológia 

terénu. 

 Dolná lúka je dôležitý kompozičný prvok. V priestore lúky sú  skupinky stromov, hlavne Tilia 

cordata (lipa malolistá).Okraje lúky nie sú tak jednoznačne vymedzené ako pri veľkej lúke. Porasty 

vymedzujúce lúku miestami prenikajú do priestoru lúky. Priestor dolnej lúky sa pohľadovo otvára pri 

príchode zo severojužného chodníka. 

 Na úrovni kostola končí pozvoľný prechod terénu na hornú úroveň parku a pokračuje zase 

pomerne strmý svah.  Nad pätou svahu pod kostolom je terénny  zárez. Tento zárez rôzne viditeľný 

pokračuje až k zvyškom bývalého amfiteátra. Päta svahu je oproti historickej mape z r. 1799 posunutá 

smerom  do dolnej lúky.  Predpokladáme, že zárez je novodobý útvar, ktorý vznikol ako 

improvizovaná cesta, ktorou pri výstavbe aktivít (amfiteáter, tanečný  parket, ihrisko) vozili 

prebytočný stavebný materiál a tým prisypávali pätu svahu. Domnievame sa, že tak zasypali aj 

pôvodný vodný kanál, ktorý viedol pozdĺž päty svahu a vtekala doňho voda z umelého vodopádu. 

 Kúsok južne od kostola je pod hranou svahu mierna terénna depresia s terénnymi zárezmi, ktoré 

môžu byť náznakom bývalých chodníčkov v tejto časti. 

 Nad svahom v záreze prebieha už spomenutý chodník , ktorý sa odpája  južne od kostola od 

západného chodníka. Tento chodník sa spája so severojužným chodníkom v mieste upraveného 

prameňa, studničky. 

 Medzi dolnou lúkou a prameňom je pomerne hustý porast stromov s výrazne zastúpeným 

druhom Alnus glutinosa (jelša lepkavá),  Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), menej Acer pseudoplatanus 

(javor horský), Acer campestre (javor poľný), Quercus robur (dub letný), Tilia platyphylla (lipa 

veľkolistá. Toto územie je podmáčané. Je tu bohatý bylinný porast. Súčasťou priestoru je jazierko. 

Z neho vyteká vodný kanál, prechádza na druhú stranu severojužného chodníka . Tečie paralelne s ním 

a pri mostíku sa vlieva do Ledničanky. Jazierko aj kanál sú zanesené a zarastené. Trpia aj celkovým 

nedostatkom vody, ktorý sa prejavil vo vodnom systéme  celého parku. 

  Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave  Diaľkové 

pohľady resp. priehľady  v tomto priestore nie sú. Priestor umožňuje z rôznych miest lokálny pohľad 

na jazierko a dolnú lúku. 

 Za upraveným prameňom - studničkou sa priestor lužnej časti zužuje, terén je ešte viac 

podmáčaný. Stále prebieha severojužný nespevnený chodník. 

 Na úrovni konca veľkej lúky zbieha z vyššie položenej časti parku prudko po svahu chodník. 

Smerom k veľkej lúke je preklenutý drobnou stavbou, tzv. šibenicou. Chodník sa napája na 

severozápadný chodník. 

 Kúsok za jeho napojením  odbočuje z chodníka prechod k mostíku cez Ledničanku. Je to 

juhovýchodný vstup do parku v lužnej časti. 

 Priebežný severojužný chodník je nespevnený v celom svojom priebehu. Končí na konci parku. 

Niekoľko metrov nad ním od konca parku ide chodník juhovýchodnému vstupu vyššie položenej časti 

parku. Až po môstik cez Ledničanku tečie vodný kanál, ako pokračovanie kanála vytekajúceho 

u jazierka,  ktorý je tiež zanesený a zarastený. 

 Pozdĺž potoka Ledničanka sú kompaktné porasty prevažne Populus nigra (topoľ čierny), 

Populus x canadensis (topoľ kanadský), Acer campestre (javor poľný), Alnus glutinosa (jelša lepkavá),  

Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Acer pseudoplatanus (javor horský), Prunus padus (čremcha 

strapcovitá). 

  Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave. Diaľkové 

pohľady resp. priehľady  v tomto priestore nie sú, priestor je vďaka morfológii terénu výrazne zúžený.  

 

 3.2 Opis stavieb a drobnej architektúry parku a ich stavebno - technického stavu 

 

 Na ploche parku je zachovaných niekoľko typov architektúr: murované stavby zachované 

v celosti, alebo v ruinálnom stave, malé architektúry  sochárskeho  charakteru, malé utilitárne 
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architektonické prvky ako i torzá architektúr. Najviac týchto prvkov sa nachádza v západnej časti 

parku  v severo - južnej línií. Menej z nich je v lužnej východnej časti parku.  

 Najdlhším murovaným prvkom parku je jeho murované oplotenie, ktoré sa tiahne pozdĺž jeho 

celej západnej hranice. Jeho súčasťou je 5 vstupov do parku: na juhu je to vstup popri rodinnom dome 

a cez kamennú bránu, dva vstupy sú v strednej západnej časti , na južnej a severnej strane veže 

kostola,  a vstup cez novodobý prístup v severozápadnej časti južne od detského ihriska zo 

Schreiberovej ulice.  

Oplotenie pozostáva zo štyroch rozdielnych typov múrov. V južnej časti  v nadväznosti na 

kamennú bránu ide o kamenné oplotenie tvorené čisto kamenným riadkovaným murivom ( minimálne 

doložené tehlou), ktorý sa  severne od brány lomí západným smerom a v priamej línií pokračuje 

severným smerom. Južná vstupná brána je pomerne široká, otvor má v tvare lomeného oblúka, na 

východnej strane s primárne vymurovaným ústupkom pre osadenie nízkej brány. Novodobá kovová 

brána bola odcudzená.  Po cca 40 metroch nadväzuje na toto kamenné oplotenie plot z novodobých  

tvárnic, ktorý pokračuje severným smerom v dĺžke cca 23,5 m. Na novodobé oplotenie, opäť smerom 

na sever, sa napája oplotenie zo zmiešaného muriva.  Múr tejto časti oplotenia  v dĺžke cca 112 m je 

členený murovanými piliermi, ktoré mierne vyčnievajú cez rovinu plotu, v hornej časti sa mierne 

rozširujú do podoby rímsy, ukončuje ich kamenná platňa. Najsevernejší stĺpik tejto časti oplotenia má 

dole kamenný okopník a naznačuje existenciu staršieho vstupu.  Severným smerom  opäť pokračuje 

v dĺžke cca 39,5 m novodobé oplotenie z tvárnic. Novodobé oplotenie končí na juh od kostolnej veže, 

kde sú po jej oboch stranách vybudované dvojice stĺpov s bránami. Staršie oplotenie je južne od veže 

kostola zachované v dĺžke cca 7 m, severne v dĺžke  42 m. Táto časť oplotenia je výrazne 

poznamenaná novými zásahmi a doplneniami a celkovo zlým stavom. 

 Severne pokračuje oplotenie zo zmiešaného  muriva   ktoré nie je členené stĺpmi, je nahrubo 

omietané, zo strany parku podopreté novodobými cementovými operákmi, je dĺžke cca 90m. Smerom 

ku vstupnej časti z ulice sa potom v dĺžke cca 29, 5 m napája oplotenie  zo zmiešaného muriva s 

prevahou kameňa členené stĺpmi, pričom aj tento úsek je zo strany parku podopretý novodobými 

betónovými operákmi. Oplotenie je v celom rozsahu prekryté cementovými platňami.  

 Murované oplotenie je v narušenom stave, staticky narušené o čom svedčia sekundárne 

betónové piliere, murivo je vydrolené, narušené, s nevhodným estetický povrchom, lokálne s veľkými 

kavernami. V časti južne od kostola sú v historickej časti oplotenia vložené 4 opracované kamene.  

 V severnej časti parku sú osadené najstaršie prvky drobnej architektúry.  

Pri obnove severnej časti oplotenia v 80. rokoch 20. storočia boli do plotu  z kyklopského 

muriva sekundárne osadené dve kamenné platne: nápisová doska a epitaf. Nápisová doska je osadená 

v severozápadnej  časti oplotenia, ktoré ale prislúcha k oploteniu kaštieľa zo severozápadnej strany. Je 

obdlžníkové tvaru, hore s náznakom rímsy, jej plochu vypĺňa nápis:  

 SUSPISIBUS PROPT[ER] IN LONGEVA IN MEMORIAM ERIGI CURAVIT /  

EXC(ELENTISSIMUS) AC ILL(USTRISSIMUS) CO[ME]S ASPREMONT MULTA ARC PERNUS 

              / [ANNO DOMINI] MDCCCXVI 

Preklad:  Pre obdiv v starom veku (starobe) na pamäť dal postaviť najvznešenejší  a najosvietenejší 

gróf Aspremont (multa arc pernus???) roku Pána 1816 

Doska je silne narušená, je zvetraná, prelomená, so slabo čitateľným  nápisom.  

Rovnako v severnej časti oplotenia, ktoré ale prislúcha časti parku severne od kaštieľa ( ide o 

úsek medzi svahom na ktorom kaštieľ stojí a tokom rieky Ledničanka ) je sekundárne osadená 

kamenná epitafná doska, ktorej stav je silne narušený, lokálne až v havarijný. Dosku lemuje  páska s 

nápisom. Jej plochu vypĺňa statická postava rytiera zobrazená en face, oblečená do brnenia. Hlava je 

zobrazená s čiapkou, tvár s bradou a fúzami. V pravej ruke drží štít, v ľavej meč. Hlavu má položenú 

na vankúši na ploche ktorého je nápis. Nápis pre silné poškodenie nie je možné plnohodnotne 

dešifrovať:     

HIC IACET SEPVLTVS IN CHRISTO EGREGIVS THOMAS [....]WSKII DE ZBOROW  

R[...SC]EPPVSIENSIS QVIS SACRAE PRIMVM REGNI CORONAE HUNGARIAE DEINDE  

MI[...IA] SVA [...]M[...]SIT CVM [...] ANNORVM 60 OBIIT 2 DIE MEN(SAE) IANV(ARII)  

[..]CAIOR [.O] NOSSY DIO 1660  

ZNEGGSEK / ONEWZKA / CVI DEVS / DET 

[... / ...ETRE / QVI [...]AT / [...] 

Preklad:  Tu leží spočinutý v Kristu znamenitý Tomáš ...wski zo Zborova, spišský..., ktorý bol  
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neskôr najprednejším ...svätej uhorskej koruny...zomrel 60ročný 2. januára..1660 

Anezka? Znegseg, ktorú Boh... 

.......    

 Na malom ostrovčeku severovýchodne od kaštieľa uprostred jazera je osadená ( neprístupná ) 

kamenná socha  Neptúna. Ide o postavu stojaceho muža v životnej veľkosti, v postoji v kontraposte s 

miernym tordovitým natočením tela. Hlavu má pootočenú k pravému ramenu. Pravú nohu vykročenú 

dopredu a ohnutú v kolene, ľavú stojnú. Z ľavého ramená padá  vpredu i vzadu dlhý zvislo riasený 

plášť, ktorý sa na zemi spája. Hlava Neptúna je s dlhou kučeravou bradou a krátkymi kučeravými 

vlasmi. Stavebno technický stav sochy nie je možné pre nedostupnosť spoľahlivo posúdiť, 

predpokladáme narušený, silné zvetranie kameňa a mechanické poškodenia.  

 Dva kamenné prvky, ktorý funkciu ako i pôvodné osadenie nepoznáme sú položené  blízko 

seba, severovýchodne od vstupu zo Schreiberovej ulice do parku, východne od detského ihriska. Sú 

položené priamo na terén. Severnejšie z nich sú  dva kamenné ihlany, resp. bloky  ktoré majú ihlanový 

tvar na jednom konci so zachovanou kovovou tyčou pre osadenie a na druhom konci s otvorom pre 

osadenie. Hrany ihlanov sú zvýraznené páskou. Sú v narušenom stave, zvetrané, zarastené machom.  

Južne od nich je hranolový kamenný podstavec tvorený  ustúpeným hranolovým blokom 

ktorého jedna strana je polkruhovo vyhĺbená. Východným smerom je k nemu doložená kamenná 

obruba tvorená kamennými obdĺžnikovými blokmi.  

 Najväčšia koncentrácia stavieb a drobných architektúr je v strede západnej časti. Dominuje im 

ruina renesančného kostola sv. Michala archanjela s barokovou vežou, ktorá tvorí svojou západnou 

fasádou oplotenie parku. Veža je na západnej strane, ruina kostola pokračuje východným smerom.  V 

teréne je čitateľný pôdorys kostola, pričom nad zemou sa zachovali v ruinálnom stave murivá v 

západnej  časti na styku s vežou a v juhovýchodnej časti. V teréne sú čitateľné obrysy pôdorysu 

kostola: bol obdĺžnikový so svätyňou s trojbokým záverom, ktorý mal dva operáky. 7 Na severnej 

strane bola malá sakristia. Podľa zvyškov nábehov klenby empora bola nesená plackovými klenbami.  

Ešte dnes sú na severozápadnej ploche muriva kostola viditeľné zvyšky renesančného kvádrovania. V 

lodi smerom ku svätyni je viditeľný kamenný oblúk krypty. Kostol bol vymurovaný z kamenného 

muriva. 

 Veža, ktorá sa svojím zmiešaným murivom napája na západnú stenu kostola  je 5 podlažná, 

štvorcového pôdorysu, prepojená s loďou kostola vstupom v tvare stlačeného oblúka, po jeho severnej  

strane je murovaná nika. Nad vstupom do lode je vstup na emporu, nad ním vstup do krovu.  Vstup do 

veže je zo strany kostola a aj zo západnej strany, teda pôvodne z exteriéru. Veža má tri  dva kamenné 

portály, dva sú pravouhlé s páskou po obvode a hore v strede s klenákom, tretí do schodiskového 

priestoru je sekundárne vyskladaný z kamenných blokov.  

Fasády veže sú horizontálne členené  profilovanou kordónovou rímsou medzi 2. a 3. a 3.a 4. 

podlažím. Sú jednoosové. Nad kordónovými rímsami je horizontálny hladký soklový pás pilastrov. 

Fasádu ukončuje profilované kladie s hladkým vlysom. Zaoblené nárožia lemujú z oboch strán hladké 

pásy, ktoré dostávajú na poslednom podlaží charakter pilastrov: stoja na soklových pásoch, majú nízku 

pätku, hladký driek a  ukončuje ich kanelúrovaná hlavica na ktorú dosadá rad perlovca a voluta. 

Strecha veže je nízka, stanová, s plechovou krytinou. Vstupný priestor veže bol zaklenutý plackou, na 

severnej strane so sedíliou, na južnej strane s prechodom do schodiskového rizalitu vedúceho na 

emporu a na krov. Na východnej fasáde veže je zreteľný otlačok po sedlovej streche kostola, nad 

západným vstupom nika , v ktorej bola pôvodne osadená kamenná doska s erbom staviteľa veže  

Jozefa Maťašovského.  

Ruiny kostola ako i veža sú v zlom havarijnom stave, murivo veže je deštruované, veža nemá 

podlažia, je vydrolené, stav omietkových vrstiev je rovnako havarijný. Ruiny kostola sa rozpadávajú, 

na severnej strane už nie je obvodové murivo kostola v teréne čitateľné.  

 V strede pri južnej stene kostola je kamenný náhrobok  s obrubou hrobu, ktorá vymedzuje 

hrobové miesto. V záhlaví je náhrobník - kamenný podstavec, ktorý svojím riešením imituje bralo, v 

jeho pokračovaní bol pravdepodobne kríž ktorý sa dodnes nezachoval. Kamenné hranoly vymedzujú 

obdlžníkové hrobové miesto.  Stav veci je narušený, kameň je zvetraný.  

 Severovýchodne od ruín kostola je situovaný najhodnotnejší sochársky prvok parku - 

náhrobok grófa Aspremonta, ktorého stav je havarijný, je zachovaný neúplný  a bez nápisovej dosky.    

                                                 
7 Popisujeme dnešný skutkový stav.  
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Pred náhrobkom je zachované torzo  kovovej ohrady. Stojí na vyvýšenom mieste na kamennej platni s 

dvoma schodiskovými stupňami. Čelom je orientovaný ku kostolu. Dvakrát odstupňovaný sokel nesie 

kamenný hranol dole s hladkým soklovým pásom. Zo strany kostola je vpadnutá kazeta pre osadenie 

nápisovej dosky ktorá dnes chýba.  

 Figurálnu časť náhrobku tvoria dve kompozične k sebe natočené postavy. Postavené sú na 

ustúpenej časti podstavca. Pôvodne trojuholníková kompozícia ktorej vrchol tvorila hlavy ženy. 

Ženská postava je v ľavej časti , čupí, s ľavou rukou priloženou k hrudi, pravou sa opiera  o urnu a drží 

na nej veniec. Oblečená je do splývavých dlhých šiat, je bosá, hlava nie je zachovaná. Úplne vpravo je 

anjel, ktorý sa ľavou nohou opiera o podstavec, pravou na ňom kľačí. Telo natočené do vnútra 

náhrobku drží kartušu s erbom. Anjelikovi chýbajú obe ruky a hlava. Erb je zachovaný len čiastočne 

zreteľné je jeho členenie a mužská postava vpravo.  

 Torzo ohrady pred náhrobkom je z kovovej tyčoviny hranatého prierezu, s troma 

horizontálnymi prútmi , pričom dve sú v hornej časti. Raster zábradlia tvoria zvislé prúty s 

kopijovitým ukončením, medzi ktorými je v úrovni horných vodorovných prútov dvojica tyčí 

stvárnených do podoby lomeného oblúka. Tyče sú spájané šrubami.  

 Mierne severovýchodne od náhrobku sú na zem zvalené 4 kusy kamenného stĺpa, ktorých stav 

je rovnako narušený, jeden kus  drieku je úplne prerastený popínavými rastlinami a zeminou a 

prakticky neviditeľný. Jeden blok je podstavec a tri časti drieku. Podstavec má podobu štvorcovej 

platne z ktorej vyrastá kónický sokel, resp. pätka. Časti drieku sú okrúhle a kanelúrami, na jednom je 

primárne vysekaný zapustený obdĺžnik pre osadenie nápisovej dosky.   

 Južným smerom od veže, východne od hlavnej západnej komunikácie parku sú zachované 4 

kusy kruhových sedadiel (?) a dva podstavce pravdepodobne pod vodorovné rameno lavičky.  

Kruhové sedadlá majú v hornom ukončení prstenec na ktorý dosadá plocha presahujúca obvodom 

spodnú časť. Ich stav je mierne narušený, majú mechanické poškodenia, sú pomerne hlboko osadené 

do terénu. Západne  od stoličiek je položený pri oplotení kamenný opracovaný hranol.  

V juhozápadnej časti parku je najviac murovaných architektúr. Najvýraznejším solitérom  je 

mauzóleum Jozefa Schreibera. Stojí ako solitérna stavba na veľkej lúke, v južnej časti parku. Ide o 

kamennú stavbu  s pôdorysom gréckeho kríža, postavenú na vyvýšenom pódiu tvorenom zo všetkých 

4 strán schodiskami. Vstup má zo severu a má  podobu gréckeho portika so 4 dórskymi stĺpmi 

postavenými na vysokom sokli. Stĺpy nesú kladie a štít s hladkým tympanónom. Na ľavom stĺpe je 

vyryté meno autora projektu Alexandr Graff ARCHITEKT Wien, na pravom meno realizátora stavby 

ED. Hauser, k.u.k. Hof- STEINMETZMEISTER Wien. Strednú prevýšenú časť ukončuje rímsa ktorá 

nesie rad nadstrešných balustrád. Postranný a zadný rizalit majú nárožia lemované pilastrami so 

soklom , hladkým driekom a rímsovou hlavicou, ukončuje ich kladie. Medzi pilastrami na západnej a 

východnej stane je polkruhový okenný otvor lemovaný šambránou vo vrchole s volutovým klenákom. 

Zadná fasáda má slepú niku v rizalite lemovanú rovnako riešenou  šambránou. Mauzóleum je 

zastrešené kupolou, ktorá má na všetkých stranách 4 kruhové výzorníky a vo vrchole  lucernu 

ukončenú krížom. Strešná krytina je z medených šablón.  

 Interiér je jednoduchý a strohý, s kamenným obkladom stien. Na zemi je doska ktorá zakrýva 

pravdepodobne hrob, oproti vstupu je oltárny stipes, menza je položená za stipesom. Stipes je 

lemovaný profilovaným pásom v strede je kruhový medailón. Plocha nad ním, určená pre oltárny 

obraz ako i okenné niky majú záklenok vyplnený kazetami, otvor okien je v hornej časti lemovaný 

profilovanou šambránou v strede s volutovým klenákom, šambrány dosadajú na priebežnú rímsu. 

Kupolu člení 8 pásov na polia, v 4 z nich sú okenné okrúhle otvory. V tamburoch, cvikloch, sú 

okrídlené anjelské hlavičky. Pásy sú lemované astragálom, dole na styku so stenami i hore sú zdobené 

volutami. Ich plochu zdobí rad peniažkov. Vo vrchole kupoly je kruhový medailón zdobený 

združeným pásom astragalu.   

 Okenné otvory majú novodobú vitráž a zo strany exteriéru pancierové sklo a novodobú mrežu 

tvorenú rastrom poloblúkov ukončených motívom ľalie. Vstupné dvere sú kovové, plné, s 

polkruhovým nadsvetlíkom. Zo strany exteriéru so 4  kazetami v ktorých je vystupujúca lišta 

tvarovaná do podoby gréckeho kríža. V druhej kazete odspodu je klopadlo s rozetovou podložkou. 

Dole lišta proti okopaniu ukončená radom polkruhov a nápisové štítky výrobcu dverí: Joh. Janisch, 

Bau&kunstschlosser  Eisenconstructeur, WIEN VIII, Lerchnde... str. 62. 

 Na zemi je torzo kamennej diagonálne kladenej dlažby. V kúte torzá kamenných článkov, 

strešných balustrád.  
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 Samotná konštrukcia stavby je v dobrom stave, exteriér po reštaurovaní. Interiér a strecha je v 

havarijnom stave, do objektu tečie, časť strešnej krytiny chýba, interiér je rozbitý, narušený, 

poškodený vandalizmom.  

 Juhozápadné ukončenie parku je tvorené dvoma stavbami ruinálneho charakteru a jednou 

stavbou baštového charakteru. Bašta je situovaná v južnej západnej časti, parku, je súčasťou  

oplotenia. Ide o kruhovú   baštu postavenú zo zmiešaného muriva s dvoma vstupnými otvormi zo 

západu a východu, v tesnom dotyku s kamennou bránou. Otvor z východu má podobu vysokého 

lomeného oblúka, otvor zo západu má ukončenie v tvare stlačeného oblúka, v otvore je osadená 

novodobá mreža. Na bokoch na severe a juhu je vymurovaná jedna kľúčová strieľňa. Stavba nie je 

zastrešená, murivo je ukončené betónovými platňami. Stavba je v narušenom stave, murivo a hlavne 

ložná malta je výrazne vydrolená, lokálne sú nové štople,  hrozí strata súdržnosti muriva.  

Ruina stavby č. 1 je  situovaná južne od bašty, medzi stavbičkami prebieha úsek kamenného 

oplotenia parku v dĺžke cca 14 m.  Ide o kamennú stavbu obdĺžnikového pôdorysu ruinálneho 

charakteru. Jej západná zadná stena  nie je prakticky zachovaná. Dnes nie sú zreteľné žiadne znaky, z 

ktorých by sme mohli usudzovať na bližší charakter stavby. Na severnej a východnej  strane má 

primárne vymurované plytké niky ktorých účel nie je zrejmý. Je možné že v nich boli osadené  

nápisové tabule. Objekt je dnes zarastený zeleňou, jeho pôdorysné kontúry sa strácajú. Ruina stavby č. 

2  postavená  zo zmiešaného muriva   tvorí  juhozápadne nárožie parku. So stavbou severnej ruiny  ( 

č.1 ) ju prepája na väzbu napojený kamenný múr, oplotenie tejto časti parku, v dĺžke cca 12,5 m. 

Z juhovýchodného  nárožia ruiny pokračuje krátky úsek múru južným smerom vymurovaný spolu so 

stavbou, dĺžka cca 10,5 m. Stavba má viac menej štvorcový pôdorys, primárny vstup bol zo severnej  

strany cez dodnes zachovaný kamenný prah. V južnej stene sú zachované 3 štvorcové otvory, na 

západnej fasáde veľmi úzka štrbinová strieľňa (?). V interiéri po obvode je viditeľné lôžko pre 

osadenie stropnej väznice aj s kapsami pre trámy stropu. 

 Južnú hranicu parku tvorí ha - ha priekopa. V jej severozápadnej časti, čelom obráteným na 

juh stojí chrám Minervy. Je to stavba obdĺžnikového pôdorysu riešená na spôsob antického chrámu.  

Prístupný je kamenným jednoramenným priamym schodiskom tvoreným  4 schodiskovými stupňami. 

Jeho architektonický základ tvoria 4 dórske stĺpy nesúce rovný drevený strop. Zadnú stenu členia 4 

pilastre so soklom, nízkou pätkou, hladkým driekom a rímsovou hlavicou. Pilastre nesú  rímsu. V 

strede zadnej steny je nika pre sochu, ktorá dnes chýba. Severne od stavby je na zemi položená 

kamenná doska mierne kónického tvaru, ktorá bola pôvodne súčasťou  stĺpikov stojacich na začiatku 

schodiska. 

 Stavbu ukončuje štít s tympanónom, na sedlovej streche je plechová krytina. Stavba je 

v mierne narušenom stave, časť omietky je opadaná, kameň zvetraný.  

 Na južnom konci ha-ha priekopy smerom k stretu priekopy s južným cípom parku je 

pravdepodobne kamenný mostík, ktorého teleso je dnes zaliate asfaltom a nie je možné ho bližšie 

popísať. Na jeho ploche sú dva hranolové kamenné bloky ( sokle, podstavce ).  Sú identické, tvorené 

hranolovým soklom na ktorý dosadá hladká nízka pätka. Sú v mierne narušenom stave.  

 Na juhovýchodnom konci veľkej lúky, pri prechode dvoch terás parku, z hornej  do lužnej 

časti, je situovaný kamenný portál, zvaný šibenica. Je tvorený dvoma dórskymi  stĺpmi postavenými 

na kamenných hranolových sokloch. Stĺpy nesú štít s hladkým tympanóm vymedzeným rímsou.  

 Portál je v narušenom stave, časť omietky tympanónu je opadaná, kameň zvetraný, zarastený 

machom  a mechanický poškodený.  

 V lužnej časti parku je z drobných stavieb na juhu zachovaná studnička a v severnej časti 

základ kruhovej stavby.  

 Studnička je situovaná  na  východne severojužnej komunikácie. Je tvorená mladším 

kamenným základom s novodobým odtokom vody a hranolovým podstavcom. Plochu všetkých strán 

podstavca tvorí zahĺbená kazeta lemovaná páskou. Ukončený je zužujúcim sa telesom z ktorého trčí 

železo pre ukotvenie ukončujúceho článku. Súčasťou studničky bol ukončujúci článok - šiška, ktorá je 

dnes uložená mimo parku, v obecnom zbernom dvore. Podstavec i šiška sú v narušenom stave. 

 V severnej časti lužnej časti parku je v teréne viditeľná kruhová kamenná stavba, dnes výrazne 

prerastená zeleňou. Jej teleso je zrejmé len z vystúpenia nad okolitý terén.   
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3.3.  Náhrobok Jána Goberta II. Aspremont-Linden v Lednických Rovniach  - rozbor erbu8 

 

 Identifikáciu značne poškodeného náhrobníka vyzdobeného dnes už zvetraným rodovým 

erbom uľahčila dobová fotografia s nápisovou tabuľou (na podstavci teraz už nie je). Odlomená je aj 

heraldicky pravá časť oválneho štítu, do ktorého bol rodový erb vsadený, čím zanikla pravá figúra 

štítonosiča erbu, viditeľného na dobovej fotografii. Podľa nápisu náhrobník dala vyhotoviť svojmu 

otcovi grófovi Jánovi Gobertovi Aspremont-Linden, narodenému 22. septembra 1757, zomrelému 16. 

septembra 1819, smútiaca dcéra grófka Mária Erdődy.   

 

 Rod Aspremont-Linden (nesprávne  uvádzaný aj Aspermont-Linden) pochádza z Lotrinska, do 

Uhorska sa dostali manželstvom svojho príslušníka Goberta (†1708) s Julianou, sestrou Františka II. 

Rákociho (Rákoczi). Z vlastníctva tohto rodu im pripadlo lednické panstvo v Trenčianskej stolici, časť 

makovického panstva v Šarišskej stolici a niekoľko dedín v Zemplíne. 

 Podľa I. Nagya uhorský indigenát (štátnu príslušnosť) získal v roku 1765 (zákonným článkom 

č. 47, literatúra uvádza aj rok 1755 a ten istý zák. čl.) gróf Ján Nepomuk Gobert I. von Aspremont-

Linden, kráľovský dvorský radca, ktorý bol vnukom Goberta Aspremonta a Juliany, rod. Rákoci.  

Majetný šľachtic Ján Gobert Aspremont sa zdržiaval aj v Bratislave, bol stavebníkom záhradného 

paláca stojaceho na Špitálskej ulici v dnešnej Medickej záhrade; naposledy sa tomuto objektu 

venovala J. Pohaničová.  

 Uhorská vetva rodu  Aspremont-Linden vymrela po meči 16. septembra 1819 práve uvedeným 

grófom Jánom Gobertom II., ktorý má zachovanú sepulkrálnu pamiatku v Lednických Rovniach. 

Ján Gobert II. Aspremont-Linden bol ženatý s grófkou Reginou Baťánovou (Batthyány). Ich dcéra  

Mária Anna Gobertina/Otholina Aspremont-Linden sa narodila 31. marca 1787 v Lednických 

Rovniach (Rowne-Lednitz, Rowne Lednice; alebo vo Viedni 31. mája 1787) a zomrela  26. januára 

1866 vo Viedni. Vydala sa vo Viedni 22. februára  1807 za grófa Juraja Erdődyho (17. júna 1785 – 3. 

septembra 1869),  c. k. komorníka a radcu, hl. župana Varaždínskej stolice, s ktorým mali štyri deti. 

 Na pamiatke je v poškodenom erbe dobre čitateľné štvrtenie červeno-zlatého štítu; farby sú 

naznačené šrafovaním. Srdcový štít je takmer úplne zvetraný, orlicu možno len tušiť v obryse krídel. 

V 1. a 4. červenom poli je zreteľne vidno kríž a v 2. poli je znateľné torzo znamenia – lev v skoku. 

Koruna nad štítom je tiež poškodená, štítonosič po heraldicky pravej strane rodového erbu odlomením 

pravej strany oválneho štítu (v ňom bol rodový erb vložený)  zanikol, ľavý štítonosič sa zachoval 

veľmi poškodený.  

 

 Erb rodu Aspremont-Linden 

 

 Erb a jeho farebnosť opíšeme podľa Siebmacherovej  zbierky (uhorská a sedmohradská 

šľachta). Na pamiatke je variant grófskeho erbu opísaného medzi šľachtou Uhorska, bez klenotov, na 

pamiatke je obohatený o štítonosičov. V Lednických Rovniach to však nie sú diví muži, ktorí sa 

vyskytovali v publikovanom erbe už v druhej polovici 16. storočia (1588 – 1676, pozri napr. obr. 

prílohy, Sedmohradsko). Na staršej dobovej fotografii náhrobníka vidno heraldicky vpravo civilne 

odetú mužskú postavu, držiacu v pravej ruke kyjak.   

 Pôvodný erb rodu Aspremont-Linden mal v červenom štíte zlatý kríž.  

 Grófsky erb –  variant uvedený v Siebmacherovi medzi uhorskou šľachtou má červeno-zlatý 

štvrtený štít so srdcovým štítkom, kde je v modrom poli strieborná orlica (jednohlavý orol) so zlatou 

zbrojou. V 1. a 4. červenom poli je zlatý kríž (pôvodný erb rodu), v 2. a 3. zlatom poli je lev v skoku. 

(Uhorský variant erbu má leva s jedným chvostom,  v opise a iných vyobrazeniach grófskeho erbu 

býva lev dvojchvostý.) 

Erb má tri klenoty:  

I. Čierny sediaci (poľovnícky) pes so zlatým obojkom, prikrývadlá sú červeno-zlaté.  

II. Doľava hľadiaca orlica zo srdcového štítu, prikrývadlá sú modro-zlaté.    

III. Červený (jednochvostý) vyrastajúci lev, prikrývadlá sú červeno-zlaté.  

                                                 
8 Na požiadanie PhDr. Zuzany Zvarovej spracovala PhDr. Jana Oršulová, Bratislava, december 2015. 
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Štítonosiči: diví muži – štandardne sú zobrazovaní  nahí, s vencom z lístia na hlave a lístím sú tiež 

opásaní okolo bedier, v ruke držia, resp. opierajú sa o kyjak.   

 Treba spomenúť, že grófsky erb Aspremontovcov z roku 1676 mal len jedno pole, opisuje ho 

literatúra, Encyklopédia  Slovenska ho publikovala tiež, avšak len s jedným klenotom.  

 

Literatúra: 

  

Dulla, M.(editor a kolektív): Slávne vily Slovenska. FOIBOS, 2010, s. 30 – 33.  

Encyklopédia Slovenska . I. zväzok. A – D. Bratislava, Veda,  1977, s. 76. 

Gudenus, J. J.: A magyarországi  főnemesség XX. századi genealogiája. I. kötet. A – J.  Budapest, 

Natura, 1990, s. 349.  

Nagy, I.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal.  1. Pest 1857, s. 69 – 70, text 

aj tabuľka; je v prílohe ako obrázok. Nagy I. uvádza rok narodenia 1759, na náhrobku je rok 1757. 

Siebmacher, J. – Csergheö, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den nebenländern der St. 

Stephans Krone. Nürnberg, Bauer und Raspe 1885 – 1892,  použitá DVD verzia diela – šľachta 

Uhorska a Sedmohradska, kde sú prekreslené štyri varianty erbu Aspremontovcov (nesprávne 

Aspermontovcov).  

Špiesz, A.:  Bratislava 18. storočia. Bratislava 1987, s. 115. 

 

 

 

 

 

Všetky hodnotné umelecko - remeselné detaily sú podrobne a osobitne inventarizované a 

dokumentované  v kapitole 4. Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov. 
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4. Inventarizačný súpis  hodnotných detailov objektu 

Krajinno - architektonické prvky 

T  1 - bývalý amfiteáter 

T  2 - zvyšok umelého vodopádu 

T  3 - terénny zárez  na svahu pod kostolom 

T  4 - ruina kruhovej stavby 

T  5 - terénny val so zárezom pôvodného vodného kanála 

T  6 - priekopa ha-ha 

V  1 - vodný  kanál v severnej časti parku 

V  2 - jazierko 

V  3 - vodný kanál  vytekajúci z jazierka 

V  4 - vodný kanál  vytekajúci zo studničky 

V 5 - vodný kanál v juhovýchodnej časti parku 

V 6 - severné jazierko 

V 7 - vodný kanál vytekajúci zo severného jazierka 

L  1 - veľká lúka 

L  2 - dolná lúka 

P  1 - severné porasty lužnej časti.  

P  2 - južný porast lužnej časti 

P  3 - porast pri mauzóleu 

P  4 - lužný porast 

P  5 - južný porast západnej časti parku 

P  6 - juhovýchodný porast západnej časti parku  

A 1 - aleja pri západnom oplotení 

Murované objekty   

M  1 - veža kostola so schodiskovým priestorom 

M  2 - kostol ruina  

M  3 - kamenná brána 

M  4 - bašta  

M  5 - objekt ruiny č. 1 

M  6 - objekt ruiny č. 2 

M  7 - chrám Minervy 

M  8 - mauzóleum  

M  9 - kamenný mostík 

M10 - oplotenie  

Drobná architektúra  

K  1 - socha Neptúna  

K  2 - podstavec 

K  3 - ihlany  

K  4 - nápisová doska 

K  5 - epitafná doska  

K  6 - hrob s  náhrobníkom 

K  7 - sedadlá (?)  

K  8 - opracovaný kameň  

K  9 - náhrobok fróga Aspremonta  

K10 - torzo stĺpa 

K11- kamenné bloky ( sokle ) 

K12 - portál  

K13 - studnička   

K14 - náhrobok grófky Bathányiovej 

Kovové prvky:  

P 1 - kovové zábradlie   

Solitéry:  

S1 - lipa 
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T 1 - parter kaštieľa 

 

Popis: parter kaštieľa je dôležitou kompozičnou časťou parku. V súčasnosti je tvorený centrálnym 

motívom fontány, okolo ktorej je spevnená plocha betónovou zámkovou dlažbou. Takéto spevnenie 

majú aj plochy okolo kaštieľa. Na plochu okolo fontány vybavenú lavičkami nadväzujú symetricky 

upravené trávnaté plochy lemované živým plotom výšky cca 80 cm. Vo vzniknutých bosketoch je 

výsadba japonských javorov. V rohoch priestoru vymedzeného kaštieľom sú tiež trávnaté plochy 

s výsadbou magnólii, a solitérnych ihličnatých drevín. Na priestor vymedzený budovami kaštieľa 

nadväzuje osovo chodník lemovaný lavičkami a osvetlením. V strede je trávnatý pás. Ostatná rovinatá 

plocha je tvorená trávnikom. Z juhu na úrovni detského ihriska priestor uzatvára kovové oplotenie. 

Táto časť patrí firme RONA a.s. Lednické Rovne. 

Datovanie:  80. roky. 20.storočia. 

Stav. technický stav: priestor je udržiavaný prvky sú v dobrom technickom stave. Celý priestor je 

však riešený nevhodne a dané riešenie narúša historické hodnoty objektu. Týka sa to vodného prvku, 

spevnených plôch, mobiliaru a i veľkej časti výsadieb. 

Rozmery:  x m, chýba zameranie. 

Situovanie: priestor sa nachádza medzi budovami kaštieľa a na rovinatej ploche, ktorá na tento 

priestor smerom na juh nadväzuje. Na juhu je priestor vymedzený oplotením. 

Počet: 1 ks. 

NPO: Priestor je potrebné rekonštruovať v zmysle historických hodnôt priestoru. V návrhu je potrebné 

riešiť vhodne spevnené plochy, mobiliar a tiež prehodnotiť použitý rastlinný materiál. 

Foto:   
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T 2 - zvyšok umelého vodopádu 

   

Popis:  náznak bývalého umelého vodopádu. Bol napájaný potokom (2.vojenské mapovanie). Tento 

potok už dnes neexistuje. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: ide o kamene navŕšene nad terénom a prerastené vegetáciou.  

Situovanie: nachádza sa medzi západným oplotením parku a západným chodníkom, cca 40 m severne 

od kostola. 

Rozmery: nie je možne určiť vzhľadom k technickému stavu prvku a k jeho nejasnému ohraničeniu 

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať ako torzo prípadne označiť informačnou tabuľkou. 

Foto:   
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T 3 - terénny zárez  na svahu pod kostolom 

 
Popis:  terénny  zárez  nad pätou svahu pod kostolom. Tento zárez rôzne viditeľný pokračuje až 

k zvyškom bývalého amfiteátra. Päta svahu je oproti historickej mape z r. 1799 posunutá smerom  do 

dolnej lúky.  Predpokladáme, že zárez je novodobý útvar, ktorý vznikol ako improvizovaná cesta, 

ktorou pri výstavbe aktivít (amfiteáter, tanečný  parket, ihrisko) vozili prebytočný stavebný materiál 

a tým prisypávali pätu svahu. Domnievame sa, že tak zasypali aj pôvodný vodný kanál, ktorý viedol 

pozdĺž päty svahu. 

Datovanie:  druhá polovica 20.storočia. 

Stav. technický stav:  stavebne nie je zárez spevnený ani inač upravený. Je zarastený  bylinnou 

vegetáciou, trávnikom, ktorý je v rámci údržby parku kosený. 

Rozmery: zárez ma dĺžku cca 230 m.  

Situovanie: zárez je situovaný v západnej časti parku. Začína približne pri zvyšku základov amfiteátra 

a líniovo pokračuje pozdĺž vo svahu pod kostolom, neskôr paralelne so šikmím chodníkom 

smerujúcim k studničke. 

Počet: 1 ks, 

NPO: bolo by vhodné uvedené  preveriť sondami, prípadne ak by sa podarilo zistiť informáciu 

o stavebných aktivitách od starousadlíkov. To sa nám v daných časových možnostiach nepodarilo. 

Zárez je možné nechať bez zmeny, keďže prevádzkovo, kompozične negatívne do parku nezasahuje. 

Zarovnanie s okolitým terénom je možné, v prípade, že by bol komplikáciou pre údržbu. 

Foto:   
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T 4 - ruina kruhovej stavby 

 

Popis: zvýšený terén približne  kruhového tvaru. Miestami sú na okrajoch viditeľné kamene, resp. 

pravdepodobne zvyšky suchého kamenného muriva. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: ide o ruinu prevažne  zarastenú bylinnou vegetáciou. 

Rozmery: priemer kruhu je cca 10 m.  

Situovanie: ruina kruhovej stavby sa nachádza na severe lužnej časti parku. Je situovaná pri päte 

svahu približne na úrovni konca rovinatej, pravidelne upravenej terasy západnej, vyššie položenej časti 

parku. 

Počet: 1 ks. 

NPO: uvedený prvok je dokladovaný v mape z r. 1799. Je tu však len pôdorysne vyznačený kruh, 

z čoho nie je jasné ako tento prvok vyzeral a čomu slúžil. Je možné ho obnoviť a priznať ako ruinu, 

alebo na jeho mieste  v pôdorysnom priemete urobiť odpočívadlo s informáciou a odkazom na 

historickú mapu. 

Foto:   
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T 5 - terénny val so zárezom pôvodného vodného kanála 

 
Popis:  ide o terénny val vybiehajúci od päty svahu východným smerom. Je porastený stromami. 

Priečne je ryha, ktorá korešponduje s vodným kanálom v mapovom podklade z roku 1799. Tento kanál 

je súčasťou   kanála ktorý vychádza zo severného jazierka a vinie sa  pri päte svahu. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia 

Stav. technický stav: v súčasnosti je kanál zanesený, voda v ňom netečie. Je možné že v daždivejších 

obdobiach v závislosti od celkového vodného stavu sa tu voda objaví. Na základe obhliadky sa nejaví, 

že by bol kanál nejako stavebne upravovaný, spevňovaný. 

Rozmery: približne 20x15 m. 

Situovanie: prvok sa nachádza v lužnej časti parku. Vybieha od päty svahu v mieste, kde sa priebeh 

svahu zalamuje a otvára sa smerom k dolnej lúke.  

Počet: 1 ks. 

NPO: prvok je možné ponechať bez zmeny. Funkčnosť vodného kanála, ktorý pretína val závisí na 

možnosti obnovy celého vodného systému v lužnej časti. 

Foto:   
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T 6 - priekopa ha-ha 

 
Popis: priekopa ha-ha ako dôležitý krajinársky prvok, ktorý odčleňoval park od voľnej krajiny. 

Prebieha pozdĺž južnej hranice parku. Severná strana priekopy je spevnená nasucho murovaným 

kamenným múrikom. Z jej severnej strany prebieha nespevnený chodník. Z južnej strany je porast 

stromov. V súčasnosti je na juhozápadnej strane pri ruine bašty prerušená živelne vzniknutým vstupom 

do parku pri rodinnom dome. Na východnej strane končí pri juhovýchodnom vstupe do parku.  

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: priekopa bola na juhozápadnom konci zasypaná. Ťažko čitateľné je aj kamenné 

murivo zo severnej strany. 

Rozmery: dĺžka cca 220 m. 

Situovanie: prebieha pozdĺž južnej hranice vyššie položenej západnej časti parku. 

Počet: 1 ks. 

NPO: ide o dôležitý  kompozičný prvok dokladovaný aj v mape z r. 1799. Je potrebné ho obnoviť 

v celej dĺžke. Prepojenie oblúkovým výbežkom do krajiny asi nebude možné. V ideálnom prípade by 

sa mohlo obnoviť spevnenie zo severnej strany. Rozsah spevnenia  by ale bolo vhodné preveriť ešte 

archeologickým prieskumom. 

Foto:   
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V 1- vodný  kanál v severnej časti parku 

 
Popis: ide o terénnu ryhu, vodný kanál, ktorý v lužnej časti vychádza zo severného  jazierka. Kanál 

prebieha pozdĺž päty svahu,  stáča sa k Ledničanke. Kanál je  hlavne v severnej časti málo čitateľný. 

Miestami je jeho profil výraznejší. V období terénneho prieskumu bol úplne bez vody. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: podľa vizuálneho hodnotenia nie je kanál stavebne upravený. Je zanesený, 

miestami v teréne temer nečitateľný, zarastený bylinnou vegetáciou.  

Rozmery: dĺžka cca 600 m. 

Situovanie: kanál je situovaný v severnej lužnej časti parku. Vyteká zo severného jazierka a nadväzuje 

na krátky úsek kanála spevneného betónovými tvárnicami. Prebieha pozdĺž svahu, ktorý odčleňuje 

vyššie položenú západnú časť parku a lužnú časť. Pretína terénny val (T5) a pred koncom svahu pred 

dolnou lúkou sa odkláňa k severojužnému chodníku. Na úseku cca 60 m prebieha paralelne s ním 

z jeho západnej strany. Potom ho križuje a prebieha po jeho východnej strane, kde po krátkom úseku 

zaniká. 

Počet: 1 ks. 

NPO: priebeh kanála korešponduje z historickou mapou z r. 1799. Je potrebné ho obnoviť v rámci 

obnovy celého vodného systému parku. Limitujúce pre  obnovu, je preveriť reálne možnosti dotácie 

celého vodného systému vodou z toku Ledničanky a na základe toho zvážiť spôsob a rozsah obnovy.  

Foto:   
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V 2 - jazierko 

 

Popis:  prírodné jazierko v lužnej časti uprostred pomerne hustého porastu stromov. Vyteká z neho 

kanál, ktorý vteká do Ledničanky. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: podľa vizuálneho posúdenia nie je jazierko technicky spevnené, stavebne 

upravené. Je zanesené, v  čase terénneho prieskumu malo málo vody. 

Rozmery: cca 400m.2  

Situovanie: jazierko sa nachádza približne v strede parku v jeho lužnej časti. Okolo je hustý porast 

prevažne z Alnus glutinosa (jelša lepkavá) a Fraxinus excelsior (jaseň štíhly). Terén v okolí je 

podmáčaný. 

Počet: 1 ks. 

NPO: jazierko je potrebné obnoviť v rámci obnovy celého vodného systému parku. Jeho existencia aj 

lokalizácia sa zhoduje s mapou z roku 1799. Limitujúce pre obnovu je preveriť reálne možnosti 

dotácie celého vodného systému vodou z toku Ledničanky a na základe toho zvážiť spôsob a rozsah 

obnovy. Odporúčame zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:   
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V 3 - vodný kanál  vytekajúci z jazierka 

 

Popis: prírodný kanál ktorý vyteká z jazierka  a postupne vteká do Ledničanky. V jeho priebehu zo 

západnej strany doňho  vteká krátky kanál zo studničky.  

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: podľa vizuálneho hodnotenia nie je kanál spevnený ani nijak technicky 

upravený. Je zanesený a zarastený vegetáciou. 

Rozmery: cca  60 m. 

Situovanie: kanál sa nachádza približne v strede parku v jeho lužnej časti. Okolo je hustý porast 

prevažne z Alnus glutinosa (jelša lepkavá) a Fraxinus excelsior (jaseň štíhly). Terén v okolí je 

podmáčaný. Vyteká z juhovýchodnej časti jazierka, niekoľko metrov tečie juhovýchodným smerom , 

prechádza pod severojužným chodníkom. Za ním tečie k východnej hranici parku, kde sa stáča na juh 

a pri mostíku vteká do Ledničanky. 

Počet: 1 ks. 

NPO: vodný kanál je potrebné obnoviť v rámci obnovy celého vodného systému parku. Jeho 

existencia aj lokalizácia sa zhoduje s mapou z roku 1799. Limitujúce pre obnovu je preveriť reálne 

možnosti dotácie celého vodného systému vodou z toku Ledničanky a na základe toho zvážiť spôsob 

a rozsah obnovy.  

Foto:   
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V 4 - vodný kanál  vytekajúci zo studničky 

 

Popis: prírodný kanál ktorý vyteká z upraveného prameňa (studničky) a postupne vteká do kanála 

vytekajúceho z jazierka. Okolie kanála je podmáčané. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: podľa vizuálneho hodnotenia nie je kanál spevnený ani nijak technicky 

upravený. Je zanesený a zarastený vegetáciou. 

Rozmery: cca 25 m. 

Situovanie: kanál sa nachádza na juhu lužnej časti, v mieste kde sa zbieha temer zaniknutý 

severojužný chodník s chodníkom , ktorý sa odpája od západného chodníka a zbieha v terénnom 

záreze do lužnej časti parku. V tomto mieste je architektonický prvok studnička, z ktorej prameň 

vyteká. 

Počet: 1 ks. 

NPO: vodný kanál je potrebné obnoviť v rámci obnovy celého vodného systému parku. Jeho 

existencia aj lokalizácia sa zhoduje s mapou z roku 1799. Limitujúce pre obnovu je preveriť reálne 

možnosti dotácie celého vodného systému vodou z toku Ledničanky a na základe toho zvážiť spôsob 

a rozsah obnovy. 

Foto:   
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V 5 - vodný kanál v juhovýchodnej časti parku 

 

Popis: ide o pokračovanie kanála, ktorý vyteká z jazierka a pokračuje pozdĺž severojužného chodníka. 

Na úrovni mostíka bol  násypom prerušený vtokom do Ledničanky. Od tejto úrovne pokračuje kanál 

až k južnej hranici parku v tesnom súbehu s nespevneným severojužným chodníkom, ktorý vzhľadom 

k tomu, že územie je výrazne podmáčane v podstate zaniká. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: kanál nie je spevnený, je zanesený, čiastočne zarastený. 

Rozmery: cca 240 m. 

Situovanie: kanál sa nachádza v juhovýchodnej časti parku. Začína na úrovni mostíka cez Ledničanku 

a tesne vedľa severojužného chodníka pokračuje k južnému koncu parku. Priestor v ktorom preteká je 

zúžený, zo západnej strany vymedzený pätou svahu. 

Počet: 1 ks. 

NPO: kanál je potrebné zachovať, prečistiť a obnoviť ako súčasť vodného systému parku. 

Foto:   
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V 6 - severné jazierko 

 

Popis: jazierko má oválny tvar v smere sever juh. Uprostred jazierka je ostrovček so sochou Neptúna, 

ktorá tu bola premiestnená.  Okraje jazierka boli v 80.r. 20. storočia nevhodne spevnené betónom 

a jeho brehy betónovými zatravňovacimi tvárnicami. Vtok do jazierka je z rieky Ledničanky  v jeho 

severnej časti. Výtok vedie do kanála v južnej časti, spevneného betónovými tvárnicami. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia, neskoršie úpravy druhá polovica 20. storočia. 

Stav. technický stav: jazierko je v relatívne dobrom technickom stave. Nevieme posúdiť, do akej 

miery je zanesené.  Predpokladáme, že dotácia vodou nie je dostatočná, čo je zrejme na stave celého 

vodného systému parku.  

Rozmery:  1 200m2 

Situovanie: jazierko sa nachádza z východnej strany kaštieľa, v nižšie položenej lužnej časti. Okrem 

centrálneho schodiska k nemu zboku z južnej strany popred kaštieľ vedie schodisko.  Okolo jazierka 

vedie nespevnený chodník. 

Počet: 1 ks. 

NPO: jazierko bolo zdokumentované aj v historickej mape z r. 1799. Je začiatkom vodného systému 

parku, ako dôležitej kompozičnej súčasti. Je potrebné ho rekonštruovať, zvážiť odstránenie 

novodobých prvkov a vybudovanie mostíka. Celkovo je limitujúce  pre celý vodný systém parku 

možnosť dotácie vodou z toku Ledničanky To je potrebné preveriť  a na základe toho zvážiť spôsob 

a rozsah obnovy. Odporúčame zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:   
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V 7 – vodný kanál vytekajúci zo severného jazierka 

 
Popis: ide o krátky úsek kanála, ktorým vyteká voda zo severného jazierka a vteká do kanála 

pokračujúceho pozdĺž päty svahu až do kanála tečúceho na juh parku. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia, neskoršie úpravy druhá polovica 20. storočia. 

Stav. technický stav: kanál je spevnený betónovými tvárnicami, čiastočne zanesený.  

Rozmery: cca 40 m. 

Situovanie: napája sa na južný výtok zo severného jazierka. 

Počet: 1 ks. 

NPO: kanál je potrebné obnoviť ako súčasť vodného systému parku, zvážiť odstránenie betónového 

spevnenia. 

Foto:   
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  L 1 - veľká lúka 

 

Popis: veľká lúka je dôležitá kompozičná časť parku. Lúka je jasne vymedzená okrajovými 

porastmi. Sú na nej okolo mauzólea skupinky prevažne ihličnatých drevín a solitérnych stromov. 

Prevažná časť ihličnatých drevín bola zničená v tejto časti veternou smršťou v roku 2004. Boli tu 

urobené nové výsadby druhov Pinus strobus (borovica hladká), Pinus wallichiana (borovica 

himalájska), Pinus nigra (borovica čierna) a Larix decidua (smrekovec opadavý).  

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: lúka je pravidelne kosená, udržiavaná, nezarastá náletmi. 

Rozmery: 26 066 m2 

Situovanie: veľká lúka sa nachádza v južnej, vyššie položenej časti parku. Zo severu je vymedzená 

porastom ktorý lemuje chodník, ktorý sa odpája od západného chodníka a klesá do lužnej časti. Na 

východe sú to porasty svahov a porasty lemujúce hornú hranu svahov. Z južnej strany je lúka 

vymedzená porastmi, ktoré prebiehajú až k južnej hranici parku. Zo západu je vymedzená zvyškom 

gaštanovej aleje. 

Počet: 1 ks. 

NPO: veľkú lúku je potrebné zachovať v existujúcom rozsahu a stave. Tento zodpovedá stavu 

zobrazenom na mape z r 1799. Pre jej zachovanie je dôležité pravidelné kosenie.  

Foto:   
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L 2 - dolná lúka 

 

Popis: dolná lúka je dôležitý kompozičný prvok. V priestore lúky sú  skupinky stromov, hlavne Tilia 

cordata (lipa malolistá). Okraje nie sú tak jasne vymedzené ako u veľkej lúky. Okolitý porast difúzne 

preniká do jej priestoru. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. 

Stav. technický stav: lúka je pravidelne kosená, udržiavaná, nezarastá. 

Rozmery: 8 832 m2 

Situovanie: lúka sa nachádza približne v strede lužnej časti parku. Zo severu je  ohraničená  lužnými 

porastami. s prevahou Alnus glutinosa (jelša lepkavá), vyskytuje sa aj Aesculus hippocastanum 

(pagaštan konský), Ulmus sp. (brest), Alnus incana (jelša sivá), Tilia platyphylla (lipa veľkolistá), Acer 

pseudoplatanus (javor horský). Na západnej strane stúpa terén od lúky v severozápadnom smere do 

vyššie položenej časti parku. Na južnej strane je ohraničená lužnými porastmi obkolesujúcimi 

jazierko. Z východnej strany prebieha okolo lúky severojužný chodník so sprievodnými porastmi. 

Počet: 1 ks. 

NPO:  lúka je dôležitý kompozičný prvok dokladovaný aj mapou z r.1799. V historickej mape je 

jednoznačnejšie ohraničená. Je potrebné postupne po dožití drevín hlavne v obvodovej časti nerobiť 

dosadby na základe súčasného stavu, ale postupne obnoviť pôvodný rozsah lúky. 

Foto:   
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P 1 - severné porasty lužnej časti  

 

Popis: Od severu lužnej časti až po dolnú lúku je priestor porastený mierne rozvoľneným porastom. 

Z druhov výrazne  prevažuje v severnej časti  Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), menej Alnus glutinosa 

(jelša lepkavá), Acer pseudoplatanus (javor horský), Acer campestre (javor poľný), Quercus robur 

(dub letný). Smerom k dolnej lúke je v poraste výrazne viac Alnus glutinosa (jelša lepkavá), vyskytuje 

sa aj Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), Ulmus sp. (brest), Alnus incana (jelša sivá), Tilia 

platyphylla (lipa veľkolistá), Acer pseudoplatanus (javor horský).Terén je porastený bylinnyým 

podrastom. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia.  Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav: v porastoch sa nenachádzajú dreviny v havarijnom stave. Porasty sú priebežne 

čistené. V dobe hodnotenia boli pri päte svahu kopy konárov z vyčistených porastov. V poraste sa 

nachádzalo aj niekoľko poškodených drevín. Bylinný podrast je pravidelne kosený. Terén vykazuje 

miestami výrazné nerovnosti pravdepodobne ako dôsledok pôsobenia vody, vývratov atď. Celkovo je 

terén relatívne plynulý. V poraste sú aj pne ponechané po výruboch. 

Rozmery: 8 832 m2 

Situovanie: porast sa nachádza na severe lužnej časti parku. Na západe je vymedzený pätou svahu, 

ktorý oddeľuje lužnú a západnú časť parku. Na východe severojužným chodníkom. Z juhu  siaha 

temer k dolnej lúke. 

Počet: 1 ks. 

NPO: v tejto časti sa aj historický nachádzal porast stromov. Bol viac rozvoľnený ako v súčasnom 

stave. Pri obnove je potrebné navrhnutými výrubmi okrem odstránenia prípadne poškodených drevín 

sledovať aj dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. Súčasťou je aj odstránenie pňov frézovaním. 

Potrebné je aj dosiahnuť plynulosť terénu tam, kde sú najväčšie nerovnosti, aby sa zjednodušilo 

kosenie. Úplné vyrovnanie v tejto časti by bolo veľmi nákladné a v tejto lužnej časti podľa nášho 

názoru nie je nutné. 

Foto:   
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P 2 - južný porast lužnej časti 

 

Popis: medzi dolnou lúkou a prameňom je pomerne hustý porast stromov s výrazne zastúpeným 

druhom Alnus glutinosa (jelša lepkavá),  Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), menej Acer pseudoplatanus 

(javor horský), Acer campestre (javor poľný), Quercus robur (dub letný), Tilia platyphylla (lipa 

veľkolistá). Toto územie je podmáčané. Jeho súčasťou je jazierko. Z neho vyteká vodný kanál, 

prechádza na druhú stranu severojužného chodníka . Tečie paralelne s ním a pri mostíku sa vlieva do 

Ledničanky. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav:  porasty sú pomerne husté. Nenachádzajú sa tu dreviny v havarijnom stave alebo 

ináč výrazne poškodené. Aktuálne boli v poraste cca dva spadnuté stromy. Sú tu aj neodstránené pne 

po výruboch. 

Rozmery: 8 832 m2 

Situovanie: porast sa nachádza na juhu lužnej časti. Ide o porast začínajúci od dolnej lúky . Na 

východe je vymedzený  severojužným chodníkom, ktorý približne od vtoku kanála z jazierka 

v zamokrenom teréne takmer zaniká. Na západe je porast vymedzený chodníkom zbiehajúcim v záreze 

z vyššie položenej časti parku. Na juhu sa tieto dva chodníky zbiehajú a vymedzujú porast. 

Počet: 1 ks. 

NPO: v tejto časti sa aj historický nachádzal porast stromov. Bol viac rozvoľnený ako v súčasnom 

stave. Pri návrhu je potrebné riešiť prípadné zdravotné výruby a z kompozičného hľadiska 

navrhnutými výrubmi sledovať dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. Súčasťou návrhu obnovy 

by malo byť aj odstránenie pňov frézovaním. Potrebné je aj dosiahnuť plynulosť terénu tam, kde sú 

najväčšie nerovnosti, aby sa zjednodušilo kosenie. Úplné vyrovnanie v tejto časti by bolo veľmi 

nákladné a v tejto lužnej časti podľa nášho názoru nie je nutné.  

Foto:   
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P 3 - porast pri mauzóleu 

 

Popis: na veľkej lúke sú okolo mauzólea skupinky prevažne ihličnatých drevín a solitérnych stromov. 

Prevažná časť ihličnatých drevín bola zničená v tejto časti veternou smršťou v roku 2004. Boli tu 

urobené nové výsadby druhov Pinus strobus (borovica hladká), Pinus wallichiana (borovica 

himalájska), Pinus nigra (borovica čierna) a Larix decidua (smrekovec opadavý). 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav:  v súčasnosti sú porasty v dobrom stave. Zničené stromy boli nahradené novou 

výsadbou. Tá dosiahne plnú kompozičnú hodnotu až za niekoľko desiatok  rokov. 

Rozmery: 3 911 m2 

Situovanie: skupiny drevín sa nachádzajú na veľkej lúke  pri mauzóleu a pozdĺž priečneho chodníka, 

ktorý vedie okolo mauzólea. 

Počet: 1 ks. 

NPO: skupiny ihličnatých drevín boli v tejto časti aj na historickej mape z r. 1779. Je potrebné ich 

zachovať a priebežnou údržbou udržiavať dobrý zdravotný stav a vekovú diverzitu. 

Foto:   
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P 4 - lužný porast 

 

Popis: pozdĺž potoka Ledničanka sú kompaktné porasty prevažne Populus nigra (topoľ čierny), 

Populus x canadensis (topoľ kanadský), Acer campestre (javor poľný), Alnus glutinosa (jelša lepkavá),  

Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Acer pseudoplatanus (javor horský), Prunus padus (čremcha 

strapcovitá). Smerom k severojužnému chodníku sú porasty viac rozvoľnené , bez podrastu. Smerom 

k juhu je terén pod porastmi zamokrený. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav: dreviny sú v relatívne dobrom stave. Nachádza sa tu väčší počet poškodených 

drevín ako v ostanej časti parku, porasty sú aj viac zahustené. To súvisí s prírodnejším charakterom 

porastov. 

Rozmery: 28 740 m2 

Situovanie: porast sa tiahne zo severu na juh pozdĺž rieky Ledničanka. Na západe je vymedzený 

severojužným chodníkom, na východe riekou Ledničanka. 

Počet: 1 ks. 

NPO: porast je potrebné zachovať v jeho kompaktnosti. Pri návrhu je potrebné odstrániť poškodené 

dreviny. Je dôležité klásť dôraz na domáce dreviny a prírodný charakter porastov. Je potrebné 

zachovať rozvoľnený charakter porastu pozdĺž severojužného chodníka. 

Foto:   
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P 5 - južný porast západnej časti parku 

 

Popis: vegetácia v tejto časti, teda medzi veľkou lúkou a južnou hranicou parku, je tvorená čiastočne 

zmiešaným mierne rozvoľneným porastom stromov. Prevažne sú zastúpené druhy Larix decidua 

(smrekovec opadavý), Tilia platyphylla (lipa veľkolistá), Tilia cordata (lipa malolistá). Menej Quercus 

robur (dub letný), Pinus strobus (borovica hladká). Súčasťou priestoru je aj Minervin chrám. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín  

Stav. technický stav: priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave, 

nenachádzajú sa tu žiadne v havarijnom stave. V ploche sú zvyšky pňov po výruboch. 

Rozmery: 10 977 m2. 

Situovanie: porast je zo severozápadnej strany ohraničený veľkou lúkou, zo severovýchodnej 

priečnym chodníkom, ktorý z veľkej lúky pokračuje juhovýchodným smerom až k juhovýchodnému 

vstupu do parku v jeho vyššie položenej časti. Z juhu je porast ohraničený chodníkom pozdĺž priekopy 

ha-ha, ktorá tvorí južnú hranicu tejto časti parku. 

Počet: 1 ks. 

NPO:  v tejto časti sa aj historický nachádzal porast stromov. Bol viac rozvoľnený ako v súčasnom 

stave. Pri návrhu je potrebné riešiť prípadné zdravotné výruby a z kompozičného hľadiska 

navrhnutými výrubmi sledovať dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. Súčasťou návrhu obnovy 

by malo byť aj odstránenie pňov frézovaním.  

Foto:   
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P 6 - juhovýchodný porast západnej časti parku 

 

Popis: vegetácia v tejto časti, teda medzi veľkou lúkou a priečnym chodníkom smerujúcim k juho 

východnému vstupu do parku je tvorená  zmiešaným mierne rozvoľneným porastom stromov. Sú 

zastúpené druhy Larix decidua (smrekovec opadavý), Tilia platyphylla (lipa veľkolistá), Tilia cordata 

(lipa malolistá), menej Quercus robur (dub letný), Pinus strobus (borovica hladká), vo východnej časti 

aj Fagus silvatica (buk lesný), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Acer campestre (javor poľný). 

Priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. V poraste sa nachádza aj chránená lipa. 

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav: priestor má primeranú údržbu, je pravidelne kosený. Dreviny sú v dobrom stave, 

nenachádzajú sa tu žiadne v havarijnom stave. V ploche sú zvyšky pňov po výruboch. 

Rozmery: 6 976 m2 

Situovanie: porast sa nachádza v juhovýchodnej časti vyššie položenej časti parku. Zo severu je 

ohraničený veľkou lúkou a nespevneným chodníkom, ktorý vedie po jej okraji. Z južnej strany 

nespevneným chodníkom, ktorý z veľkej lúky pokračuje juhovýchodným smerom až 

k juhovýchodnému vstupu do parku. Na východe siaha až k päte svahu. 

Počet: 1 ks. 

NPO:  v tejto časti sa aj historický nachádzal porast stromov. Bol zahustený, so sieťou menších 

chodníčkov, ktoré vytvárali romantické zákutia.  Pri návrhu je potrebné riešiť prípadné zdravotné 

výruby. Súčasťou návrhu obnovy by malo byť aj odstránenie pňov frézovaním.  Pri dosadbách treba 

zohľadniť domáce druhy drevín. 

Foto:   
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A 1 - aleja pri západnom oplotení 

 

Popis: ide o zvyšok gaštanovej aleje. Do aleje boli  dosadené dva nové stromy Aesculus 

hippocastanum (pagaštan konský). Popri oplotení v zvyšku aleje    rastú  aj Tilia cordata (lipa 

malolistá), Picea abies (smrek obyčajný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly).  

Datovanie:  prvá polovica 19.storočia. Týka sa to štruktúry  kompozície, nie pôvodnosti a druhového 

zloženia drevín. 

Stav. technický stav: aleja je torzom pôvodnej aleje, zostávajúce stromy, hlavne gaštany  sú na 

dožitie. 

Rozmery: cca 150 m. 

Situovanie: približne od začiatku veľkej lúky prebieha západný chodník pozdĺž oplotenia a je 

lemovaný z východnej strany zvyškom gaštanovej aleje. Zvyšky aleje končia pri gotizujúcej bráne, 

situovanej v juhozápadnej časti parku. 

Počet: 1 ks. 

NPO:  v historickej mape z roku 1799  je aleja zobrazená. Pri návrhu je potrebné aleju obnoviť. 

Vzhľadom k súčasnej druhovej skladbe a vekovej štruktúre sa domnievame, že aleja nebola len z 

Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), ale aj z Tilia cordata (lipa malolistá). Usudzujeme tak 

z odhadu veku drevín. Nemôžeme však presne určiť, akú druhovú štruktúru mala. 

Foto:   
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M 1 - veža kostola so schodiskovým priestorom 

  Popis: hranolová, na štvorcovom pôdoryse, zo zmiešaného muriva, 5 podlažná, štvorcového 

pôdorysu, s fasádami zdobenými pilastrami, zastrešená nízkou stanovou strechou. Súčasťou veže sú 3 

kamenné pravouhlé portály: dva s klenákom, jeden sekundárne preskladaný, na severnej  strane torzo 

kamennej oválnej kartuše. Fasáda s pilastrami s hlavicami ukončenými festónom.   

Datovanie:  1751 ( podľa nápisovej dosky ktorá bola z fasády ukradnutá).  

Stav. technický stav: silne narušený, veža nemá podlažia, omietky opadané, v havarijnom stave, 

zrútená klenba 1.n.p., schodiskový priestor v podobe ruiny, strecha z roku 2004. 

Situovanie: v strede západnej časti parku.  

Rozmery: cca 7 x 4 m.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, staticky posúdiť, doplniť chýbajúce  omietky, 

zachovať a obnoviť portály a torzo kamennej oválnej kartuše, schodiskový priestor ponechať v stave 

ruiny, v prípade že dôjde k využitiu veže ako vyhliadky je možné ho doplniť. V prípade využitia 

obnoviť podlažia , ktoré budú riešené ako tradičné drevené trámové stropy. Odporúčame osadiť na 

západnej fasáde kópiu ukradnutej dosky v materiáli ktorý bude imitovať kameň.    

Foto:  
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M 2 - kostol ruina ( pôvodne r. k. sv. Michala archanjela )  

   

Popis:  kamenné murivá pôdorysu kostola  na styku s vežou zachované cca do výšky 2 - 3 m. Veľká 

časť zachovaných murív v úrovni terénu. Zreteľný obdĺžnikový pôdorys s ustúpenou svätyňou s 

operákmi a sakristiou. Na západnej časti severnej  steny zachované zvyšky kvádrovania. Vo 

východnej časti polkruhový vstup pravdepodobne do krypty.   

Datovanie:  okolo 1640 - 1  ( podľa literatúry ).  

Stav. technický stav: narušený, časť murív hlavne  na severnej strane už zanikla, zachované zvyšky 

omietky  - havarijný stav.  

Situovanie: západná časť parku, východne od veže.  

Rozmery: dl cca 17 m, š 9, 5 m.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, staticky posúdiť, ponechať v stave ruiny, koruny 

murív zadrnovať vhodnou vegetáciou, konzervovať, v severnej časti naznačiť v teréne. Odstrániť 

náletovú zeleň. Stabilizovať a konzervovať zvyšky omietky s kvádrovaním.  

Ruina kostola je zapísaná v ÚZPF pod č. 745/2, je potrebné údaje v liste pamiatkového objektu, 

opraviť, prípadne rozindexovať zvlášť vežu a zvlášť ruiny kostola.     

Foto:  
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M 3 - kamenná brána  

   

Popis:  kamenná, so vstupným otvorom v tvare lomeného oblúka, s priľahlými kamennými murivami 

severným a južným smerom ktoré tvoria súčasť západného oplotenia parku.  Koruna muriva chránená 

betónovými platňami zo západnej strany s vyrytým nápisom: Peterdu Ivan M 1993.    

Datovanie:  okolo pol.  19. storočia, úprava koruny murív a ich domurovanie 80. roky 20. storočia.     

Stav. technický stav: vyhovujúci, bez statických narušení, nové sekundárne plomby.    

Situovanie: južná časť západného oplotenia.  

Rozmery: v cca 190 cm, hrúbka murív 110 cm, dl. cca 8,2 m.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, v prípade potreby umelecko - remeselne obnoviť, ponechať bez omietky, odstrániť 

náletovú zeleň, v prípade potreby konzervovať súčasný stav. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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M 4 - bašta  

   

Popis:  kruhového pôdorysu vymurovaná zo zmiešaného muriva, s dvoma protiľahlými vstupmi a 

dvoma kľúčovými strieľňami. Koruna muriva chránená betónovými platňami. 

Datovanie:  zač. 19. storočia, predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826, ide zrejme o súčasť 

rytierskeho hradu, úprava koruny murív a ich domurovanie 80. roky 20. storočia. Kovová brána nová, 

90. roky 20. storočia.   

Stav. technický stav: narušený, murivo zvetrané, malta vydrolená, kusy muriva vypadané.   

Situovanie: južná časť západného oplotenia, južne od kamennej brány. 

Rozmery: hrúbka murív 60 cm, vnútorný pôdorys 130 x 160 cm, strieľňa 50 x 24 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, odstrániť sekundárne nevhodné plomby muriva, 

domurovať ich nanovo podľa zachovaného muriva,  konzervovať a stabilizovať. Odporúčame 

neomietať.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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M 5 - objekt ruiny č. 1 

   

Popis:  objekt obdĺžnikového pôdorysu v smere S - J postavený z kamenného muriva. Na východnej a 

severnej  strane s primárne vymurovanými plytkými nikami.  

Datovanie:  predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826, ide zrejme o súčasť rytierskeho hradu.  

Stav. technický stav: narušený, murivo zvetrané, malta vydrolená, prerastené náletovou zeleňou, 

západná stena prakticky zanikla.   

Situovanie: južná časť západného oplotenia. 

Rozmery: hrúbka murív 62 cm, murivá zachované do výšky cca 2 m, pôdorys cca 18 x 5,3 m, nika 96 

x 20 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, murivo konzervovať a stabilizovať.  Ponechať v stave 

ruiny, neomietať, očistiť od náletovej zelene. Obnovenie severnej steny v náznaku sa bude odvíjať od 

terénneho zistenia a miery možnej rekonštrukcie. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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M 6 - objekt ruiny č. 2 

   

Popis:  objekt štvorcového pôdorysu vymurovaný zo zmiešaného muriva. Pôvodný vstup zo severnej 

strany, na južnej  strane v murive 3 otvory, na západnej stene úzky otvor ( strieľňa ? ), kapsy po 

trámoch stropu. S objektom ruiny č. 1 spojená kamenným múrom, južným smerom pokračuje torzo 

kamenného múru.    

Datovanie:  predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826, zrejme ide o súčasť rytierskeho hradu, čomu by 

nasvedčovala štrbinová strieľňa.  

Stav. technický stav: narušený až havarijný, murivo zvetrané, malta vydrolená, prerastené náletovou 

zeleňou.  Objektu chýba strop a strecha, rovnako  výplne otvorov.  

Situovanie: JZ nárožie parku.  

Rozmery: hrúbka murív cca 50 cm, pôdorys cca 5 x 5 m.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, murivo konzervovať a stabilizovať.  Ponechať v stave 

ruiny, očistiť od náletovej zelene. Hypoteticky je možné raz v budúcnosti v prípade potreby objekt 

zastrešiť a využiť. Zachovať, konzervovať a  obnoviť priľahlé kamenné múry, múr južným smerom 

ponechať v ruinálnom stave.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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M 7 - chrám Minervy 

   

Popis:  stavba postavená  v podobe antického chrámu. Na čelnej strane so 4 dórskymi stĺpmi, ktoré 

nesú štít s tympanónom, zadná stena so 4 pilastrami v strede s nikou pre osadenie sochy. Strecha 

sedlová s plechovou krytinou. Prístupná kamenným schodiskom z južnej strany. 

Datovanie:  zač. 19. storočia, okolo rokov 1800 - 1826. Opravená v roku 2008 umelecko – 

remeselným spôsobom. 

Stav. technický stav: narušený , opadaná omietka, vlhkosť.  

Situovanie: približne v strede južnej hranice parku.  

Rozmery: výška - 5,40m (plus 3 schodiskové stupne vo výške 65cm), šírka - 4,65 m, hĺbka  3,75 m,  

kamenný blok 62 x 62 cm.  

Počet: 1 ks.  

NPO: zachovať, v prípade potreby umelecko - remeselne. Doplniť chýbajúcu omietku. Severne je na 

zemi položený kamenný blok, ktorý kryl stĺpik schodiska. Pri najbližšej oprave domurovať stĺpiky 

schodiska podľa staršej fotografie a kameň použiť. Nateraz odporúčame uložiť ho  na bezpečné 

miesto. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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M 8 - mauzóleum Jozefa Schreibera 

   

Popis:  kamenná stavba s pôdorysom gréckeho kríža so schodiskovou podnožou zo všetkých strán. 

Zastrešená kupolou s plechovou krytinou. Vstup zvýraznený portikom, na  sokloch jeho stĺpov údaje o 

projektantovi a staviteľovi. Interiér s kamenným obkladom, oproti vstupu stipes a menza, na dlážke 

kamenný kryt pravdepodobne krypty. Steny s kamenným obkladom. Vstupné dvere kovové, 

dvojkrídlové, plné, okná vitrážové s kovovými mrežami.  Mauzóleum inventarizujeme ako celok, 

vrátane všetkých jeho umelecko - remeselných súčastí: vstupných dverí, dlážky, okenných výplní s 

mrežami, kamenného stipesu s menzou, štukovej výzdoby kupoly. Ide o pamiatkový objekt 745/4. 

Datovanie:  1903 ( podľa literatúry ), exteriér reštaurovaný v roku 2004, okenné vitráže a mreže 2004.      

Stav. technický stav: exteriér - kamenné časti po reštaurovaní v roku 2004, strecha havarijný stav - 

chýba časť strešnej krytiny, interiér havarijný stav - dlážka zachovaná torzálne, kupola a jej štuková 

výzdoba zatečená, stipes poškodený, menza pohodená za stipesom.    

Situovanie: južná časť parku, na veľkej lúke. 

Rozmery:  cca 8 x 7 m. 

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, prednostne obnoviť strešnú krytinu, zopakovať dnešnú - má podobu plechovej 

bobrovky. Interiér reštaurovať podľa návrhu na reštaurovanie z roku 2008 ( autor akad. sochár D. 

Hagara a gr. art. I. Hovorič.). 

Foto:  
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M 9 - kamenný mostík 

 

Popis:  pravdepodobne nízky priamočiary kamenný mostík.  

Datovanie:  nie je možné datovať.  

Stav. technický stav: narušený, povrch zaliaty asfaltom.  

Situovanie: južná časť parku, prechod z ha - ha priekopy do južného cípu.  

Rozmery:  š cca 2, 5 m. 

Počet: 1 ks. 

NPO: odstrániť asfaltový povrch a zistiť skutočný  stav veci, v prípade potvrdenia existencie mostíka   

ho remeselne obnoviť. Podľa výsledkov terénnych zistení zvážiť zapísanie do ÚZPF. 

Foto:  
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M 10 - murované oplotenie 

 

Popis:  murované oplotenie tvorené kamenným riadkovaným a kamenným kyklopským murivom,  

zmiešaným murivom a  novodobými tvárnicami. Prekryté betónovými strieškami. Časti z kamenného 

a  zmiešaného muriva členené piliermi  hore s rímsou a prekryté kamennými platňami.  

Datovanie:  kamenné oplotenie ktoré je súčasťou stavieb  v južnej časti parku ( ruina č. 1 a č. 2 a 

brána ) a oplotenie zo zmiešaného muriva s piliermi 1. pol. 19. storočia. Kamenné oplotenie severne 

od kaštieľa z kyklopského muriva ( nie je zamerané ) a západné oplotenie z tvárnic -  2. pol. 20. 

storočia (80. roky ). Oplotenie zo zmiešaného muriva bez pilierov predpokladáme 1. pol. 20. storočia. 

Betónové oporné piliere 2. pol. 20. stor.  

Stav. technický stav: lokálne narušený, v severozápadnej časti so statickými problémami, ktoré sa 

riešili postavením betónových oporných pilierov. Betónové ukončujúce platne lokálne narušené. 

V kamennej časti veľké kaverny. 

Situovanie: západný úsek: oplotenie s piliermi: severne od kamenného oplotenia , ktoré je napojené 

na bránu a  južne a severne od veže kostola v jej tesnom dotyku, v severnej časti pri dnešnom vstupe 

do parku. Tvárnicové dva úseky medzi vežou kostola  a kamennou bránou. Oplotenie zo zmiešaného 

muriva bez pilierov severne  od veže kostola. Kyklopské murivo  - západný úsek severne od kaštieľa ( 

na styku s Rovňanskou ulicou ) a  severný úsek medzi parkom a riekou Ledničanka. 

Rozmery:  v cca 190 cm, pilier oplotenia: v cca 2 m, š 56 cm, vystúpenie z líca muriva 13 cm.   

Počet: 1 ks. 

NPO: všetky časti oplotenia zachovať, remeselne obnoviť. Staticky posúdiť časť severne od veže 

kostola. Novodobé úseky z tvárnic odporúčame nateraz omietnuť a eliminovať tak jeho rušivé 

vizuálne pôsobenie. Pôvodné kamenné oplotenie južne od veže kostola  nebolo podľa nášho názoru 

omietnuté, preto navrhujeme ho neomietať. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 1 - socha Neptúna 

 

Popis:  kamenná socha starého muža v životnej veľkosti. Zobrazený je nahý, telo čiastočne zahalené 

dlhým plášťom.  Postoj v miernom kontraposte. Bez atribútov.   

Datovanie:  koniec 18. storočia - zač. 19. storočia.  

Stav. technický stav: predpokladáme narušený, zvetranie kameňa, socha je neúplná, chýbajú jej ruky 

od ramien.  

Situovanie: severná časť parku v ostrovčeku severne od kaštieľa. 

Rozmery:  asi 170 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, reštaurovať, petrifikovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, konzervovať. Zapísaný v 

ÚZPF pod číslom 745/7.  

Foto:  
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K 2 - podstavec 

 

Popis:  hranolový podstavec , ktorého jedna strana má polkruhový výžliabok takmer v celej jeho 

hĺbke. Lemovaný kamennými dlhými blokmi. Čo podstavec pôvodne niesol nie je známe.  

Datovanie:  predpokladáme 1. pol. 19. storočia, asi do roku 1826, bez slohových znakov. 

Stav. technický stav: narušený, kamenná obruba rozlomená, zvetranie kameňa, machy. 

Situovanie: v severozápadnej časti parku, v úrovni detského ihriska. 

Rozmery:  pôdorys 70 x 70 cm, výžliabok  44 x 23 cm, š rámu 46 cm. 

Počet: 1 ks. 

NPO:  zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, petrifikovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, 

konzervovať. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 3 - ihlany 

 

Popis:  kamenné, okraje lemované páskou, s kovovou tyčou a otvorom pre osadenie.  Presný účel a 

osadenie poznáme. 

Datovanie:  predpokladáme 1. pol. 19. storočia, asi do roku 1826, bez slohových znakov. 

Stav. technický stav: narušený, kamenná obruba rozlomená, zvetranie kameňa, machy. 

Situovanie: v severozápadnej časti parku, v úrovni detského ihriska. 

Rozmery: dl. 100 cm, š steny 70 cm, páska 13 cm.    

Počet: 2 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, petrifikovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, 

konzervovať. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 4 - nápisová doska 

 

Popis:  kamenná doska obdĺžnikového tvaru hore s náznakom rímsy, plocha hladká s rytým latinským 

nápisom.  Obdĺžnik postavený na šírku. Nápis rytý, latinský. Pôvodné umiestnenie nie je známe. 

Datovanie:  1816 ( podľa nápisu ). 

Stav. technický stav: narušený až havarijný. Časť dosky zlomená, prasknutá , poškodená okolitým 

kyklopským murivom. Sekundárne osadená do oplotenia predpokladáme v 80. rokoch 20. storočia.  

Situovanie: murované oplotenie severne od kaštieľa, medzi svahom kaštieľa a Rovňanskou ulicou.  

Rozmery:  dl. cca 70 cm, v 45 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, reštaurovať, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu. Vzhľadom 

k osadeniu dosky, ktorá je blízko úrovne terénu a rušnej cesty odporúčame prekryť ochranným sklom, 

tak aby bolo zabezpečené dýchanie kameňa.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 5 -  epitafná doska 

 

Popis:  kamenná, obdĺžnikového tvaru, obdĺžnik postavený na výšku. Zobrazuje rytiera v životnej 

veľkosti v strnulom frontálnom postoji, en face. Rytier je oblečený do plátového brnenia, v jednej ruke 

drží meč a v druhej štít. Hlavu s čiapkou a bradou má položenú na vankúši.  Dosku lemuje páska s 

nápisom, nápis je aj na vankúši po oboch stranách hlavy rytiera. Nápis rytý, latinský. 

Datovanie:  1660 ( podľa nápisu ). Pôvodné osadenie poznáme.  

Stav. technický stav: narušený, zvetranie kameňa, strata čitateľnosti nápisu. Sekundárne osadená do 

múru predpokladáme v 80. rokoch 20. storočia.  

Situovanie: severné oplotenie areálu kaštieľa, východne od mostíka cez rieku Ledničanka. 

Rozmery:  v 193 cm, š 103 cm, š pásky 10 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO:  zachovať, reštaurovať, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu.  Rovnako 

podľa vyjadrenia reštaurátora zvážiť jej prekrytie. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 6 - hrob s  náhrobníkom 

 

Popis:  hrobové miesto tvorené kamenným rámom a náhrobníkom. Kamenný rám je jednoduchý, 

plocha ktorú vymedzuje nie je spevnená.  Z náhrobníka je zachovaná dolná časť z kameňov 

imitujúcich bralo. Na čelnej stene vyhĺbená kazeta pre nápisovú tabuľu. 

Datovanie:  koniec 19. - zač. 20. storočia. 

Stav. technický stav: narušený, horná časť náhrobníku chýba, rovnako chýba nápisová tabuľa. 

Kameň zvetraný, zarastený. 

Situovanie: v strede západnej časti parku, južne od ruiny kostola. 

Rozmery:  hrobové miesto dl. 230 cm, š 155 cm, aj s obrubou, š obruby 23 cm. Náhrobník v 105 cm, 

š 102 cm, hl. 46 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať. Zapísať do ÚZPF ako 

pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 7 - sedadlá (?) 

 

Popis:  kamenné prvky okrúhleho pôdorysu, v hornej časti rozšírené, dva krátke hranolové kamenné 

bloky.  Pravdepodobne slúžili ako sedadlá.  

Datovanie:  predpokladáme 1. pol. 19. storočia, do roku 1826, bez slohových znakov. 

Stav. technický stav: mierne narušený, mechanické poškodenia, zapustené do terénu. 

Situovanie: južne od veže kostola. 

Rozmery:  priemer cca 44 – 46 cm, v 12 – 19 cm. Hranoly  v 28 – 30 , š 16 - 19 cm, dl. 30 – 35 cm.   

Počet: 4   ks okrúhle sedadlá, 2 ks rovné bloky. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať. Zapísať do ÚZPF ako 

pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 8 - opracovaný kameň 

 

Popis:  kamenný blok obdĺžnikové tvaru. Predpokladáme že ide o súčasť nateraz neznámej drobnej 

architektúry parku 

Datovanie:  nedatovateľné. 

Stav. technický stav: narušený, zvetranie kameňa. 

Situovanie: južne od veže kostola, pri oplotení. 

Rozmery:  dl. 177 cm, š 25 cm, v 35 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, spôsob obnovy bude závisieť  od terénneho zistenia, kameň je potrebné prehliadnuť 

zo všetkých strán.  

Foto:  
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K 9 - náhrobok grófa Aspremonta  

 

Popis:  náhrobok tvorený schodiskovou podnožou na ktorej je postavený hranolový podstavec. Na 

čelnej strane podstavca zahĺbená kazeta pre osadenie nápisovej dosky. Na podstavci súsošie tvorené 

postavou mladej ženy, ktorá sa opiera o urnu na vrchole ktorej je veniec. Z druhej strany vázy postava 

kľačiaceho anjela ktorý drží erb grófa Aspremonta.  

Datovanie: 1819 - 1826, reštaurovanie pravdepodobne 60. roky 20. storočia.  

Stav. technický stav: narušený, hlavne mechanické poškodenia, postavy nemajú hlavy, anjelikovi 

chýba  ruka, chýba časť erbu.  

Situovanie: severovýchodne od veže kostola. 

Rozmery:  v 255 cm, š 258 cm, hl. 70 cm.  

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, reštaurovať, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu.  

Odporúčame nateraz ponechať v doterajšom torzálnom stave. Staršie stavy je možné prezentovať 

formou informačného panela. Zapísaný v ÚZPF pod číslom 745/3.  

Foto:  
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K 10 - torzo stĺpa 

 

Popis:  štyri kusy kamenného stĺpa. Jeden kus je podstavec štvorcového tvaru, ktorý nesie plintus a 

začiatok okrúhlej pätky stĺpa. Dva kusy  kamenných okrúhlych blokov s kanelúrovaným telom, jeden  

blok má vyhĺbenú kazetu pravdepodobne pre osadenie nápisovej tabule. Štvrtý kus je nečitateľný pre 

obrastenie zeleňou. 

Datovanie:  zač. 19. storočia, predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826.  

Stav. technický stav: silne narušený až havarijný, kamene sú zvetrané, jeden kus sa úplne pre 

obrastenie zeleňou v teréne stráca.  

Situovanie: východne od predpokladaného vodopádu.  

Rozmery:  podstavec 100 x 100 cm, ostatné dl. 90, 105 cm, 135 cm, priemer 87 cm, kazeta 39 x 38 

cm, hl. 6 cm.   

Počet: 4 ks. 

NPO: zachovať, umelecko – remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú 

úpravu.  Odporúčame opäť postaviť a zamedziť tak kontaktu častí stĺpa s terénom. Zapísať do ÚZPF 

ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 11 - kamenné bloky ( sokle ) 

 

Popis:  dva identické kamenné sokle ktoré niesli stĺpy začínajúce okrúhlou tanierovou pätkou.  

Datovanie:  zač. 19. storočia, predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826.  

Stav. technický stav: mierne narušený. 

Situovanie: na južnom konci  ha - ha priekopy. 

Rozmery:  v 90 cm, š 70 cm, hl. 70 cm.  

Počet: 2 ks. 

NPO: zachovať, umelecko – remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú 

úpravu.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 12 – portál ( zvaný šibenica ) 

 

Popis:  kamenný portál tvorený dvoma  dórskymi stĺpmi postavenými na hranolových sokloch. Stĺpy 

nesú štít s hladkým tehlovým tympanónom, ktorý je lemovaný rímsou. 

Datovanie:  zač. 19. storočia, predpokladáme okolo rokov 1800 - 1826. 

Stav. technický stav: narušený, zvetranie kameňa, opadaná omietka z tympanónu. 

Situovanie: na juhovýchodnom okraji veľkej lúky, pri zlome do lužnej časti parku. 

Rozmery:  v cca 8 – 9 m. 

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko – remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú 

úpravu.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 13 – studnička 

 

Popis:  tvorená novo vymurovaným kamenným podstavcom pre odtok vody na ktorom je hranolový 

podstavec ktorého hrany sú lemované páskou. Ukončuje ho zužujúci prvok na ktorom bol pôvodne 

osadený ukončujúci článok -  kanelúrovaná  šiška.  

Datovanie:  zač. 19. storočia, predpokladáme okolo rokov 1800 – 1826, podstavec 21. stor.  

Stav. technický stav: narušený, zvetranie kameňa, šiška bola povalená a dnes je deponovaná do 

zberného dvora obecného úradu. 

Situovanie: juhovýchodná časť lužnej časti parku.  

Rozmery:  podstavec v 122 cm a  66 x 54 cm.   

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú 

úpravu.  Odporúčame nateraz osadiť kópiu šišky.  Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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K 14 -  náhrobok grófky Batthyányovej 

 

Popis:  pôvodne kamenný hranolový náhrobok v tvare antického sarkofágu osadený na schodiskovej 

podnoži, prekrytý presahujúcou platňou na čele pôvodne s nápisom.  

Datovanie:  1816 - 1826. 

Stav. technický stav: havarijný, dnes rozlomený na mnoho častí. 

Situovanie: zberný dvor obce. Pôvodne juhovýchodne od veže kostola.   

Rozmery:  nemerateľný. 

Počet: 1 ks. 

NPO: zachovať, reštaurovať, petrifikovať, konzervovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu.  Zapísať 

do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  

 

 
 

náhrobok grófky Batthányovej pred rozbitím 

  

 
 

dnes  
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P 1 - kovové zábradlie 

 

Popis: ohrada je  z kovovej tyčoviny hranatého prierezu, s troma horizontálnymi prútmi, jeden je dole 

a hore sú dva. Raster zábradlia tvoria zvislé prúty s kopijovitým ukončením, medzi ktorými je v úrovni 

horných vodorovných prútov dvojica tyčí stvárnených do podoby lomeného oblúka. Tyče sú spájané 

šrubami.  

Datovanie:  19. storočie.  

Stav. technický stav: narušený, korózia, zachované v neúplnom stave.  

Situovanie: severovýchodne od veže kostola, pred náhrobkom grófa Aspremonta. 

Rozmery:  v cca  100 cm, dl. 7,2 m a 2,5 m.  

Počet: 2 ks. 

NPO: zachovať, umelecko - remeselne obnoviť, odkorodovať, zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, 

zakonzervovať , natrieť ochranným náterom. Zapísať do ÚZPF ako pamiatkový objekt. 

Foto:  
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S1 – Chránená lipa 
   

Popis:  Lipa malolistá (Tilia cordsta), chránený strom zapísaný v štátnom zozname pod evidenčným 

číslom S 70. Lipa je šesťramenná, chránená pre svoje rozmery, tvar a vek. 

Datovanie:  Vek 300 rokov 

Stav. technický stav: Strom je v dobrom stave. 

Situovanie: Lipa sa nachádza v južnej časti parku vedľa chodníka vedúceho od južného vstupu do 

parku od priekopy ha-ha. V inventarizácii drevín to je segment B8. 

Rozmery: obvod kmeňa lipy je 670 cm, výška 3 0m, priemer koruny 20 m 

Počet: 1 ks. 

NPO: Zachovať a zabezpečiť priebežnú údržbu prípadne arboristické zásahy v prípade potreby. 

Kontrolovať priebežne statiku stromu.  
Foto:   
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5.     Analýza vývoja parku 

 

5.1   Archívno-historický výskum objektu  

 

Park v Lednických Rovniach 

Mgr. Tomáš Janura, PhD. 

Historický ústav SAV 

 

 Archívny výskum k parku kaštieľa v Lednických Rovniach vychádzal z fondu Panstva 

Lednica, ktorý je uložený v Štátnom archíve Bytča. Fond obsahuje pomerne veľké množstvo 

materiálu, ale nie úplne v ucelenej forme. Pri výskume stavebných dejín šľachtických sídiel v období 

18. až 19. storočia, a teda aj parkov, sa najzásadnejšie informácie nachádzajú v účtovných 

písomnostiach. Ak sa zachovali v súvislom rade, predstavujú neoceniteľný zdroj poznania. V prípade 

skúmaného archívu panstva Lednica zostal účtovný materiál iba v torzovitom stave a pri rešeršnom 

prieskume nemohol poskytnúť relevantné informácie, a tak výsledky výskumu nepriniesli prevratné 

poznatky. 

 Druhým možným východiskom výskumu by boli rodové archívy Erdődyovcov 

a Aspremontovcov, ktorí vlastnili po istú dobu park a kaštieľ. Avšak ani tieto rodové zbierky 

z rôznych dôvodov neposkytujú priestor na rozšírenie výskumu. Časť rodového archívu Erdődyovcov 

sa síce nachádza v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, ale ide o vetvu rodu, ktorá nemala nič 

spoločné s Erdődyovcami z Lednických Rovní. Navyše materiál z 19. storočia dodnes nebol 

usporiadaný a orientácia v ňom nie je možná. Iba ak by bádateľ prešiel niekoľko sto kartónov, možno 

by našiel niečo k parku.  

Pri hľadaní potrebného šľachtického archívu pomohla zmienka v Révai Nagy lexikona, podľa 

ktorej sa archív lednických Aspremontovcov a Erdődyovcov dostal ešte v 19. storočí do kaštieľa 

Erdődyovcov v stolici Vas na území dnešného Maďarska.9 Neskôr tento archív premiestnili do 

Budapesti a po viacerých delimitáciách sa dostal do dnešného Magyar Nemzeti Levéltár – Országos 

Levéltár. Dodnes je tu uložený ako archív rodu Erdődy a vypracovali k nemu aj inventár, podľa 

ktorého sa však údaje k parku a ani účtovný materiál nezachovali.10 V tom istom archíve sa do roku 

1956 nachádzal aj samotný archív rodu Rákóczi-Aspremont, ten však zhorel pri povstaní Maďarov 

proti sovietskej okupácii. Z pôvodne rozsiahleho fondu s rozsahom 18 archívnych metrov zostalo 

necelých 60 cm, takže ani tu by sme nenašli potrebný účtovný materiál.11 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa archívny výskum mohol zamerať iba na osoby 

majiteľov panstva so sídlom v Lednických Rovniach. V texte som sa zameral iba na obdobie od konca 

18. storočia do konca 19. storočia, kedy park zažíval svoje vrcholné obdobie. Park vznikol v časoch 

grófa Jána Goberta Aspremonta (*1757 †1819) a jeho manželky Regíny Batthyanovej (†1816).12 

Spolu s parkom manželia nechali starší kaštieľ zvýšiť o jedno podlažie a vytvorili dôstojné sídlo 

grófskeho rodu Aspremont, ktoré bolo tak veľmi obdivované súčasníkmi, ale aj nasledujúcimi 

generáciami. Manželia založili aj rozsiahlu záhradu v Bratislave spolu s výstavbou záhradného paláca, 

kde dnes sídli Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Záhrada po oklieštení v 19. storočí dostala 

dnešný názov Medická. 

 Založenie parku v Lednických Rovniach nadviazalo na tradíciu starších okrasných záhrad 

predošlých majiteľov kaštieľa. Tvorcom kompozície parku sa na požiadanie grófa Jána Goberta 

Aspremonta stal záhradník Václav Wagner. Podobu moderného anglického parku v roku 1799 zachytil 

Ján Lösler. Pri výsadbe grófsky záhradník uprednostnil domáce dreviny a čiastočne ich doplnil 

cudzokrajnými kanadskými topoľmi, ktoré nechal gróf Ján Gobert priviezť z územia Rakúskeho 

                                                 
9 Révai Nagy Lexikona II. Budapest : Révai Nyomda, s. 171. 
10 Tento archív sa nachádza v Budapešti pod číslom P 107, ale k samotnému panstvu Lednica sa tam nachádza 

len zlomok materiálu, ktorý sa netýka parku. BAKÁCS, István – DÁVID, Lászlóné. P Szekció Kisebb családi és 

személyi fondok I. kötet. Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1968, s. 200–211. 
11 Zdroj tento informácie je uvedený na oficiálnej internetovej stránke archívu: 

http://193.224.149.3:8080/mol/fond 
12 DANIŠOVÁ, Anna. Obec Lednické Rovne. Lednické Rovne : Ametyst, 2004, s. 14. 
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Nizozemska (dnešného Belgicka). Výber územia nebol náhodný, nakoľko v uvedenej oblasti žili 

grófovi pokrvní príbuzní a vlastnili tam viacero veľkolepých kaštieľov.13 

 Súčasťou parku sa stal starý kostol obce Rovne, z ktorého sa do súčasnosti zachovala len veža. 

V krypte kostola sa nachádzalo šesť hrobov, v ktorých boli uložené pozostatky členov rodu 

Matiašovský a tvorcu parku Václava Wagnera. Tento posvätný okrsok parku dopĺňal neďaleko stojaci 

empírový náhrobok grófa Jána Goberta Aspremonta. Na hrobe grófa bol latinský nápis „Genitori 

optimo comiti Joh(ani) Goberto Aspremont Linden nato XXII. sept(embris) MDCCLVII dem(pto) XVI. 

sept(embris) MDCCCXIX tristissima filia comitissa Maria Erdődy posuit.“ V slovenskom preklade to 

znamená: „Najlepšiemu otcovi grófovi Jánovi Gobertovi Aspremont Linden, narodenému 22. 

septembra 1757, odídenému 16. septembra 1819, najzarmútenejšia dcéra, grófka Mária Erdődyová 

postavila (pomník).“ Na pomníku bola socha trúchliacej grófky Márie a dieťaťa, opierajúceho sa o erb 

rodu Aspremont. Manželka grófa Jána Goberta bola pochovaná vedľa cesty vedúcej ku studničke. Na 

hrobe grófovej manželky Regíny Batthyanyovej bol latinský nápis: „Obiit die XXVI. ian(uarii) 

MDCCCXVI. Dil(ectae) uxori Reginae Natae Batthyan. Posuit maerens maritus Aspremont.“ 

V slovenskom preklade to znamená: „Zomrela dňa 26. januára 1816. Drahej manželke Regíne, 

rodenej Batthyanyovej. Postavil (pomník) rozžialený manžel Aspremont.“14 

 Po smrti Jána Goberta Aspremonta sa v rokoch 1819 – 1833 správkyňou parku a kaštieľa stala 

jeho dcéra grófka Mária Aspremontová (1787 †1866), vydatá za grófa Juraja Erdődyho (1785 

†1859).15 Z čias Márie Aspremontovej sa zachovalo niekoľko inventárov zariadenia panských budov 

na panstve. V inventári z roku 1828 sa „v anglickej záhrade“ spomínalo šesť motýk, štrnásť jamových 

motýk, dvanásť misiek na rozsádzanie a 592 pevných kvetináčov.16 V inventári z roku 1829 v 

„anglickej záhrade a pri skleníku“  zaznamenali sedemnásť nových skleníkových okien, dve nové 

motyky, jeden železný hák, nové dvere do vodného rezervoáru, 70 pareniskových okien, päť vidiel na 

hnoj, 592 kvetináčov, dvanásť misiek na rozsádzanie, plechový strom, šesť širokých motýk, 23 

jamových motyčiek. U záhradníka boli okrem bežných predmetov na údržbu zelene vozík do 

oranžérie, čo by mohlo znamenať, že okrem skleníka v parku existovala aj oranžéria.17 

 Podľa inventára zariadenia panských budov z rokov 1830 – 1832 sa nedalo nič bližšie zistiť 

o budovách v parku, nakoľko sa v ňom neuviedli.18 

 Podrobný inventár kaštieľa bol vyhotovený pre Máriu Aspremontovú (1787 †1866) v roku 

1833, avšak ani slovom sa nezmienil o stavbách v parku. O dôvodoch vyhotovenia inventára sa bližšie 

nepísalo, ale s veľkou pravdepodobnosťou jeho vznik súvisel s prevodom celého panstva na Máriinu 

dcéru grófku Františku Erdődyovú (*1812 †1894), ktorá sa 7. januára 1833 vydala za slobodného 

baróna Filipa Skrbenského.19  

 Pravdepodobne v čase príprav na prevod majetku na Františku Erdődyovú vzniklo bližšie 

nedatované ocenenie všetkých panských budov. Podľa týchto dokumentov sa v „anglickej záhrade“ 

nachádzali nasledovné murované stavby: skleník, kamenné schody, brána podľa starobylých vzorov, 

komora v tvare ruiny („Ruin Kammer“), Dianin chrám občas nesprávne nazývaný ako Minervin, 

„Ruský dom“, „Rytiersky hrad“, „Die Neyrey“20, kamenný most a tri stĺpy, dve „gotické“ komory, 

dva stĺpy s čelným portálom, rybníček, tri kamenné mosty, 39 lavíc vytesaných z balvanov, dom pre 

furmana, tri hrádze na ochranu pred Váhom, dom záhradníka, dvojitá výhrevňa alebo parenisko, dve 

letné pohovky nazývané aj „ananásové postele“, ( myslí sa ananásovne, resp. hriadky ananásov, pozn. 

hl. spracovateľky ) , oplotenie záhrady z múru a priekop a Neptúnova studňa. Z dreveného materiálu 

bola komora pri skleníku, šesť klietok, trinásť mostíkov, „reclinatorium nazývané dáždnik“21 ( myslí 

                                                 
13 DANIŠOVÁ, ref. 4, s. 57, 60. 
14 DANIŠOVÁ, ref. 4, s. 60. 
15 Genealogická tabuľka rodu Erdődy dostupná na internete 25. novembra 2015: 

www.genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html 
16 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči (ďalej 

ŠAŽB), fond (ďalej f.) Panstvo Lednica (ďalej PL), i. č. 146. 
17 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 147. 
18 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 148. 
19 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 149. Genealogická tabuľka rodu Erdődy dostupná na internete 25. novembra 2015: 

www.genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html 
20 Pravdepodobne ide o nejakú stavbu so sochou Nereíd. 
21 Môže ísť o drevený domček na nohe pre exotické vtáctvo. 
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sa odpočívadlo, asi nejaký prístrešok, alebo altánok na ochranu pred slnkom, dažďom a pod. Dáždniku 

bola asi podobná jeho strecha s tým, že jeho strecha bola asi viacdielna a to buď v tvare nízkeho 

viacbokého ihlana, alebo mierne kupolovito vydutá, pozn. hl. spracovateľky ), maštaľ, vežička 

nazývaná „Čínska zvonkohra“, oplotenie kuchynskej záhrady a pyramída. Zo skleneného materiálu 

bolo vyrobených niekoľko bližšie nešpecifikovaných kusov letných horúcich ležadiel.22 

 Z nedatovaného súpisu budov panstva pravdepodobne z rovnakého obdobia ako ich ocenenie 

vieme, že v skleníku uchovávali talianske stromy, cudzokrajné planty a kvety so svojimi podstavcami. 

V „anglickej záhrade“ existovalo päť jazier, respektíve rybníkov so svojimi prívodmi vody, pričom 

jeden z nich sa nazýval „Forchenbach“ ( jarok, pozn. hl. spracovateľky),  panenská alabastrová socha, 

žriedlo nazývané „Spolok zjednotenia - „Vereinigunge Bundte“ (pravdepodobne  spojené prúdy vody, 

pozn. hl. spracovateľky ), „fons saliens nazývaný Strudl Teich“  ( jazierko s vodotryskom, pozn. hl. 

spracovateľky ) s pripojeným akvaduktom.23 K „Die Neyrey“  ( pravdepodobne stavba po obnove, 

z nem. neuern= obnoviť, pozn. hl. spracovateľky  ),  doplnili, že sa skladala z izby a komory, 

záhradníkov dom zo štyroch svetlíc, štyroch komôr a kuchyne a k tomu sa pripájala oddelená stavba 

a dvojité stajne. V kuchynskej záhrade rástli ovocné stromy a v záhrade používanej záhradníkom boli 

tri pareniská alebo výhrevne so zaklenutými kanálmi.24 

 Františka Erdődyová pravdepodobne nebola jediným vlastníkom panstva, ale istý podiel mal 

v rukách asi aj Františkin brat gróf Karol Erdődy (1816 †1864), ktorý žil najmä vo Viedni a 

Bratislave. Františka žila predovšetkým v kaštieli v Lednických Rovniach so svojim manželom 

barónom Filipom Skrbenským (1789 †1867). Ich syn barón Filip Skrbenský musel kaštieľ pre veľké 

dlhy v roku 1890 predať továrnikovi Jozefovi Schreiberovi.25  

 Z čias vlastníctva kaštieľa Františkou Erdődyovou zostala časť účtovného materiálu, v ktorom 

sa park označoval v nemčine ako „anglická záhrada“. V zachovaných sumároch príjmov a výdavkov 

sa našlo pár zmienok viažucich sa na úpravy parku. V roku 1833 pravdepodobne s príchodom 

Františky a jej manžela Filipa Skrbenského do Lednických Rovní súviseli rozsiahlejšie opravy budov. 

Na opravy kaštieľa sa vynaložilo 1 462 zlatých a v parku sa opravil skleník. Za 331 zlatých 

povymieňali rámy a sklenené okná.26 V ďalších zachovaných sumároch príjmov a výdavkov z rokov 

1834, 1836, 1839, 1840 a 1841 sa žiadne výdavky na záhradu nespomínali.27 

 
5.2. Stav  poznania - park v Lednických Rovniach v slovenskej a maďarskej spisbe 

 

Slovenská spisba 

 

Slovenská spisba o parku sa opiera o staršie články, väčšina údajov sa opakuje,  štúdie nemajú 

zoznam literatúry ani poznámkový aparát, autori nevykazujú snahu údaje overiť či archívne doložiť.  

Najstaršia slovenská nami zistená publikácia, resp. rukopis  o kaštieli  a parku je z roku 1927. 

Jej autorom je  dlhoročný miestny sklár a historik Ján Bárta a nesie názov Stručné dejiny kaštýla 

a parku v Lednických Rovňách. Ide o strojopisom napísaný text v rozsahu 4 strán.  Je uložený 

v Štátnom archíve v Bytči. Obsahuje všetky  vedomosti o parku a jeho súčastiach, ktoré boli neskôr 

nespočetne krát opísané a použité v rozličnom rozsahu a súvislostiach a boli opätovne zopakované. Sú 

významným podkladom pre všetky dnešné naše informácie. 

V roku 1940 vyšla kniha ,, Schreiber Dominium Lednicz 1890 – 1940,28 o parku sa zmieňuje 

veľmi stručne. Na str. 13 píše že v roku 1927 začali s pokusným vysádzaním topoľa kanadského 

v dolnej časti parku, na str. 16 - 17 o parku hovorí: “ Nespočetné cesty parku nie sú udržované, 

odstraňujú sa iba vyschlé stromy.“  

                                                 
22 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 552, kartón (ďalej k.) 93. 
23 Preklad tejto položky neviem presne zadefinovať. Môže ísť o vŕbový alebo slaný prameň nazývaný Rybník 

s krútňavou.  
24 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 552, k. 93. 
25 DANIŠOVÁ, ref. 4, s. 16, 17. Genealogická tabuľka rodu Erdődy dostupná na internete 25. novembra 2015: 

www.genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html 
26 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 363. 
27 MV SR, ŠAŽB, f. PL, i. č. 364, 365, 366, 367. 
28 Schreiber, R.:  Dominium Lednicz 1890 – 1940, Lednické Rovne, 1940 
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 Základom podstatných informácií o parku, ktoré sú opakovane uvedené  v slovenskej spisbe, 

sú podľa nášho názoru predovšetkým články v časopise Sklárska iskra z roku 195629, v ktorých  J. 

Bárta zopakoval údaje zo svojho strojopisného článku a sprístupnil ich tak širokej verejnosti, 30   a 

článok v časopise Záhradník a ovocinár z roku 1962.  

 V časopise sklární Lednické Rovne s názvom Sklárska iskra vyšli v  roku 1956 dva články 

o dejinách Lednických Rovní. Ich autorom je podľa mladšej literatúry práve Ján Bárta. 31 Informácie 

v tomto článku sú rovnaké ako v jeho rukopise.  V druhej časti článku píše, že v rokoch 1801 – 1812 

sa u grófa Aspremonta zdržiaval botanik Anton Rechel ( ostatní autori neskôr udávajú jeho priezvisko 

ako Rochel ), ktorý pestoval v Rovniach benátske a cudzokrajné rastliny. Gróf zahrnul do parku aj 

starý kostol, postavil v ňom hrob priateľa Kaschnitza na ktorom bol nápis: 

 

“ Anton Valentín Freiherr 

Kaschnitz, 

Geb. zu Wien 1740. 

Gest. im Jahre 1812. 

Freund des Grafen  Aspremont. Lei- 

che aus Mähren hergebracht.“ 

 

 Popisuje náhrobok grófky Batthányiovej s nápisom ako i náhrobok samotného grófa 

Aspremonta.  

Ďalej hovorí o bráne, ktorá mala na  jednej strane latinský nápis MORIBUS ANTIQUIS a na 

druhej francúzsky Il ne vaut pas le peine de vivre. V parku udáva sochu Neptúna, ktorému ľud hovorí 

Rybár, chrám Minervy s údajom o zničení sochy po roku 1918, píše o poškodení ihlanu na inom 

náhrobku, ktorý bol uzavretý kamennou doskou s vytesaným rytierom a nečitateľným latinským 

nápisom.  

V parku bola umelá zrúcanina, skupiny zlomených kamenných stĺpov, rozličné besiedky a „ 

podobné veci, ktoré patrili k ozdobe anglických parkov. „ Podľa J. Bártu fotografia parku vyhrala na 

výstave v Budapešti v roku 1885 medailu.  

Po znárodnení sa z majera stal štátny majetok, v kaštieli bola zriadená škola, zo skleníka sklad 

obilia. V priľahlej budove sklad Výkupného podniku, detské jasle a škôlka.  

 Je nutné povedať že tento článok má pre poznanie parku, okrem opisu Mednyanského, 

zásadný význam. Opisuje podľa nášho názoru veci, ktoré v roku 1956 ešte mohli existovať, alebo 

ktoré Ján Bárta videl. Následne ostatní autori tieto údaje vo svojich článkoch preberali a preberajú, bez 

toho,  aby, často krát ,  tieto veci videli, či údaje z článku verifikovali.  

 Na Bártov článok nadviazal Gejza Steinhubel v článku z roku 196232 v názvom Zachráňme 

dielo Václava Wagnera v Lednickom Rovnom. V úvode priznáva, že sa opiera o články Jána Bártu 

uverejnené v Sklárskej iskre. Píše o zanedbanom stave parku a jeho dvoch hlavných dominantách: 

veži kostola a kaštieli. Píše o počine grófa Rákocziho - vysadení 100 líp v parku po vzore parku 

v Zborove, ale dodáva, že z nich už niet dnes ani pamiatky. Založenie parku datuje rokom 1800 

a pripisuje ho záhradníkovi Václavovi Wagnerovi ktorý zomrel v roku 1814 a je aj v parku 

pochovaný. Vyzdvihuje prácu botanika Antona Rochela, fotografiu parku, ktorá vyhrala cenu na 

výstave v Budapešti v roku 1885, ďalej udáva stavby podľa Bártu. K zeleni parku píše: „ Po 

dendrologicky stránke sa objekt asi nikdy nevyznačoval obzvláštnym bohatstvom. Krásne sú borovice 

                                                 
29 Barta J.: Sklárska iskra, časopis pracujúcich sklární, n, p, v Lednických Rovniach, 1956, roč. 5, č. 9 -10.   
30 Do Rovní začiatkom 20. storočia prichádza moravský rodák Ján Bárta. Dlhoročný zamestnanec miestnych 

sklární bol autorom nielen odborných textov zameraných na problematiku sklárskej výroby ale aj príspevkov na 

tému dejín Rovní a tamojšieho parku. Ako vyzdvihol Géza Galavics, Bártovi boli známe takmer všetky kľúčové 

momenty jeho vývoja, čo svedčí o dlhodobom, sústredenom vyhľadávaní prameňov.  
31 [Ján Bárta]: Z dejín Lednických Rovní. In: Sklárska iskra, 1956, č. 9, s. 4; č. 10, s. 4. podľa GALAVICS 2006 

(viď v pozn. č. 15), pozn. č. 5. Je zaujímavé že sú tieto články pripisované Bártovi, hoci nad nadpisom Turistika   

je uvedené Vedie Jozef Novosad. Bárta ani v jednom článku nemá údaje o literatúre  a prameňoch. 
32 Steinhubel, G.: Zachráňme dielo Václava Wagnera v Lednickom Rovnom, Vinohradník a ovocinár, 1962, č. 

10. 



83 
 

okolo mauzólea a niekoľko starých cyprušekov vo vstupnej časti parku.“ V závere apeluje, aby sa 

v parku nepásli kravy , nenosili sa doň smetí a nehľadelo sa naň ako na zdroj paliva.   

Základný výskum obce33 popisuje predovšetkým kaštieľ a v rámci parku sa obmedzuje na 

vymenovanie stavieb pri kostole. Je dôležitý tým, že zachytáva existenciu náhrobkov ktoré už dnes 

neexistujú  a nie sú ani inde uvedené. K veži kostola je dôležitý údaj,  že bola zaklenutá českou 

plackou v strede so štukovým obrazcom, na murive starého kostola bolo zachované farebné modro- 

čierno – červené sgrafito. Z vonkajšej strany kostola udáva 4 náhrobky: 1. náhrobok Antona 

Kaschnitza s nápisom zhodným s nápisom u Bártu, len v poslednom riadku miesto slova Leiche je 

uvedené slovo Welche ?, druhý náhrobok s krížom s nápisom „Hier ruhet...“ 3. náhrobok  vo vrchole 

s krížom v strede pod festónom rytý nápis: „ Comerzi (?) eide et pie matri verae Barborae vitalis 

tristis et grati posuere Bukovichii. V nápise chronostikom 1792.  Štvrtým náhrobkom je náhrobok 

grófa Aspremonta.  

Príslušné heslo v Súpise pamiatok sa o ňom zmieňuje len v jednej vete, väčší priestor dostali 

vybrané objekty situované na jeho území ako veža bývalého farského kostola, mauzóleum 

Schreiberovcov a dvojica „empírových“ náhrobkov.34 

Z mladších štúdií je ťažiskovou štúdia Gejzu Runkoviča35 z roku 1978. Založenie parku datuje 

do konca 18. storočia, pričom hlavnú úlohu pri jeho tvorbe prisudzuje osobnému lekárovi grófa 

Aspremonta Antonovi Rochelovi, ktorý bol neskôr riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady 

v Budapešti.  Podľa Runkoviča v Rovniach pôsobil v rokoch 1805 – 1820. Osobu Václava Wagnera 

vôbec nespomína.  

Park považuje z kompozičného hľadiska za najhodnotnejší a najrozsiahlejší  v okrese. Na 

výstave v Budapešti bol vyznamenaný zlatou medailou. Pomerne veľa priestoru venuje Rákocziho 

lipám v parku, najstaršie možno pochádzajú práve z jeho čias, píše o konkrétnej lipe ktorá ak by 

pochádzala z čias Rákocziho bol by park jediným miestom výskytu týchto líp.  Okolo kostola píše 

v prítomnom čase, teda  že existuje náhrobok Antona Kaschnitza, grófky Batthányovej, grófa 

Aspremonta. V minulom čase píše o gotickej bráne s rotundovitou strážnicou a nápisom Moribus 

Antiqius, v roku 1952 stál v rybníku Neptún, podľa  Runkoviča v roku 1978 zmizol bez stopy (existuje 

dodnes, pozn. autorky), ako o už neexistujúcom píše i o chráme Minervy a gotickej bráne ( stoja 

dodnes , pozn. autorky).  Prvky, ktoré v parku vymenoval Medňanský datuje  až do konca 19. storočia.  

Ako prvý prináša podrobnejšie informácie o mauzóleu,  píše že ho dal postaviť Jozef 

Schreiber v roku 1890 podľa projektu A. Grófa. Do mauzólea ho pochovali v roku 1902.  

Negatívne hodnotí zásahy do parku po roku 1945: stavbu volejbalového ihriska, doskočišťa, 

betónovej platne, ktorá slúžila  ako tanečný parket, dreveného pódia  divadla v prírode, vychodené 

chodníky,  absenciu plotu,  zničené alpínium, zničenie najväčšieho tisu. Cituje pasáže z Medňanského. 

V závere konštatuje, že údržba parku sa obmedzuje len na čiastočnú starostlivosť o cestičky a kosenie 

trávy, stromy sa neošetrujú, naopak poškodzujú. Stav  stromov hodnotí nasledovne: listnaté sú 

prevažne v dobrom stave, niektoré ihličany vysychajú a tis bútľavie.    

Runkovič udáva nasledovný zoznam drevín a krov v parku:  

Listnaté stromy a kry: agát biely ( robinia pseudoacacia ), breza bradavičnatá ( betula verrucosa ), dub 

letný ( Quercus robur ), gaštan jedlý ( castanea sativa ), hrab obyčajný ( carpinus betulus ), jaseň štíhly 

( fraxinus excelsior ), javor mliečny ( acer platanoides ), javor horský ( acer pseudoplatanus ), javor 

poľný ( acer campestre ), katapla bignóniovitá ( catalpa bignonioides ), lipa malolistá ( tilia cordata ), 

lipa veľkolistá ( tilia platyphylla), magnólia vajcovolistá ( magnolia obovata ), orgován abyčajný ( 

syringa vulgaris ), pagaštan konský ( aesculus hippocastanum ), platan východný ( platanus orientalis 

), platan západný ( platanus occidentalis ).  

Ihličnaté stromy a kry: borovica  sosna ( pinus silvestris ), borovica Weymouthova ( pinus strobus ), 

jedľa biela ( abies alba ), smrek obyčajný ( picea abies ), smrekovec opadavý ( larix decidua ), tis 

obyčajný ( taxus baccata ), tuja východná ( thuja orientalis ), tuja západná ( thuja occidentalis ).  

 V záver konštatuje že zámer obnovy parku a kaštieľa sa bude realizovať.  

                                                 
33 Križan, M.: Základný výskum obce, Lednické Rovne, 1959. Archív PÚ SR Bratislava, fond Základné 

výskumy, sign. 1065.  
34 GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor – SÚPSOP 1968, s. 177 – 

178.  
35 Runkovič, G.: Parky a vzácne stromy v považskobystrickom okrese a ich ochrana, Osveta, 1978, str. 17 – 23. 
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Bártom sprostredkované údaje preberá aj novšia spisba. Z jeho prínosu čerpá i prvý prehľad 

historických parkov na Slovensku od Gejzu Steinhübela.36 Objavuje sa v nej správa o Václavovi 

Wagnerovi, dvornom záhradníkovi Jána Aspremonta. Okrem chyby v dátume Wagnerovho úmrtia  

nachádzame u Steinhübela aj celkom mylnú správu o ocenení fotografie „ktorejsi scenérie“ na výstave 

v Budapešti v roku 1855 (!).37  

V roku 2004 vyšla monografia obce ktorej autorkou je Anna Danišová. 38 Preberá informácie z 

ostatnej literatúry, novým údajom je zmienka o existencii železnice, mini vláčika, medzi kaštieľom a 

skleníkom a údaje o finančnej čiastke za obnovu parku, ktorá v rokoch 1993 - 99 stála 2 653 999 Sk. 

Kniha nemá poznámkový aparát. 39 

  

Maďarská spisba 

 

Výskum historických parkov na našom území spravidla naráža na nedostatok rukopisných, 

tlačených a obrazových prameňov. Anglický park v Rovniach tvorí z tohto pohľadu jednu zo 

zriedkavých výnimiek. Jedinečnosť tohto diela spájajúceho v sebe prírodný a „ľudský“ element si 

uvedomovali už súčasníci jeho zakladateľa, grófa Jána Goberta Aspremonta, medzi ktorých patril aj 

spisovateľ Alojz Medňanský (Mednyánszky). Medňanského opis Považia40 obsahuje vôbec prvú 

charakteristiku skúmanej pamiatky. Rovne predstavovali vzorový celok založený na dôsledne 

prevedenej, jednotnej myšlienke, kde sa v dokonalej harmónii snúbila príroda s umením. Medňanský 

opakovane zdôraznil Aspremontov kľúčový podiel na koncepcii tohto areálu, ktorému prisúdil i 

funkciu ukážkového hospodárstva. Pisateľ súčasne vymedzil okruh grófových inšpiračných zdrojov: 

boli nimi predovšetkým skúsenosti a poznatky zo zahraničia, aktuálna odborná literatúra tvoriaca 

zásadnú časť jeho bibliotéky a v neposlednom rade súdobá krajinomaľba. Jej vplyv bol citeľný najmä 

vo vizuálne efektnom rozmiestnení jednotlivých objektov (chrám Minervy, umelé ruiny, grotty, 

holandský majer a iné) v danom prostredí a v úprave ich okolia. Nemožno opomenúť, že park bol aj 

miestom piety. Gróf v ňom nechal pochovať svoju manželku i dlhoročného priateľa, exponenta 

jozefínskej reformnej politiky, baróna Antona Kaschnitza.41 Medňanského popis má mimoriadnu 

dokumentačnú a historickú hodnotu. Vystihuje všetky podstatné znaky parku v Rovniach, 

zaznamenáva ťažiskové stavby a umelecké diela, načrtáva východiská jeho zrodu a spresňuje funkcie, 

ktoré mu prisúdil Ján Aspremont. Podľa popisu  Medňanského sa v roku 1826 v parku nachádzali: 

cesty a chodníčky, jazerá, vodopády, kvetinové záhony, kríky, besiedky, kostol, hrob grófa 

Kaschnitza, starorímsky sarkofág, , náhrobok z čierneho mramoru, chrám Minervy, zrúcaniny, zámok, 

jaskyne, holandské majere a podobné budovy. Zo sadovníckych úpravy vysoko vyzdvihuje dvanásť 

kusov „mimoriadne vysokých kanadských topoľov“, ktoré sú podľa Medňanského „prvé svojho druhu, 

azda aj v celej krajine.“  42 

Pripomeňme, že staršie uhorské geografické práce z konca 18. storočia – teda z čias 

predpokladaného založenia komplexu – spomínajú len aspremontovský (pôv. rákociovský) kaštieľ.43 

Až u Eleka Fényesa nachádzame zmienku o prekrásnej anglickej záhrade, ktorej ... prírodné pôvaby 

ešte znásobila ľudská ruka.44 S touto správou sa stretávame aj v diele Jánosa Hunfalvyho.45  

                                                 
36STEINHÜBEL, Gejza: Slovenské parky a záhrady. Martin: Osveta 1990, s. 47. 
37 STEINHÜBEL, 1990 (ref. 11), s. 47 – 48. 
38 Danišová A.: Obec Lednické Rovne, Ametyst , 2004.  
39 Spracovateľka kontaktovala autorku s  cieľom získať staršie fotografie hlavne chrámu Minervy s fotkou sochy. 

Autorka zväzok venovaný parku venovala  osobe, na  ktorej meno si nevedela spomenúť.   
40 Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Prvé vydanie v roku 1826. Druhé (1844) sa stalo základom 

pre slovenský i maďarský preklad  knihy- MEDNYANSZKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. Bratislava: 1981 
41 MEDNYANSZKÝ,  1981 (ref. 1), s. 94 – 95. 
42 Medňyanský str. 114  
43 KORABINSKY, Johann Matthias: Geographisch=Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg: 

Weber und Korabinsky 1786, s. 609; VÁLYI, András: Magyar Országnak leírása. Harmadik kötet. Buda: 

A Királyi Universitásnak betüivel 1799, s. 211. 
44 FÉNYES, Elek: Magyarország geographiai szótára. III. kötet. Pest: Kozma Vazul 1851, s. 301. 
45 HUNFALVY, János: Magyarország és Erdély képekben. Első szakasz: Magyarország. II. kötet. Darmstadt: G. 

G. Lange 1860, s. 110. 
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Rovne v auguste roku 1879 navštívil maďarský spisovateľ Mór Jókai. Udalosť a jej dejisko (t. 

j. park) zaznamenal článok v jednom z regionálnych periodík.46 Samotný Jókai sa k Rovniam vrátil 

v úvode svojho dvojzväzkového románu Akik kétszer halnak meg (Tí, čo zomierajú dvakrát) z roku 

1881. Park sa stal jednou zo scén slávnej uhorskej minulosti a symbolom výmeny „domácich“ pánov 

za „cudzích“.47 Štyri roky po vydaní Jókaiho románu sa v Budapešti uskutočnila Krajinská všeobecná 

výstava, v rámci ktorej bol prezentovaný aj plán anglickej záhrady v Rovniach. Výkres hlásiaci sa do 

roku 1799 získal pri tejto príležitosti vysoké hodnotenie.48 

Ako naznačuje aj vyššie uvedený prehľad, park bol počas celého 19. storočia známou 

lokalitou oceňovanou aj na odborných fórach. Po radikálnych spoločensko-politických zmenách 

v roku 1918 a najmä po skončení II. svetovej vojny nastáva jeho úpadok. Do širšieho povedomia sa 

vracia až v priebehu druhej polovice 20. storočia.  

 Anglické parky 19. storočia na území historického Uhorska systematicky skúmala maďarská 

historička umenia Anna Zádor, Rovní sa však dotkla len okrajovo.49 Zmienku o nich nenájdeme ani 

v najnovšom prehľade architektúry a úžitkového umenia 19. storočia od kolektívu Józsefa Sisu.50  

 K poznaniu nášho parku významne prispel Géza Galavics.51 Galavicsova obsiahla štúdia 

publikovaná v roku 2006 na stránkach Ars Hungarica je pokusom o rekonštrukciu princípov, ktoré sa 

podpísali pod primárnym vzhľadom areálu a je jednou zo základných a zatiaľ najvyčerpávajúcich 

štúdií k dejinám parku. Autor osobitne vyzdvihol spojitosti medzi slobodomurárskymi ideami 

a anglickým parkom, ako „spoločenskou utópiou“ a prvýkrát predstavil sériu doposiaľ neznámych 

grafík znázorňujúcich niektoré detaily aspremontovskej záhrady. Galavics skúma jednotlivé fenomény 

na pozadí širšieho uhorského i európskeho kontextu, čím vytvára pomerne širokú bázu dobových 

analógií. Mimoriadne prínosná je posledná kapitola textu obsahujúca kritický prehľad doterajšieho 

bádania k téme Rovní na maďarskej a slovenskej strane.52 

 V úvode píše krátke dejiny kaštieľa a parku a sleduje zmeny vlastníkov od rodu Aspremont 

cez rodinu Skrbenských ktorá predala panstvo Jozefovi Schreiberovi. 

 Ideový zámer a koncepciu parku podľa Galavicsa výrazne ovplyvnil fakt, že zakladateľ parku 

Ján Aspremont bol členom slobodomurárskej lóže. Snaha slobodomurárov o obnovenie neskazenej 

prírody  vplývala na charakter novozaložených anglických parkov.  

Veľkou časťou Galavicsovej štúdie je riešenie otázky datovania zachovaného plánu, mapy, 

parku. Plán má na dolnom pravom okraji nápis vyhotovil inžinier Ján Löfler a podľa Galavicsa inou 

rukou datovanie 1799. Podľa Galavicsa : "Celá štruktúra, charakter, sieť komunikácií a vedenie ich 

trás skutočne evokujú záhradné umenie okolo roku 1799, no schéma výsadby záhonu pred kaštieľom 

zodpovedá druhej polovici 19. storočia. Vedeli sme, že plán parku v Rovniach bol ocenený veľkou 

medailou na budapeštianskej krajinskej výstave usporiadanej v roku 1885, ale až Gábor Alföldy 

stotožnil kresbu z považskobystrického archívu s „Mapou parku v Rovniach“ figurujúcou v katalógu 

spomenutej výstavy.53 Vystavujúci získal medailu za „význačný návrh“ záhrady, no rovnako ju mohol 

                                                 
46 Pozsony vidéki Lapok, 14. VIII. 1879, podľa GALAVICS 2006 (viď v pozn. č. 15), pozn. č. 2. 
47 JÓKAI, Mór: Akik kétszer halnak meg (1881). I. kötet. Budapest: Akadémia Kiadó 1966, s. 9 
48 Budapesti Országos Általános Kiállítás katalógusa / Katalóg budapeštianskej krajinskej všeobecnej výstavy. 

Zostavil Soma Mudrony. II. csoport / II. skupina, Kertészet és Szőlészet / Záhradníctvo a vinohradníctvo. 

Budapest 1885, s. 44 (N. 371); Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás. A tanács határozatai 

alapján kitüntetett valamint a versenyen kívül álló kiállítók és a kitüntetett közreműködők jegyzéke. / Krajinská 

všeobecná výstava v Budapešti v r. 1885. Zoznam ocenených na základe rozhodnutia výstavnej rady, 

vystavujúcich mimo súťaže a ocenených spolupracovníkov. Budapest 1885, s. 21; Hivatalos jelentés a Budapesti 

1885-ki Országos Általános Kiállításról. / Oficiálna správa o Krajinskej všeobecnej výstave konanej v r. 1885 

v Budapešti. Zostavil Károly Keleti, II. kötet / zväzok, II. csoport / skupina, písal Gusztáv Emich. Budapest 

1885, s. 105. Podľa GALAVICS 2006 (viď v pozn. č. 15), pozn. č. 15. 
49 ZÁDOR, Anna: Válogatott tanulmányok. Budapest 1988, s. 237, pozn. č. 9 
50 ed.) SISA, József: A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest: MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2013 
51

GALAVICS, Géza: Egy elfeledett angolkert – Rovnye Trencsén megyében. In: Ars Hungarica, 34, 2006, č. 1, s. 

119 – 157, v pozn. 12 s odkazmi na autorove staršie súvisiace práce. 
52  GALAVICS 2006 (ref. 15), s. 152 – 157. 
53 O ocenení z roku 1885: RUNKOVIČ, Gejza: Parky a vzácne stromy v Považskobystrickom okrese a ich ochrana. 

Martin 1978, s. 17. Budapesti Országos Általános Kiállítás katalógusa / Katalóg budapeštianskej krajinskej 
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dostať aj za zachovanie jej charakteru v duchu čias najväčšieho rozkvetu krajinárskych parkov v 

rokoch 1790 – 1820. Mapa parku v Rovniach mohla byť vytvorená na základe plánu z roku 1799, bola 

však doplnená („aktualizovaná“) o úpravy uskutočnené do roku 1885 (ktoré sa však v zásade nedotkli 

existujúcej štruktúry). " Je potrebné povedať, že Galavics v svojej štúdií neudáva titul Gábora 

Alföldyho v ktorom došlo k predatovaniu plánu, on sám vo svojej štúdií tento plán datuje do roku 

1885.  

 Po krátkom popise parku vyzdvihuje Galavics výsadby topoľov , ktoré doniesol do parku gróf 

Aspremont, vyzdvihuje prínos  lekára a botanika Antona Rochela (1770 – 1847), ktorý žil medzi 

rokmi 1802 – 1812 i neskôr v Rovniach a  kde založil vlastnú botanickú záhradu. Popisuje drobnú 

architektúru parku - chrám Minervy, sochu Neptúna, brány s nápismi, 54 vyzdvihuje park ako miesto 

spomienky, resp. osadenie pomníkov na spomienku zosnulých. Obrázok náhrobku publikovaný v 

štúdií, ktorý popisuje Galavics ako náhrobok baróna Antona Kaschnitza však vôbec nemusí byť jeho 

náhrobkom ( nemá text, pozn. autorky ). 55  

  Galavics sa v svojej štúdií venuje olejomaľbám Aloisa Saara, ktorý vytvoril šesť kompozícií 

zvečňujúcich detaily parku v Rovniach. Jednu z nich videl v roku 1979 a zobrazovala náhrobok 

šľachtičnej Batthyányovej.  Ďalej rozpisuje svoj predpoklad čo mohlo byť namaľované na ostatných 

grafikách.  

 Zo zachovaných grafík parku podrobne rozoberá výjavy na grafikách  zachovaných v 

Národnej knižnici vo Viedni ktoré sú  z roku 1820. V závere podáva stručný prehľad slovenskej spisby 

o parku, ktorej vyčíta skutočnosť že nemá spravidla poznámkový aparát.  

 Považujem za potrebné dodať, že Géza Galavics v svojej štúdií v texte ani v poznámkovom 

aparáte neodkazuje na primárne archívne zdroje.     

 Z mladšej maďarskej spisby spomenieme prácu Gergely Hajdu Nagya. V katalógovej časti  

dizertačnej práce Gergely Hajdu Nagya zameranej na umelé ruiny, grotty a pustovne nachádzajúce sa 

(resp. doložené) v parkoch historického Uhorska.56 Hajdu Nagy v zásade vychádza z Galavicsovej 

štúdie, ktorej údaje vzťahujúce sa k vybraným objektom (tzv. rytierov dom, gotická brána) koriguje na 

základe vlastného terénneho výskumu. V rámci katalógového hesla eviduje aj stavby (portál 

s tympanónom) a torzá (stĺpov), ktoré sa v skorších materiáloch neuvádzajú.  

   

5.3. Analýza vývoja parku   
 

 Historický vývoj parku bol stanovený na základe mapových podkladov, archívneho výskumu , 

terénneho zistenia ako i rozboru grafických podkladov.   

 

                                                                                                                                                         
všeobecnej výstavy. Zostavil Soma Mudrony. II. csoport / II. skupina, Kertészet és Szőlészet / Záhradníctvo 

a vinohradníctvo. Budapest 1885, s. 44 (N. 371). Neďaleko plánu Rovní bol vystavený výkres parku vo Vácrátót 

od Sándora Vigyázóa (N. 381). O medaile pre plán Rovní: Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás. 

A tanács határozatai alapján kitüntetett valamint a versenyen kívül álló kiállítók és a kitüntetett közreműködők 

jegyzéke. / Krajinská všeobecná výstava v Budapešti v r. 1885. Zoznam ocenených na základe rozhodnutia 

výstavnej rady, vystavujúcich mimo súťaže a ocenených spolupracovníkov. Budapest 1885, s. 21. Písomné 

hodnotenie ocenených plánov: Hivatalos jelentés a Budapesti 1885-ki Országos Általános Kiállításról. / 

Oficiálna správa o Krajinskej všeobecnej výstave konanej v r. 1885 v Budapešti. Zostavil Károly Keleti, II. kötet 

/ zväzok, II. csoport / skupina, písal Gusztáv Emich. Budapest 1885, s. 105, s vyzdvihnutím štyroch plánov 

(architektov – krajinárov Vilmosa Jámbora, Armína Petza, Henricha Banda, v prípade štvrtého – z Rovní – bol 

uvedený len vystavujúci, Filip Skribenský). Štyri projekty – ako sa píše v hodnotení – vyhovovali aj vyšším 

nárokom. 
54 Galavics tieto brány nemohol vidieť, prebral ich z článku uverejnenom v Sklárskej iskre v roku 1956.  
55 Podľa základného výskumu obce boli  v parku pri kostole  4 náhrobky. Navyše forma tohto náhrobku 

zodpovedá architektúre náhrobkov z 1. pol. 20. storočia, nie 19. storočia. Galavics, zrejme vedomí si tohto 

rozporu, bez udania zdroja ,píše že  "náhrobník sa na Kaschnitzov hrob dostal až v časoch Schreiberovcov. Noví 

vlastník si ctil „Aspremontovskú“ tradíciu miesta." Galavics, G.: c. d. pozn. 31.  
56 HAJDU NAGY, Gergely: Rusztikus építmények a magyar kertművészetben. Romok, grották, remeteségek. 

Doktori értekezés. Corvinus Egyetem, Budapest – Tájépítészeti és tájökológiai Doktori Iskola, 2011, s. 130 – 

134. 
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 1. etapa -  založenie parku okolo 1800 -  1826), (celkovo 1785 -  1890 )   

 

 Z tohto obdobia sú k dejinám parku dôležité mapové podklady, archívne údaje,  doteraz 

zachovaná časť drobnej architektúry a čiastočne aj grafiky z roku 1820.  

 Obdobie založenia parku je vymedzené dvoma mapovými podkladmi: mapou z roku 1799 a  

mapou 2. vojenského mapovania z rokov 1812 - 13.  

Staršia mapa 1. vojenského mapovania z rokov 1782 - 84 a mapa z roku 1785 existenciu parku 

nezachytáva.   

  Na snímke 1. vojenského mapovania je vyobrazená obec Lednické  Rovne. Cez obec ide 

hlavná cesta  na ktorú sa pripájajú  tri vedľajšie. Pozdĺž hlavnej cesty je naznačená zástavba domov. 

V nadväznosti na stavby sú vyznačené záhrady, resp. sady, prechod medzi intravilánom 

a extravilánom.  

 Park nie je ešte v tejto mape vymedzený. Na východnej strane od obce je zobrazený Váh.  

Rieka Ledničanka nie je vo východnej časti územia vyobrazená.  V smere sever juh sú čitateľné  svahy 

na území dnešného parku. Nad svahom na západnej strane je zakreslený kostol, ktorý sa stal neskôr 

súčasťou parku.  Dnes sa nachádza zhruba pri strednej časti západného oplotenia. 

 

 
 

 Na mape urbáru obce z roku 178557  rovnako park ešte nie je vymedzený. V jeho terajšej 

severnej časti,  ktorá nadväzuje na obec môžeme veľmi nezreteľne predpokladať úžitkovú záhradu. 

Celá severná časť , resp. miesto dnešného parku, je vyznačené ako obora.  

 

 

                                                 
57 Mapa je uložená v archíve v Považskej Bystrici , fond plánov  a máp. 
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 Založenie parku v Lednických Rovniach je spojené s menom majiteľa panstva grófom Jánom 

Gobertom Aspremontom - Linden, ktorého rodová línia pochádza z dnešného Belgicka.  Park vznikol 

pri kaštieli, ktorý bol postavený koncom 17. storočia a rozšírený do dnešnej podoby okolo pol. 18. 

storočia. 58 Podľa literatúry za vytvorením parku stáli, okrem grófa Aspremonta,  dve osobnosti a síce 

záhradník Václav Wagner a botanik Anton  Rochel. Tieto údaje vniesol do literatúry Ján Barta a  

archívne sa ich nateraz nepodarilo overiť. Pôsobenie Antona Rochela v Rovniach je doložené 

maďarskou botanickou literatúrou.59  Samotné založenie parku možno datovať do okolo roku 1800, 

nakoľko na mape 2. vojenského mapovania z rokov 1812 - 13 je už park zobrazený v dnešnom 

rozsahu a zo základnými komunikačnými trasami.  60  

 Na vojenskej mape je zobrazená obec Lednické Rovne s nadväzujúcou sieťou ciest a alejí. 

Tieto vymedzujú kultúrnu krajinu  v okolí obce. Na východ od obce, oddelený pravdepodobne 

obrábanou pôdou, je už jasne vymedzený park. Z východnej strany ho ohraničuje rieka Ledničanka.  

 V severnej časti pri kaštieli je náznak parteru a úžitkovej časti záhrady. Vegetácia v celom 

parku je vyznačená symbolicky. Ale aj na základe symboliky môžeme  vidieť voľnú plochu lúky 

v južnej časti, čo korešponduje aj s dnešným stavom. Porasty sú vyznačené pri južnom 

a juhozápadnom oplotení a pod svahom v severnej časti. Pozdĺž hlavného chodníka tiahnuceho sa 

pozdĺž západného oplotenie je naznačená aleja. 

 V mape je čitateľná základná sieť chodníkov, hlavne v južnej časti, ktorá korešponduje s 

hlavnými chodníkmi aj dnešného stavu. V severnej časti je čitateľný chodník, ktorý smeruje od 

severného vchodu pod kaštieľom do parku v južnom smere. V  polovičke sa rozdeľuje na dva rovné, 

temer rovnobežné úseky, ktoré približne v strede parku končia pri rieke Ledničanka.  

 V smere sever juh sú vyznačené svahy pod kostolom a v južnej časti parku. 

                                                 
58 PÚK: Súpis pamiatkových výskumov vykonaných v Projektovom ústave kultúry Bratislava v rokoch 1975 – 

1989, PÚK Bratislava, 1990, str. 10.  
59 Pozri A Magyar Térmedzettudományi Múzeum évkonyve (Annales ) roky 1923, 1926, 1934.  
60 Túto mapu udávame ako 1. prameň informácií, nakoľko jej datovanie doteraz nikto nespochybnil.  
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  Vodné plochy nie sú z mapy jasne čitateľné. Len v  severnej časti pod kaštieľom môžeme 

usudzovať na jazierko, ktoré tam je aj v súčasnosti. Z neho je naznačený vodný kanál, ktorý 

zodpovedá  priebehu pod pätou svahu a ústi  do toku Ledničanky. To zodpovedá čiastočne 

dochovanému stavu v súčasnosti. Zo severozápadu na juhovýchod smerom k toku Ledničanky sa 

kľukatí ďalšia línia vodného prvku do nej ústiaceho. Tretia zobrazená vodoteč je pred kostolom. 

Z mapy je vidno, že ide o miestny potok ktorého prameň nevieme z mapy identifikovať . Preteká 

krajinou, obcou Lednické Rovne, a cez západné oplotenie na sever od kostola vteká do parku. Tento 

prvok už dnes v parku nie je. Podľa terénu však možno usudzovať na jeho existenciu. Jazero, ktoré 

v súčasnej dobe existuje v strednej časti parku nie je na mape zobrazené.  

 V západnej časti je jasne vyznačené oplotenie a kostol približne v strede západného oplotenia. 

V juhozápadnej časti je tiež jasne vymedzená hranica parku. Predpokladáme priekopu ha-ha s nikou na 

úrovni Minervinho chrámu, ktorá oblúkom vybieha do krajiny. 

  V juhovýchodnej časti je zobrazený východ z parku do krajiny, stvárnený tiež oblúkovitým 

vyklenutím do krajiny. Na tento vstup nadväzuje aleja pozdĺž cesty, ktorá prepája park s krajinou. 

Aleje, ako významný krajinotvorný prvok lemujú aj nadväzujúce cesty, ktoré sú z mapy čitateľné. 

 

 
  

Druhým mapovým podkladom zachytávajúcim park je  komasačná mapa zachovaná v archíve 

v Považskej Bystrici. Na samotnej mape je nápis s datovaním 1799 a textom vyhotovil János Löfler 

inžinier, resp. správnejší je preklad geometer. Slovenská literatúra toto datovanie nespochybňuje. 

Podľa analýzy Gézu Galavicsa v jeho štúdií o parku v Rovniach, ide ale o mapu z roku 1885, ktorá 

bola vytvorená na základe staršej mapy z roku 1799. Svoje tvrdenie opiera o nasledovné skutočnosti: 

parkové úpravy pred kaštieľom zodpovedajú 2. pol. 19. storočia, o štúdiu  Gábora Alföldyho, ktorý 

tento plán stotožnil s plánom prezentovaným na výstave v roku 1885. Galavics neuvádza o ktorú 

kaštieľ 

kostol 

ha - ha priekopa 
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štúdiu konkrétne ide 61, opiera sa o názor , že „ Písmom charakteristickým pre koniec 19. storočia je 

na mape uvedené „vyhotovil inžinier Ján Löfler“, v blízkosti je inou rukou a iným perom písaný 

letopočet „1799“. 62 

 

 
 

Otázka datovania záhonov pred kaštieľom je problematická a nie jednoznačná. Ak aj prijmeme 

názor  Galavicsa, nemusí zodpovedať historickej skutočnosti, ak si uvedomíme, že gróf Aspremont 

a jeho rod pochádzal z oblasti dnešného Belgicka, voči ktorému vývoj záhradnej architektúry 

v Uhorsku zaostával. Na druhej strane sú na tomto pláne zobrazené drobné architektúry, ktoré vznikli 

po roku 1799, v lužnej časti je napr. zobrazený  ovál, pravdepodobne hipodrom, ktorý v inventári 

stavieb  parku z 30. rokov 18. storočia nefiguruje.  

Nateraz nechávame datovanie plánu otvorené a uvádzame ho ako plán z roku 1799.  

 Na tejto mape je veľmi podrobne zobrazený park v celom jeho rozsahu. Silueta parku 

korešponduje so zobrazením z 2.vojenského mapovania, čo je aj jeho dnešný rozsah. Mapa je farebná.  

Objekty drobnej architektúry v mape sú znázornene len ako svetlé plochy v pôdoryse. Nie je teda 

jasné aké konkrétne objekty na jednotlivých miestach boli a akú plnili funkciu.  

 Podrobne je zobrazená vegetácia, jej textúra a výška. Všetky vegetačné prvky sú vyobrazené 

plasticky, vrátane tieňov. Je jasne rozlíšiteľná štruktúra porastov. Najhustejšie sú hlavne na svahoch 

a pozdĺž rieky Ledničanka. Odlíšiteľné sú listnaté a ihličnaté dreviny. Zastúpenie ihličnatých drevín je 

pomerne vysoké. Výrazné sú aj siluety topoľov. V severnej časti a pozdĺž západného oplotenie sú 

aleje. Výrazný je aj ovál zhruba v strednej časti s jednostranným stromoradím. Na lúkach sú solitérne 

stromy alebo skupiny solitér. Výšku porastov a vegetačných prvkov je možné usudzovať z tieňov 

vegetácie, ktoré sú tiež na mape zobrazené. 

 Jasne sú znázornené vodné prvky a sieť chodníkov. 

 Z mapy je jasné funkčné členenie parku. Celkovo aj z tejto mapy sú čitateľné dve úrovne 

terénu parku. Zhruba zo severozápadu na juh v oblúku prebieha svah. Tento rozdeľuje park na vyššie 

položenú časť na úrovni kaštieľa a od neho plynule pokračujúceho terénu a časť pod svahom, ktorá je 

lužnou časťou parku a končí pri toku rieky Ledničanka. 

  

Západná časť parku položená nad svahom.  

 

 Na západ od kaštieľa smerom k obci sú na mape znázornené pravidelné obdĺžnikové trávnaté 

plochy s lemom nízkych drevín. Chodník smerujúci zo západu na východ spája priestor pred 

kaštieľom s úžitkovou záhradou. Je lemovaný stromoradím z menších stromov. Časť, kde sú 

znázornené záhony je odčlenená od parku hospodárskou budovou. Táto časť už dnes nie je súčasťou 

parku, bola zastavaná. 

 Budovami kaštieľa je  vymedzený parter, ktorý je tvorený podlhovastým centrálnym 

trávnatým záhonom s obvodovú výsadbu drevín s kvetinovými záhonmi a drobnými 

architektonickými prvkami. Stvárnenie kvetinových záhonov môže zodpovedať obdobiu začiatku až 

polovici 19. storočia. Kvetinové záhony sú zakreslené aj pri šikmom chodníku, ktorý vychádza 

z pravidelného parteru. Časť ktorá naň nadväzuje je tvorená voľnou trávnatou plochou so solitérnou 

                                                 
61 Do termínu odovzdania výskumu sa nám nepodarilo zistiť názov štúdie. Autorky budú naďalej v tejto veci 

konať. 
62 Galavics, G: Egy elfeledett angolkert – Rovnye trencsén megyében, In: Ars Hungarica, 34, 2006, č. 1, str. 

126.  
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drevinou. Severný okraj plochy nad svahom je lemovaný chodníkom s jednostranným stromoradím. 

V tejto časti je dnes jednoducho upravená trávnatá plocha s centrálnym chodníkom a nevhodným 

mobiliárom. Celá časť pred kaštieľom a spomenutá nadväzujúca plocha sú dnes majetkom firmy 

RONA a.s. Lednické Rovne a je odčlenená oplotením a nie sú predmetom riešenia. 

  Z tohto  priestoru, vychádza chodník, ktorý pokračuje v severojužnom smere pozdĺž 

západného oplotenia. Ide o dôležitý chodník, ktorý sa zachoval v pôvodnom trasovaní. Na mapovom 

podklade sú v tejto časti priestoru rozvoľnené porasty stromov. Pozdĺž hornej hrany svahu pokračuje 

chodník na ktorý sa napájajú priečne chodníky z lužnej časti parku. Z hlavného chodníka vychádza  

odbočka ,ktorá potom pokračuje do lužnej časti parku až k jazierku. 

 Hlavný chodník pokračuje pozdĺž oplotenia. Ešte pred kostolom je vyznačená husto zarastená 

časť. Podľa zobrazenej vegetácie usudzujeme na ihličnaté stromy s podrastom nižších drevín. Tesne 

severne od tohto porastu je kruhová plocha so solitérnym stromom uprostred, lemovaná 

pravdepodobne záhonom kvetov. Z tejto plochy zbieha chodníček na lúku v lužnej časti a zároveň je   

zokruhovaný znovu na hlavný chodník.  

 Na hlavný chodník sa pripája v mieste kde bol podľa mapy pravdepodobne umelý vodopád. 

Voda potom  tiekla vodným kanálom dole svahom a pozdĺž päty svahu do lužnej časti parku.  Bol 

napájaný pravdepodobne potokom, ktorý sme popísali v mape 2.vojenského mapovania. Tento prvok 

je situovaný tesne pri západnom oplotení severne od kostola. Terén v týchto miestach naznačuje 

existenciu uvedených prvkov. 

 Ďalším ťažiskovým priestorom pozdĺž západného chodníka je priestor okolo kostola 

a samotný kostol. V mape je okolo kostola vyznačený chodník, ktorý pravdepodobne ústil do vchodov 

v oplotení. Plocha medzi okružným chodníkom a kostolom je čiastočne trávnatá, čiastočne vysadená 

nízkymi drevinami. Priestor na sever od chodníka je trávnatý so solitérnym stromom a kvetinovým 

záhonom. Na severovýchode  ako i juhovýchodne od kostola je náhrobok.  

 Svahy pod kostolom sú husto porastené, usudzujeme zase na ihličnaté stromy s podrastom. 

Smerom na juh od kostola sa odpája menši chodník, ktorý na východ od hlavného chodníka vytvára 

v poraste menší okruh. Tento okruh je prepojený po svahu do lužnej časti. Južným smerom sa prepája 

na chodník, ktorý spája priestor južne od kostola s hlavným severojužným chodníkom v lužnej časti 

parku. 

 Pokračujúc po západnom chodníku smerom na  juh nasleduje dôležitá kompozičná časť, veľká 

lúka. Z hlavného chodníka sa odpája obvodový chodník, ktorý lemuje lúku nad svahom na jej 

východnej strane a okruhom sa vracia po južnom okraji lúky až k zvyškom ruiny a bráne v západnom 

oplotení. V mapovom podklade je značený aj priečny chodník, ktorý sa odvíja od spomenutého okruhu 

a diagonálne spája jeho južnú časť s hlavným západným chodníkom. Nie je tu ešte zobrazené 

mauzóleum, ktoré vzniklo neskôr. Táto sieť chodníkov je zachovaná aj v súčasnosti a boli zobrazené 

už v 2.vojenskom mapovaní.  

 Na veľkej lúke sú skupinky prevažne ihličnatých drevín, a solitérnych stromov. 

 Približne od začiatku veľkej lúky prebieha západný chodník pozdĺž oplotenia a je lemovaný 

dvojradou alejou. Z východnej strany chodníka sa v aleji striedajú stromy s menšou a väčšou korunou. 

Zo západnej strany od oplotenia je stromoradie podsadené nižšími  kompaktnými drevinami. Aleja 

končí pri gotizujúcej bráne, ktorá je súčasťou romantickej stavby veže situovanej v juhozápadnej časti 

parku. Brána je akcentovaná symetricky dvoma Populus alba „Italica“ (topoľ čierny – stĺpovitý 

kultivar).  

 Od brány juhovýchodným smerom pokračuje chodník, ktorý sa východne od Minervinho 

chrámu rozdeľuje . Prepája priebežný chodník pozdĺž južnej hranice parku a priečny chodník, ktorý je 

napojený na obvodový chodník veľkej lúky. Tento chodník ústi v juhovýchodnej časti parku nad 

svahom pri vstupe do parku. Tento vstup je riešený mostíkom cez priekopu ha-ha a je vyklenutý 

smerom do krajiny.  Tento typický krajinársky prvok lemuje celú južnú hranicu vyššie položenej časti 

parku. Podľa mapy môžeme usudzovať, že bol lemovaný nízkym živým plotom. Na úrovni chrámu 

Minervy priekopa aj s vegetačným lemom vybieha poloblúkom do krajiny. V tejto časti je aj väčšia 

spevnená plocha s výsadbou pravdepodobne kvetinových záhonov. Spomenutá sieť chodníkov je 

v podstate zachovaná dodnes, vrátane  priekopy, ale bez oblúkovitého výbežku. 

 Vegetácia v tejto časti, teda medzi veľkou lúkou a južnou hranicou parku je tvorená čiastočne 

zmiešaným mierne rozvoľneným porastom stromov. Vo východnej časti je porast hustejší, prevládajú 

ihličnaté dreviny s hustou podsadbou. V tejto časti je  temer kruhový priestor riedkeho porastu 
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listnatých drevín vytvárajúcich dojem hájika. V poraste je aj sieť chodníčkov, ktoré ústia pri objekte 

drobnej architektúry, ktorý nevieme bližšie identifikovať. 

 

 Lužná, východná časť parku 

 

 Severná časť parku pod svahom z východnej strany kaštieľa je tvorená hlavne jazerom 

s ostrovčekom so skupinou drevín, na ktorý vedie mostík. Hranica parku v tejto časti pozdĺž potoka 

Lednica je lemovaná líniovou hustou výsadbou nižších drevín, doplnených vysokými stromami. 

Celkovo je priestor otvorený, trávnatý s niekoľkými solitérmi a kvetinovými záhonmi. Chodník v tejto 

časti začína symetrickou rampou klesajúcou od kaštieľa, lemovanou líniou nízkych drevín. Následne 

chodník vytvára okruh okolo rybníka. Celá táto časť nie je predmetom riešenia, patrí firme RONA a.s. 

Lednické Rovne. 

 Vo východnej časti sa chodník napája na  široký chodník pokračujúci pozdĺž východnej 

hranice parku v smere sever juh. Chodník pozdĺž východnej hranice parku je jedným z hlavných 

chodníkov. Zároveň korešponduje s dnešným stavom. 

 Druhý menší chodník nadväzuje na chodník pri jazere a pokračuje pozdĺž vodoteče, ktorá 

z neho vyteká a tečie pozdĺž päty svahu. Niekoľko chodníkov sa kľukatí aj na svahu. Svah je 

porastený hustým porastom nižších drevín. Zhruba na úrovni konca hospodárskej budovy ktorá je 

vyobrazená vo vyššie položenej časti parku je pod svahom kruhová plocha, ktorej účel nevieme určiť. 

V teréne je na jej mieste  aj v súčasnom stave identifikovateľná  zvýšená úroveň z kameňa prerastená 

bylinnou vegetáciou. V teréne je čitateľná aj vodoteč, ktorá je zobrazená na mape pri päte svahu. 

Priestor od vodoteče a sprievodného chodníka k širokému chodníku pri východnej hranici parku je 

rozvoľnený,  trávnatý s riedkym porastom drevín. V skupinách je možné identifikovať Populus nigra 

„Italica“ (topoľ čierny – stĺpovitý kultivar). Skupina týchto topoľov je na oblúkovej  ploche 

vybiehajúcej spod svahu a prepojenej chodníčkom s obvodovým širokým chodníkom. 

 Kúsok za oblúkovou spevnenou plochou je  výbežok pretkaný chodníkmi, ktorý vybieha až 

k dotyku s obvodovým širokým chodníkom. Pozdĺž stále preteká vodný kanál.  Celý výbežok je husto 

porastený nižšími drevinami. Výbežok je aj dnes čitateľný v teréne. 

 Za výbežkom začína výrazný kompozičný prvok. Ide o oválnu komunikáciu, jednostranne 

lemovanú pravdepodobne topoľmi. Domnievame sa, že mohlo ísť o hipodróm. Tento prvok nie je 

v súčasnosti identifikovateľný. 

 Pod svahom ďalej preteká vodoteč, ktorá po vonkajšej strane oválu smeruje k vonkajšej strane 

lúky a postupne vteká do Ledničanky. Križovanie vodoteče s chodníkmi je riešené mostíkmi. Jej časť 

pokračuje okolo malého jazierka až do jazera v strednej časti parku.  Vodoteč je niekoľkokrát 

preklenutá môstikmi. 

 Približne uprostred oválu smerom k svahu je znázornený zase neidentifikovateľný prvok 

drobnej architektúry. Tento prvok nie je v teréne dochovaný. 

 Z juhovýchodnej časti oválu vychádza priama komunikácia k obvodovému chodníku parku. 

Vedľa nej východným smerom sa kľukatí chodníček pozdĺž ktorého tečie vodný kanál. Pokračuje 

okolo malého jazierka a vteká do rieky Ledničanky. Križovanie s chodníčkom je riešené mostíkmi. 

Tento chodník tiež nie je zachovaný. 

 Cez lúku prechádza ešte jeden priamy, skoro paralelný chodník z vyššie položenej časti parku 

od kaštieľa k jazeru v smere severozápad juhovýchod.  Komunikácia  vychádzajúca z „hipodrómu“ nie 

je zachovaná. Druhá komunikácia v časti na svahu je naznačená terénom, v časti lúky v súčasnosti nie 

je čitateľná. Oba chodníky sú zobrazené v mape 2.vojenského mapovania. 

 Významným kompozičným prvkom nadväzujúcim na „hipodróm“ je lúka cez ktorú na mape 

prechádzajú spomenuté chodníky. V jej južnej časti smerom k jazeru je rozvoľnený porast  a solitérne 

dreviny. Je možné identifikovať previsnutý druh, niekoľko ihličnatých drevín. Na juh od jazierka sú 

hustejšie vysoké porasty drevín s vysoko vyvetvenými korunami. 

 Zo západnej strany lúky pod porasteným svahom preteká vodný prvok, ktorý začína pred 

kostolom pri západnom oplotení. Tento vodný prvok obteká okolo päty svahu . Lemuje ho chodník, 

ktorý sa jednou odbočkou na lúke v južnej časti napája na priečny chodník smerujúci k jazierku. Ďalej 

pokračuje popod svah a na úrovni jazierka odbočuje, obkolesuje jazierko a prepája sa na hlavný 

chodník pozdĺž Lednice. Pri tejto odbočke pod svahom je vyznačený na mape objekt drobnej 

architektúry ktorý nevieme bližšie identifikovať. V teréne sa zachoval náznak vodoteče. 
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 Z východnej strany lúky pozdĺž rozvoľnených porastov pokračuje hlavný severojužný 

chodník. Na juh od jazierka sa vidlicovito napája na chodník, ktorý stúpa v severozápadnom smere na 

veľkú lúku v južnej časti parku. Na západ od vidlicovitého napojenia je prvok drobnej architektúry, 

ktorý nevieme z mapy presne identifikovať. V súčasnosti je v tomto mieste „studnička“ s torzom stĺpa.  

Svahy nad týmto chodníkom sú tiež porastené kompaktným porastom drevín. 

 Pozdĺž rieky Ledničanky pokračuje kompaktný porast drevín. Smerom k južnému koncu parku 

sa priestor medzi Ledničanku a svahom zužuje. Svah je kompaktne porastený drevinami. Hlavný 

chodník popri Ledničanke je v tejto časti prepojený s veľkou lúkou kratšími priečnymi chodníčkami, 

ktoré sa nedochovali.  

 Juhovýchodná časť veľkej lúky je prepojená s hlavným chodníkom v lužnej časti kľukatým 

chodníkom, ktorý ide kolmo dolu svahom. Podľa mapy sa domnievame že súčasťou chodníka bolo 

schodisko. Tento prvok je dochovaný v teréne ako prešliapaný chodník ukončený prvkom drobnej 

architektúry so zaužívaným názvom „šibenica“. 

 Na mapovom podklade končí park výbežkom, kde je severojužný chodník pozdĺž Ledničanky 

ukončený otočkou. Tento prvok nie je dochovaný. Predpokladáme, že v tento chodník vzhľadom 

k svojmu trasovaniu a šírke bol používaný na jazdu na koňoch a v kočiaroch. 

  Táto mapa najvernejšie zodpovedá aj stavu v súčasnosti. V teréne po vyčistení podrastov 

a vďaka dobrej údržbe je možné sledovať okrem zhody základnej komunikačnej siete a dochovaných 

prvkov architektúry aj vodné kanály, resp ich náznaky a  zvyšky stavieb. Ľahké konštrukcie ako 

mostíky nie sú identifikovateľné. Najmä v lužnej časti je potrebné brať do úvahy, že mnohé drobné 

stavby mohli byť poškodené, resp. úplne zničené pri vyliatí potoka Ledničanka z koryta. 
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Po smrti Jána Goberta Aspremonta sa v rokoch 1819 – 1833 správkyňou parku a kaštieľa stala 

jeho dcéra grófka Mária Aspremontová (1787 †1866), vydatá za grófa Juraja Erdődyho (1785 

†1859). Od 30. rokov 19. storočia panstvo patrilo ich dcére Františke, ktorá sa vydala v roku 1833 za 

baróna Filipa Skrbenského.  

Z tohto obdobia sa zachoval inventár, ktorý v parku popísal nasledovné murované stavby: 

skleník, kamenné schody, brána podľa starobylých vzorov, komora v tvare ruiny („Ruin Kammer“), 

Minervin chrám, „Ruský dom“, „Rytiersky hrad“, bližšie neurčenú nehnuteľnosť po oprave, kamenný 

most a tri stĺpy, dve „gotické“ komory, dva stĺpy s čelným portálom, rybníček, tri kamenné mosty, 39 

lavíc vytesaných z balvanov, dom pre furmana, tri hrádze na ochranu pred Váhom, dom záhradníka, 

dvojitú výhrevňu alebo parenisko, ananásovňu, oplotenie záhrady z múru a priekop a Neptúnovu 

studňu. Z dreva boli  komora pri skleníku, šesť klietok, trinásť mostíkov, odpočívadlo, maštaľ, vežička 

nazývaná „Čínska zvonkohra“, oplotenie kuchynskej záhrady a pyramída. V „anglickej záhrade“ 

existovalo päť jazier, respektíve rybníkov so svojimi prívodmi vody, jazierko s vodotryskom 

s pripojeným akvaduktom.  

 Presnú podobu ani lokalizáciu väčšiny týchto stavieb nepoznáme. Na základe opisu Alojza 

Medňanského ale môžeme  predpokladať, že podstatná časť parku a jeho architektonických súčastí 

bola vytvorená do konca 20. rokov 19. storočia.  

V tomto prvom období bol medzi rokmi 1819  - 1826 postavený v parku  náhrobok grófa 

Aspremonta. Je situovaný severovýchodne od kostola. Na kamenných stupňoch je hranolový 

podstavec na ktorého čele bola pôvodne kovová nápisová tabuľa s nápisom: 

 

 „Genitori Optimo 

Comito Joh. Gobertho Aspremont 

Linden. 

Nato XXII. Sept. M.D.C.C.L.VII. 

Dem XVI. Sept.M.D.C.C.C.XIX. 

Tristissima Filia 

Comitisa Mária Erdody Posuit.“63 

 

Na podstavci bolo súsošie tvorené postavou mladej ženy, plačky, opierajúcej sa o urnu s vencom, a 

sochou anjela držiaceho erb grófa.  

 Druhou sepulkrálnou architektúrou bol náhrobok grófky Batthányovej postavený medzi rokmi 

1816 - 1826. Stál pôvodne juhovýchodne od kostola.  Mal podobu antického sarkofágu  s vyrytým 

nápisom.  

„OBBIT DIE XXVI.IAN 

MDCCCXVI 

DIL.UXORI.REGINAE NATAE 

BATTHYAN 

POSUTT. MAERENS.MARITUS 

ASPREMONT."64 

 

 V rámci založenia parku vznikla stavba  antického chrámu Minervy o ktorom hovorí  v roku 

1826 aj Mednyanský. Je to drobná stavbička situovaná v južnej časti ha -ha priekopy. Tvoria ju 4 

dórske stĺpy a zadná stena členená pilastrami medzi ktorými bola nika pre sochu bohyne. Socha bola 

zobrazená s typickými atribútmi: helmou, kópiou a štítom.  

 Rovnako za pôvodnú súčasť parku možno považovať portál so štítom stojaci východne od 

veľkej lúky. Na hranolových sokloch sú dva dórske stĺpy ktoré nesú štít s hladkým tympanónom. 

Možno ho stotožniť so stavbou označenou v inventári ako dva stĺpy s portálom.  Zaradenie studničky 

do tejto prvej etapy založenia parku je možné na základe charakteru ukončujúcej vázy s 

kanelúrovaným telom.  

                                                 
63 Najlepšiemu otcovi, Jánovi Gobertovi Linden Aspremontovi, ktorý sa narodil 22. septembra 1757 a zomrel 16. 

septembra 1819 dala postaviť smútiaca dcéra, grófka Mária Erdődyová.  
64 Zomrela 26. januára 1816. Svojej milovanej žene Regine, rodenej Batthyányovej dal postaviť jej smútiaci 

manžel Aspremont. 
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 Pôvodnou súčasťou parku bola aj socha Neptúna, ktorého pôvodné umiestnenie nepoznáme. 

Ide o sochu starého muža v životnej veľkosti,  ktorého svalnaté telo  zakrýva dlhý plášť a nesie 

slohové znaky neskorého baroka.  

 Rovnako za pôvodne považujeme dva kamenné sokle, podstavce pod stĺpy , ktoré sa dnes 

nachádzajú juhovýchodne od chrámu Minervy, predpokladáme, že tvorili súčasť iného portálu, či 

vstupnej brány  alebo slúžili ako podstavce pod stĺpy. Sú položené predpokladáme na kamennom 

mostíku cez ha - ha priekopu, ktorého povrch je dnes zaliaty mostíkom.  

 Na základe slohových znakov ( kanelúrované drieky ) bol  pôvodnou súčasťou parku aj stĺp , 

ktorého torzo dnes leží  východne od kostola. Z drobnej architektúry sú to aj, predpokladáme,  

kamenné sedadlá ( lavičky ) dnes osadené južne od kostola.  

 Už v čase založenia parku stál na jeho území, v strede západnej časti, r. k. Kostol sv. Michala 

archanjela. Pôvodne to bol farský kostol postavený podľa literatúry v rokoch 1640 - 41. Išlo o 

jednoloďovú stavbu s trojbokou svätyňou65 s klenbou, o čom svedčia oporné nárožné piliere. Nárožia 

mal zdobené rytým kvádrovaním. Pôvodne mal kostol pravdepodobne drevenú vežu, ktorú v roku 

1751 nahradila murovaná 5 podlažná veža ktorá mala na juhu pristavaný schodiskový rizalit.  Na 

čelnej   západnej fasáde nad vstupom bola osadená kamenná doska s datovaním 1751 a nápisom.  

 Pôvodné, z čias založenia parku, je aj prevažná časť objektov, ktoré tvoria súčasť oplotenia na 

juhozápadnom konci, resp. nároží. Ide o stavby ktoré možno, podľa nás, s vysokou 

pravdepodobnosťou stotožniť s rytierskym hradom. Južná stavba, dnes v stave ruiny, bola postavená 

na štvorcovom pôdoryse, pôvodne so vstupom  zo severu, mala drevený strop a na západnej fasáde 

úzky otvor, pravdepodobne náznak  strieľne. Jej zaujímavá charakterom muriva, ktoré je v celom 

rozsahu výrazne nelícované. Severne od nej bola postavená kamenná stavba ktorej podobu pre  dnešný 

torzálny stav nie je možné bližšie určiť. Dá sa len vyčítať,  že mala na  východnej dve a na severnej 

fasáde jednu niku. Niky boli primárne vymurované a pravdepodobne slúžili pre osadenie nápisových 

tabulí.    

 Severným smerom pokračoval kamenný múr, na ktorý  nadväzuje okrúhla baštička s dvoma 

kľúčovými strieľňami a kamenná brána s lomeným oblúkom. Vzájomné vzťahy muriva bašty 

a kamennej brány sú dnes rozporné. Južný koniec brány prekrýva severnú kľúčovú strieľňu bašty  a je 

k bašte na výraznú škáru, preto sa javí voči južným stavbám kamenná brána mladšia, na severnej 

strane sa javí rozhranie murív medzi murivom bašty a kamenným oplotením. Nakoľko nemá okrem 

lomeného oblúka   žiadne slohové prvky je jej bližšie datovanie otázne a preto jej vznik datujeme 

s pravdepodobnosťou okolo polovice 19. storočia, aj keď uplatnenie gotizujúceho prvku je bližšie 

historizmu 2. pol. 19. storočia.  

 Podľa literatúry brány do parku niesli nápisy jeden latinský MORIBVS ANTIQVIS res stat 

Romana virisque ( Moc Ríma spočíva na cnostiach minulých hrdinov) a druhý IL NE VAUT PAS LE 

PEINDE DE VIVRE, si l´on n´a pas un bon ami.“ (Neoplatí sa žiť, keď človek nemá dobrého 

priateľa.“). Ich presnú lokalizáciu a hodnovernosť tejto informácie nevieme overiť.   

Za pôvodné , resp. z  obdobia vzniku parku a jeho postupného dotvorenia možno považovať aj 

tú časť západného murovaného oplotenia, ktoré je členené stĺpikmi ukončenými  kamennými 

platňami. Je zachované v severnej časti pri dnešnom vstupe do parku, v časti severne a južne od 

kostola a v južnej časti v severnom pokračovaní od kamennej brány.       

 Na základe zachovaných grafík z roku 1820 máme orientačnú predstavu ako vyzerali dve 

stavby  v parku a to holandský kravín a pustovňa.  

                                                 
65 V zameraní kostola je svätyňa polkruhovo ukončená, v teréne sa javí s rovným záverom.  
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Holandský kravín v záhrade v Rovniach. Ide o žánrový výjav z parku. V pozadí je budova na 

kamennom základe ktorá má steny z prútia, strecha je slamená, v strede vo dverách stojí krava, na 

pravo je drevený mostík. Na základe zobrazenej vegetácie a môstika možno predpokladať, že ide 

o lužnú časť parku. Aj na základe mapy z roku 1799 boli v tejto časti kultivary topoľa Populus nigra 

„Italica“, ktoré sú typické svojou štíhlou siluetou. Romantická stavba je umiestnená pravdepodobne 

pri jednom z vodných kanálov v tejto časti. Bližšie určenie však nie je možné.  Autor  Felsenberg,66  

grafické vyhotovenie Benedikt Piringer,  akvatinta, lavírovaná hnedým bistrom, okolo 1820. 

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. In http://www.onb.ac.at/. 

 

                                                 
66 Podľa Galavicsa sa za  menom „Felsenberg“ skrýva viedenská maliarka Anna Fischerová (1785-1844). 

Galavics, G.: c. d. str. 141.  
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Na druhej grafike je zobrazená pustovňa. Ide o stavbu s pôdorysom pravdepodobne v tvare kríža s 

vysokou slamenou strechou hore s lucernou a krížom. Stavba je situovaná v lužnej časti parku. Možno 

tak usudzovať podľa vegetácie, t. j. topole v pozadí,  v popredí predpokladáme previsnutú vŕbu. Vo 

výjave je zreteľný aj môstik cez niektorý z vodných kanálov. Autor  Felsenberg,  grafické vyhotovenie 

Benedikt Piringer,  akvatinta, lavírovaná hnedým bistrom, okolo 1820. Österreichische 

Nationalbibliothek, Wien. http://www.onb.ac.at/. 

 

 V 2. pol. 19. storočia park vlastnila a v kaštieli žila Františka Erdődyová so svojim manželom 

barónom Filipom Skrbenským (1789 †1867). Ich syn barón Filip Skrbenský musel kaštieľ pre veľké 

dlhy v roku 1890 predať továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. 

 K tomuto obdobiu sme zistili jeden mapový podklad z roku 1858. 67  

 Je to matrica mapového listu z katastrálnej mapy z roku 1858. Na tejto mape sú hranice parku 

jasne čitateľné. V severnej časti sa dá identifikovať kaštieľ s parterom a úžitková záhrada.  Pri 

západnom oplotení je kostol. V južnej časti je čitateľné oblúkové vyklenutie do krajiny. Z matrice je 

čitateľná sieť chodníkov vyznačená prerušovanými čiarami. Táto sieť chodníkov čiastočne 

korešponduje s mapou datovanou do roku 1799.  V severnej časti  je však sieť chodníkov úplne inač 

trasovaná. Toto trasovanie nezodpovedá ani morfológii terénu v tých miestach. Hviezdicovito sa 

zbiehajúce chodníky by išli čiastočne po prudkých svahoch, čo je málo pravdepodobné.  

Predpokladáme, že plochy v severnej a južnej časti vymedzené plnou čiarou sú vodné plochy. 

Ich poloha a ani veľkosť  nezodpovedajú mape z r. 1799  a ani súčasnému stavu.  

 

 

 

                                                 
67 Uložená v archíve KGÚ v Bratislave. 
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V roku 1885 bol park prostredníctvom mapy, plánu,   prezentovaný na Krajinskej súťaži 

v Budapešti, kde získal zlatú medailu. Podľa Galavicsa ide o mapu z archívu v Považskej Bystrici 

s datovaním 1799, ale vytvorenú či aktualizovanú v roku 1885 na základe staršieho podkladu. V 

katalógu výstavy , ktorý sme v čase realizácie výskumu mali k dispozícií samotný plán nie je uvedený.  

V katalógu je v časti  druhá skupina pod číslom  327 uvedené,  že ide o plán záhrady v Lednických 

Rovniach, ktorý vystavuje barón Skrbenský. "Baron Skrbensky Philipp Rovnye ( com. Trencsin ) Karte 

de Parkes in Rovnye." 68  

 Pri vyhodnocovaní prezentovaných záhrad sa v dobovej tlači o Rovniach píše: "K predmetom 

stálej expozície patrili aj plány parkov. Plány Henricha Banda (park v Rátóte), Viliama Jámbora (v 

Budapešti), Armína Pecza (Budapešť) a baróna Filipa Skrbenského (Rovne, Trenčianska župa) 

zodpovedali vyšším kritériám a ponúkali vhodné riešenia zložitých krajinárskych úloh. I ostatné, tu 

vystavené výkresy svedčili o chválitebnej snahe svojich tvorcov, avšak k tomu, aby dosiahli úroveň 

porovnateľnú so zahraničnými príkladmi, aby zodpovedali požiadavkám znalcov, musia ešte prekonať 

veľmi dlhú cestu.69 

 Prvá etapa vývoja parku skončila podľa nášho názoru v roku 1890 zmenou majiteľa panstva.  

 

 2. vývojová etapa - 1. pol. 20. storočia 

 

 Osudy parku  v tomto období sú spojené s rodinou zakladateľov sklární v Lednických 

Rovniach rodinou Schreiberovcov.  K tejto etape nemáme žiadne mapové podklady , zachovaných je 

len niekoľko fotografií a pohľadníc.  

                                                 
68 Katalog der Budapest Allgemainen Landes – Ausstellung 1885 Mudrony Soma Budapest, Peste 

Buchdruckerei – Acten – Gesellschaft, 1885,str. 51. 
69 Hivatalos jelentés a Budapesti 1885-ki Országos Általános Kiállításról. / Oficiálna správa o Krajinskej 

všeobecnej výstave konanej v r. 1885 v Budapešti. Zostavil Károly Keleti, II. kötet / zväzok, II. csoport / 

skupina, písal Gusztáv Emich. Budapest 1885, s. 105.  Záhradníctvo bolo na krajinskej všeobecnej výstave 

prezentované dvojakým spôsobom: jednak v stálej expozícii, v rámci ktorej boli predstavené voľne vysadené 

kvetiny a okrasné rastliny, ďalej sušené rastliny, semená, záhradné náradie (mechanika), plány a odborná 

literatúra a jednak prostredníctvom (štyroch) dočasných výstav, ktorých „téma“ sa obmieňala.  
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 Zakladateľ sklární Jozef Schreiber dal v parku na veľkej lúke postaviť mauzóleum. Podľa 

knihy Dominium Lednicz 1890 - 1940 bolo postavené v roku 1903. Jeho stavba a realizácia bola 

zverená významným viedenským umelcom. Autorom projektu bol  Alexander Graf70  ktorý pre 

Schreiberovcov naprojektoval v roku 1902 Obytný a obchodný dom "Glashuttenhof" vo Viedni 9 na  

Liechtensteinstrasse 22.  Realizátorom stavby bol významný viedenský kamenár Eduard Hauser, 

zakladateľ moderného kamenárskeho priemyslu v Rakúsku a  autor hrobiek významných viedenských 

osobností. 71 

 Mauzóleum bolo osadené do západnej časti veľkej lúky v západnej časti parku, prístupné bolo 

komunikáciou priečne vedúcou od hlavného západného chodníka smerom na juh k okruhu 

obvodového chodníka okolo veľkej lúky. Ide o stavbu riešenú v duchu historizmu a neoklasicizmu 

záveru 19. a zač. 20. storočia. Kamenná stavba je postavená na pôdoryse gréckeho kríža, nad úroveň 

terénu je zvýšená schodiskovou podnožou. Hlavný vstup je orientovaný na sever. Fasády sú riešené v 

antikizujúcom duchu. Vstup kryje portikus s dvoma stĺpmi a štítom, bočné steny zvýrazňujú rizality   

rovnako nesúce štít s hladkým tympanónom. Architektúre dominuje kupola hore presvetlená lucernou.  

V interiéri bol oproti vstupu oltár s kamenným stipesom a menzou, nad ktorou visel obraz. V podlahe 

bola kamenná doska krypty, podlahu tvorila kamenná dlažba. Kupolu zo strany interiéru lemovali 

štukové pásy  zdobené vajcovcom a perlovcom, v cvikloch boli anjelské hlavičky. Okná s kovovými 

mrežami vypĺňali vitráže. Vstupné kovové dvere dodala firma Johanna Janischa z Viedne. 

 Estetický a výtvarný účinok stavby je tvorený kombináciou priznaného bieleho kamenného 

materiálu a čistých architektonických línií.  

K úplnosti údajov o parku z 1. pol. 20. storočia je nutné zmieniť, že v parku bol natočený prvý 

hraný slovenský film s názvom Únos.  Film režíroval Eduard Schreiber, vznikol medzi rokmi 1908 – 

1910. Vo filme hrali Frida Schreiberová, Július Chini, Alfréd, Ruppert  a Maximilián Schreiberovci, 

Alexander Brunner. Ide o hranú anekdotu s námetom  únosu mladej ženy.72 V archíve Slovenského 

filmového ústavu sa zachoval v dĺžke 39 sekúnd.   

 V 20. rokoch začal farský úrad v Lednických Rovniach bojovať o povolenie asanácie kostola 

stojaceho v parku. V tejto veci je zachovaná pomerne rozsiahla korešpondencia medzi Referátom pre 

ochranu pamiatok v Bratislave  a farským úradom.73 K povoleniu asanácie kostola došlo v marci roku 

1925 s tým, že referát pre ochranu pamiatok si vyžiadal zameranie starého kostola ako aj fotografie 

exteriéru i interiéru. Povolenie bolo vydané pod podmienkou, že veža kostola zostane zachovaná.  

                                                 
70 K jeho najvýznamnejším stavbám patria stavby divadiel Ostrave, Moste, Ľjubľane, Ústi nad Labem, Znojme, 

cisárske mestské divadlo vo Viedni.  K jeho životu a tvorbe bližšie: http://www.architektenlexikon.at/de/180.htm 
71 bližšie: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Hauser_(Unternehmer). 
72 Sedem mužov, jedna žena a bernardín odchádzajú z kaštieľa smerom do lesa. V lese pri stole sa zabávajú. 

Žena sa schová pod stôl. Jeden z mužov sa ju pokúsi uniesť. Ostatní sa bijú a naháňajú. Dvaja muži unášajú ženu 

do lesa. Podľa údajov poskytnutých SFÚ Bratislava. Fotografie, filmové materiály a kamery rodiny 

Schreiberovcov boli po roku 1945 odovzdané organizácii Školfilm. Podľa Spisovej agendy Inventár právnych 

predchodcov Pamiatkového ústavu 1919 – 1953, Lednické Rovne, kr. 52. 
73Archív PÚ SR Bratislava, fond  Inventár právnych predchodcov Pamiatkového ústavu 1919 – 1953, Lednické 

Rovne, kr. 52. 
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Pohľady a pôdorysy kostola zakreslené v roku 1926.  74 

                                                 
74 Archív PÚ SR Bratislava, fond schématických zameraní Lednické Rovne, sing. A 1345. 
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Fotografie starého kostola pred asanáciou.75  

  

Po stavbe nového kostola v obci sa veža  prestavala  používať a murované pozostatky kostola 

i stav veže sa začal zhoršovať. V rokoch 1918 - 19 došlo k rozbitiu sochy Minervy. 76  

O stavbách ako i o zmenách na porastoch v parku v tomto období veľa nevieme. V kompozícii 

parku v tomto období nepredpokladáme zmeny. Vplyv na jeho stav mohla mať hlavne kvalita a rozsah 

údržby, ktorú nevieme dokladovať a teda ani posúdiť. V  roku 1927 sa začalo s vysádzaním 

                                                 
75 Archív PÚ SR Bratislava, fond Základných výskumov, Lednické Rovne, sign. Z 1065. 
76 Danišová, E.: c. d. str. 61. 
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kanadských topoľov, ale postupne sa stav parku začal zhoršovať. Cesty v parku prestali byť 

udržiavané, údržba porastov sa obmedzila len na výrub suchých stromov.   Horná lúka slúžila ako 

zásobáreň sena pre kone, obyvatelia Rovní rozoberali oplotenie a ničili park. 77 

 Predpokladáme, že za vlastníctva Schreiberovcov došlo k oprave oplotenia v severnej časti , 

kde medzi pôvodným oplotením s piliermi, medzi dnešnou vstupnou časťou a severne od kostola došlo 

k vymurovaniu plotu zo zmiešaného muriva bez členiacich pilierov, ale s operákmi.  

 Majetok rodiny Schreiberovcov bol v roku 1945 skonfiškovaný a v roku 1947 znárodnený. 

Kaštieľ pripadol Povereníctvu školstva a osvety za účelom zriadenia školy,  okolité budovy 

Povereníctvu poľnohospodárstva za účelom využitia pre novú lesnú správu.  V spisoch k znárodneniu 

je podrobný inventár všetkého hnuteľného majetku, ktorý bol v kaštieli, o skúmanom parku žiadne 

bližšie informácie v spise nie sú. Súčasťou spisu z roku 1948 78 je situácia zobrazujúca kaštieľ  

a priľahlé budovy. Juhovýchodne od predpolia kaštieľa je záhrada a skleník. Park je vyznačený len 

linkou hraníc. V mieste veľkej lúky sú dva ohraničené plochy označené ako roľa, čo by mohlo 

naznačovať zanedbanosť parku, resp. využívanie jeho plôch v čase vojny  na poľnohospodárske   

účely.  

 

 
  

  

 

                                                 
77 Schreiber, R.: c. d. , 1940, str. 13, 16 a 17. 
78 Slovenský národný archív, fond Povereníctvo pôdohospodárstva  a pozemkovej reformy , sekcia B, 1948, č. 

kr. 1508, číslo spisu 67262/48. 
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3. vývojová etapa - 2. pol. 20. storočia a zač. 21. storočia  

 

 K tejto etape máme zachovaný len jeden mapový podklad a to vojenskú topografickú mapu 

z roku 1962. Na mape  sú jasne čitateľné hranice parku. V severnej časti je jasne zobrazený kaštieľ 

s oválom parteru. Priestor pôvodne úžitkovej časti v severozápadnej časti od kaštieľa je od parku 

odčlenený a čiastočne zastavaný. Z pôvodných objektov možno rozoznať hospodársku budovu.  

V parku nie sú vyobrazené vodné plochy. Jasne čitateľná je regulácia rieky Ledničanka. 

Je tu iba základná sieť chodníkov, ktorá korešponduje aj s dnešným stavom. 

 Zo stavieb je vyznačený kostol, náhrobky a mauzóleum. 

 Prevažná časť parku je označená ako okrasná zeleň. Hlavne v lužnej časti je zrejme, že bola 

skoro kompaktne zarastená. Ako trávnatý porast je vyznačená veľká lúka v južnej časti parku a dve 

malé plôšky v lužnej časti parku. 

 

 

 
 

 Podľa literatúry bolo obdobie 50. a 60. rokov 20. storočia obdobím veľkého úpadku parku, 

postupne dochádzalo k zhoršovaniu stavu porastov ako i zachovaných architektúr z ktorých prevažná 

časť predpokladáme zanikla v tomto období.  Postupne sa v parku začali budovať športoviská a jeho 

časti využívať na spoločenské a kultúrne účely. V roku 1965 došlo k záberu severozápadnej časti 

parku vybudovaním školy, v roku 1968 sa v parku vybudovalo detské ihrisko.  Z tohto obdobia 

predpokladáme pochádza spevnená plocha viditeľná aj dnes severovýchodne od veže kostola. 

 V roku 1971 bol zámer vybudovať na lúke pri mauzóleu športovisko, v roku 1972 bola pri 

zemných prácach nájdená epitafná doska rytiera , ktorá bola  v rámci obnovy oplotenia osadená do 

jeho severozápadného cípu. Odkiaľ doska pochádza dnes nie je známe. Prevláda názor, že bola 

pôvodne súčasťou hradu Lednica. V roku 1974 bola opravená veža kostola a jej hodiny.  
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 Vlna záujmu o osud parku a postupné si uvedomenie jeho hodnôt nastalo v 80.  rokoch 20. 

storočia v súvislosti s obnovou kaštieľa a zriadením sklárskeho múzea v kaštieli. 79 

 V roku 1981sa v " Úvodnej správe ku komisionálnemu výberu staveniska pre "Obnovu parku " 

v Lednických Rovniach " píše, že celý park je pamiatkovo - historickou rezerváciou. Park pokrýva 

striedavo vysoká, stredná a nízka zeleň, ktorá obsahuje nasledovné časti od kaštieľa smerom 

juhovýchodným. Na hornej terase: športové ihrisko hádzanej s priľahlou stromovkou, detské ihrisko s 

priľahlou stromovkou, areál zábavných spoločenských podujatí - neudržiavaný, prírodný amfiteáter - 

neudržiavaný, veža starého kostolíka s okolitou stromovkou a malými architektúrami, južná 

stromovka s malými architektúrami a pozostatkami stavieb pôvodného prvého statku, v strede veľká 

lúka. Na dolnej terase boli: horný suchý rybník na priečelí kaštieľa s priľahlou stromovkou, malá 

dolná lúka s okolitou stromovkou, malá lesná čistina s okolitou stromovkou, malý rybník s okolitou 

stromovkou, dolná časť stromovky s kamennou studienkou, nábrežie potoka Ledničanky pozdĺž 

východnej a juhovýchodnej strany.  

 V parku boli konštatované nasledovné malé architektúry: socha Neptúna - náhradné 

stanovište, kamenný trojboký ihlan - náhradné stanovište, kamenný stĺp , valec - pôvodné stanovište, 

božia muka - Madona s dieťaťom - pôvodné stanovište, ostatky starého kostolíka s hrobkami ( skoro 

ruina ), pomník padlých - plačúca žena s dieťaťom - pôvodné stanovište, kamenný náhrobok - 

sarkofág, mauzóleum bývalých majiteľov, kamenná lavica + 4 kamenné stoličky - pôvodné stanovište, 

stará brána so strážnicou, pozostatky starého bydliska, rohová stavba - väzenie, kamenný altán - 

Barbora, šibenica s lavičkou,80 kamenná studienka.  

 Ďalej sa konštatuje, že zeleň v parku je udržiavaná čiastočne a cez park idú káble diaľkových 

spojov, kanalizácia zo školy a na okraji severnej časti parku vedenie SEZ.  

 Návrh obnovy požadoval: obnovu zelene omladením rezom a založenie nového trávneho 

porastu, opravu drobnej architektúry, vybudovanie novej vychádzkovej trasy od severozápadnej brány 

po kamennú studničku s asfaltovým povrchom, vybudovať oddychový areál pred kaštieľom na ploche 

suchého rybníka, vedľa rieky zriadiť malé parkovisko, upraviť nábrežie rieky pre nízku zeleň, obnoviť 

malý dolný rybník, doplniť areál parku podľa požiadaviek zainteresovaných inštitúcií.     

 Podľa spisovej agendy v roku 1982 bolo v parku zachovaných 15 drobných architektúr pričom 

bol konštatovaný ich havarijný stav, bola vybudovaná nová trasa chodníka pozdĺž potoka, vybudoval 

sa oddychový areál na nádvorí kaštieľa, obnovil sa dolný rybník, upravilo sa nábrežie výsadbou nízkej 

zelene.  

 V roku 1983 bol spracovaný materiál ako prípravná dokumentácia pred uvažovanou obnovou 

parku. Má dve časti: Zámer obnovy pamiatky a Zásady pamiatkovej úpravy. 81V zámere obnovy sa 

konštatuje, že park je tvorený prevažne domácimi drevinami  s vysokou kompozičnou hodnotou. 

Údržba parku bola dlhú dobu zanedbávaná a park potrebuje komplexnú rekonštrukciu. V parku sú 

vybudované športové a detské ihriská. Zeleň sa nachádza vo vrcholnom vekovom štádiu,  časť 

stromov odumiera, pričom devastovaná je hlavne lužná časť parku. Ako najhodnotnejšie porasty boli 

označené ihličňany, porast bol znehodnotený náletmi, chýbal hodnotný krovinatý porast, trávniky boli 

zdevastované, komunikácie neudržiavané, oplotenie na celých úsekoch chýbalo. Do spracovania 

zámeru sa realizovalo: oprava múrov pri kostole, statické zabezpečenie krypty, vybudovanie detských 

ihrísk a športovísk, najnutnejší výrub suchých stromov, uzatvorenie vstupu do veže, vyasfaltovanie 

časti chodníkov.  Predpokladal sa nasledovný rozsah prác: odstránenie športovísk z parku, odstránenie 

asfaltového povrchu chodníkov, obnova drobnej architektúry, oprava oplotenia, úprava vyhliadkovej 

veže, inventarizácia drevín, odstránenie náletov, obnova trávnikov, obnova komunikácií s mlatovým 

povrchom, výsadba a podsadba zelene, dobudovanie detského ihriska, osadenie lavičiek. Celkový 

predpokladaný obnos bol vyčíslený na 6 000 000 Kčs.  

 Zásady pamiatkovej obnovy82 obsahujú prevažne popis parku, konštatujú zlý stav parku. 

Obnova sa má opierať o historické podklady, súpis a analýzu  drevín, pričom pri výsadbe sa majú 

                                                 
79 Nasledovné materiály: KÚŠPSOP Banská Bystrica, Lednické Rovne – Medné 1962 – 82, 1983 – 93, kr. 128 

a 129. 
80 Udanie lavičky ako súčasti portálu by vysvetľovalo zvláštny tvar podstavcov stĺpov, ktoré sú smerom do 

vnútra rozšírené.  
81 KÚŠPSOP Banská Bystrica, Lednické Rovne – Medné 1962 – 82, 1983 – 93, kr. 128 a 129. 
82 Vpracovala Ing. J. Labudová, KSŠPSOP v Banskej Bystrici.   
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uprednostňovať domáce dreviny, cudzokrajné by nemali presahovať 3 - 5 % zastúpenie, je nutné 

rešpektovať pôvodné kompozičné usporiadanie , výhľadové a priehľadové krajinárske dominanty, 

drobnú architektúru je potrebné reštaurovať.     

 V 80. rokoch 20. storočia bolo dobudované oplotenie parku z tvárnic. Ostatné oplotenie 

dostalo na vrch nové betónové krycie dosky. Bola obnovená kamenná brána a z veľkej časti nanovo 

preskladaná a vymurovaná okrúhla bašta.  

 V roku 1990 bol rozbitý náhrobok grófky Batthyányovej a odvezený do reštaurátorských 

ateliérov v Banskej Bystrici, odkiaľ bol v roku 2012 privezený späť do Lednických Rovní. 

 V roku 1995 ukradli kamennú dosku s erbom z veže kostola.   

 V roku 1997 bol spracovaný 2. Zámer na obnovu parku.83 Obsahuje popis parku vrátane 

drobnej architektúry, predpokladá nasledovný rozsah prác: odstránenie chorých stromov a náletov, 

odstránenie náletov v priehľadoch, udržiavanie trávnatých porastov a ciest, obnovu vodných plôch, 

obnovu pôvodných prameňov, obnovu skalky, vybudovanie závlahy, obnovu veže a chrámu Minervy, 

reštaurovanie drobnej architektúry, spracovanie projektovej dokumentácie, zameranie parku, projekt 

oplotenia, projekt závlah, dendrologický prieskum, plán výrubov, osadzovací plán, obnovu 

komunikácií. Súčasťou elaborátu je katastrálna mapa, fotodokumentácia a mapa z roku 1779  do ktorej 

sú vkreslené prvky drobnej architektúry a odpočívadlá ( celkovo 25 položiek ) a vyznačená cestná 

sieť. 

 V roku 1997 bola poškodená šiška studničky a prenesená na zberný dvor.  

V roku 1997 bola spracovaná inventarizácia drevín (MGM,s.r.o.) V inventarizácii drevín boli 

stromy hodnotené základným sadovníckym hodnotením 1-5 (prof. Machovec). Okrem toho bola 

hodnotená vitalita (Doc. M. Pejchal) a to jej fyziologické aj biomechanické aspekty. Najpočetnejšie 

boli zastúpené druhy Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) 21%, Alnus glutinosa (jelša lepkavá) 16%, Acer 

campestre (javor poľný) 7,9 %, Populus x canadensis (topoľ kanadský) 7,6 %. To vyplýva aj z faktu, 

že lužná časť parku postupne zarástla náletmi práve uvedeného druhu. 5-7% mali zastúpenie druhy 

Tilia cordata (lipa malolistá), Tilia platyphylla (lipa veľkolistá), Acer pseudoplatanus (javor horský). 

Okolo 4% boli zastúpené druhy Larix decidua (smrekovec opadavý) a Quercus robur (dub letný). 
Celkovo bolo hodnotených 3266 ks drevín.  

Na základe spracovanej inventarizácie bol spracovaný Projekt obnovy parku, tiež v r.1997 

(MGM,s.r.o.). V ňom boli navrhnuté aj v tom istom roku realizované výruby 430 ks drevín, frézovanie 

pňov 62,5 m2, výsadby stromov 45 ks. Okrem toho bolo odstránených 33 160 m2 podrastových drevín 

čiastočne obcou a čiastočne dodávateľský. Ďalej boli naplánované práce na rok 1998, ktoré 

nadväzovali na práce vykonané v r. 1997. Pri výsadbe stromov bol kladený dôraz na kostrové dreviny, 

ale aj doplnenie sortimentu o solitérne introdukované dreviny. 

V rámci návrhu bola navrhnutá aj rekonštrukcia chodníkov, vyčistenie vodotečí a vodných 

prvkov. Samostatne boli navrhnuté výsadby krov  a trvaliek na svahoch a pri hlavných pobytových 

plochách. Tie boli navrhnuté v súlade s nálezom plôch po pôvodných prvkoch drobnej architektúry 

bez návrhu ich obnovy. Mobiliár ani oplotenie v tomto projekte neboli riešené. Doporučené bolo riešiť 

náučnú trasu zameranú na históriu parku, dendrológiu, ale aj jeho ekologické hodnoty. 

Špecifikom bolo, že projekt zohľadnil aj požiadavky nadácie DAFNE na zachovanie 

poškodených drevín z hľadiska ochrany vtáctva a cicavcov, ak neohrozovali bezpečnosť prevádzky 

parku. 

V roku 2004 po poškodení fasády mauzólea farebným náterom bola spracovaná  

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác poškodenia kultúrnej pamiatky farebným 

emailovým náterom.84 

Dňa 9.6.2004 medzi 18,00 a 19,00 hodinou sa časťou historického parku v Lednických 

Rovniach prehnala veterná smršť. Zasiahla gaštanovú aleje, hornú lúku, svah nad hornou lúkou, 

vstupnú časť do aluviálnej sekcie a menšie poškodenia sa objavili aj popri celom hlavnom chodníku 

v hornej časti parku . Pri obhliadke škôd, ktorá sa konala 11.6.2004 boli zistené tri druhy poškodenia : 

                                                 
83 Vágenknechtová, V., Šichtová, M.: Lednické Rovne - park, Základné podmienky na prípravu a realizáciu 

obnovy pamiatky z hľadiska pamiatkovej starostlivosti - podklad pre vydanie záväzného stanoviska príslušným 

orgánom štátnej správ, SPÚ Bratislava, stredisko Trenčín.  
84 Spracoval realizátor reštaurovania akad. sochár D. Hagara.   
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1.) koreňové vývraty 

2.) zlomenie alebo rozčesnutie koruny 

3.) poškodenie konárovej sústavy následkom padania okolitých stromov. 

Okamžite po zistení stavu pracovníci obecného úradu kontaktovali náležité inštitúcie 

(Obvodný úrad Považská Bystrica, oddelenie ŽP , Pamiatkový úrad Trenčín a CHKO Strážovské 

vrchy ) a začali pracovať na uzavretí poškodenej časti parku, ako aj na zisťovaní škôd.  

Celkovo bolo poškodených 95 ks drevín. Z toho je 78 ks zničených úplne a 17 ks drevín 

určených na ošetrenie. Druhové zloženie predmetných stromov : Pagaštan konský ( Aesculus 

hippocastanum ) Lipa malolistá ( Tilia cordata ) Lipa veľkolistá ( Tilia platyphylla ) Javor poľný ( 

Acer campestre ) Javor mliečny ( Acer platanoides ) Agát biely ( Robinia pseudoacacia ) Dub letný ( 

Quercus robur ) Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior ) Jelša lepkavá ( Alnus glutinosa ) Brest ( Ulmus sp. ) 

Čerešňa ( Prunus sp. ) Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) Borovica hladká ( Pinus strobus ) Smrek 

obyčajný ( Picea abies ) V gaštanovej aleji došlo ku veľkému poškodenie jedincov, ktorých priemerný 

vek je nad 100 rokov. Zničená bola celá skupina vzácnej Borovice hladkej ( Pinus strobus ), neďaleko 

mauzólea Jozefa Schreibera. Táto skupinka drevín patrila kompozične a druhovo medzi jednu 

z najzaujímavejších a najstarších. Priemerný vek drevín sa pohyboval okolo 100 - 120 rokov. 

V aluviálvej časti parku bol veľmi poškodený svahový porast, ktorý slúžil na spevnenie svahu 

nad meandrujúcim tokom rieky Ledničanky. Obec Lednické Rovne má spracovanú dôkladnú textovú 

a mapovú inventarizáciu drevín, pri ktorej bolo spracované aj cenové ohodnotenie každej dreviny. 

Práve tieto podklady dobre poslúžili pri zmapovaní celej situácie a vyčíslení škôd. Škody ktoré vznikli 

boli naozaj veľmi veľké a ťažko vyčísliteľné, nakoľko historická a spoločenská hodnota sa nedá 

vyčísliť. Spoločenská hodnota dosiahla výšku 5. 085.740,-Sk.  

Po zmapovaní a vyčíslení škôd sa okamžite pristúpilo ku likvidácií kalamity. V prvom rade 

boli odstránené dreviny, ktoré zostali, následne na to boli odstraňované zlomené dreviny a koreňové 

vývraty od ktorých budú oddelené kmene a koruny. Koreňové baly boli odvezené a vzniknuté terénne 

nerovnosti zasypané zeminou a dôkladne zhutnené. Dreviny , ktoré boli čiastočne poškodené boli 

ošetrené odbornou firmou. Išlo prevažne o stromolezeckú metódu, nakoľko iný prístup ku drevinám 

nebol možný. Smršť poškodila hodnotné prírodné scenérie.  

 V roku 2008 bol spracovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru 

mauzólea.85 Súčasťou elaborátu je aj zameranie stavby. Následne bola realizovaná čiastočná obnova, 

ktorá spočívala v osadení nových vitrážových okien, ktoré sa prekryli pancierovým sklom a osadením 

nových okenných mreží. Zároveň v tomto roku bol umelecko – remeselným spôsobom opravený 

chrám Minervy.  

 V roku 2012 bol spracovaný Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie náhrobníka 

grófky Reginy Aspremontovej 86 Ide o náhrobník, resp. sarkofág, pre ktorý je zaužívané označenie ako 

náhrobok grófky Batthyányovej . V rámci tohto výskumu bolo zdokumentovaných 44 väčších kusov a 

28 menších kusov náhrobku a bolo konštatované, že "...na základe dochovaných kamenných 

fragmentov, je možné Náhrobník grófky Aspremontovej rekonštruovať z väčšej časti pôvodných 

kamenných blkov."87     

 

5. 4. Charakteristika pamiatkových hodnôt objektu   

 

 Z hľadiska špecifikácie pamiatkových hodnôt objektu určujúcimi hodnotami sú:  

 

Hodnota historického urbanizmu – areál kaštieľského parku je významným historickým urbanistickým 

celkom v urbanizme obce. Bol postavený v historickom jadre obce a výrazne sa podieľa  na  tvorbe jej 

historického prostredia. Pripomína a dokladá význam a rozsah Lednických Rovní  v minulosti. Spolu 

s kaštieľom tvorí dnes historicky a urbanisticky najstaršiu časť obce. Je významným solitérom v  

zástavbe obce, svojím areálom sa vymyká z charakteru jej zástavby, spestruje jej charakter a výrazne 

sa podieľa  na  charaktere jej millieu. Park je významným krajinotvorným prvkom obce i jej 

bezprostredného okolia. Je neoddeliteľnou súčasťou kaštieľa ktorého základ bol postavený v 17. 

                                                 
85 Akad. sochár D. Hagara a Mgr. art. I. Hovorič.   
86 Akad. sochár D. Hagara a Mgr. art. I. Hovorič.   
87 Akad. sochár D. Hagara a Mgr. art. I. Hovorič, c.d. v texte str. 17.   
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storočí a poňal do svojej plochy aj historickú dominantu obce Kostol sv. Michala. Jeho bezprostredný 

kontakt s riekou Ledničankou zabezpečuje osobitý charakter celej kompozície. Park má dve odlišné 

charakteristické časti. Západnú vyššie položenú a východnú, nižšie položenú lužnú časť prebiehajúcu 

pozdĺž toku. Vďaka rôznym stanovištným  podmienkam sa čiastočne líši aj druhové zloženie drevín. 

Zaujímavá morfológia terénu vytvára v parku rôzne výškové úrovne´, ktoré umožňujú zaujímavé 

pohľady na určité časti. 

Hodnota krajinárska  spočíva vo fakte, že ide o jeden z najlepšie zachovaných krajinárskych parkov na 

Slovensku. Týka sa to zachovania jeho pôvodnej rozlohy a tým celistvosti. To môžeme posúdiť 

porovnaním s mapou z roku 1799. Zachovali sa aj základne črty kompozície. To sa týka zachovania 

základnej siete chodníkov, kompozície vegetačných prvkov, teda skupín porastov  a voľných plôch. 

Porasty samozrejme nie sú pôvodné, ale štruktúra základných hmôt v priestore parku sa zachovala. 

Tým ostali zachované aj výhľady na otvorené plochy a kompozíciu skupín porastov, solitér 

a porastových okrajov. .Dôležitým zachovaným prvkom je vodný systém, ktorý je veľmi dôležitým 

kompozičným prvkom a jedným z hlavných motívov  v lužnej časti parku. Časti chodníkov a vodného 

systému sa úplne nedochovali, ale je dôležité, že mnohé sú ešte v teréne čitateľné. 

Hodnota historická, hodnota veku  - park bol budovaný ako prírodne krajinársky anglický park už na 

začiatku 19. storočia, predpokladáme okolo roku 1800, kedy sú objekty tohto typu budované 

v znamení návratu k prírode. Typické sú organicky vedenie komunikácie, striedanie kompaktných 

porastov a otvorených priestorov, vytváranie romantických zákutí spleťou chodníčkov a na nich 

nadväzujúcich drobných väčšinou romantických stavieb. Významné je použitie vodných prvkov, 

vodných plôch ale aj kanálov, ktoré prelínajúc sa s chodníkmi, preklenuté mostíkmi a doplnené 

výsadbami vytvárali romantický ladené mikropriestory.  Vznik parku bol výsledkom módneho trendu 

obdobia prvej polovice 19. storočia, kedy sa vo väčšom počte zakladali parky najmä u vidieckych 

sídel.  Z historické hľadiska ide o jedinečne zachovaný park ktorý si, napriek úbytkom hlavne 

v drobnej architektúre, vo výraznej miere zachoval svoj pôvodný charakter. Park aj dnes nesie  znaky 

doby svojho vzniku. Je dokumentom vývoja parkovej architektúry zač. 19.storočia, ako  i všeobecného 

vývoja parkov v príslušnom období. Jeho významnú úlohu v období vzniku a pravdepodobne aj 

neskorší vplyv na tvorbu iných parkov v regióne dnes presne nepoznáme, ale môžeme ich tušiť na 

základe „nadšených“  dobových hodnotení, ktoré park označili za najkrajší a najväčší v Uhorsku. Jeho 

vysoká kvalita ako celku pretrvala celé 19. storočie čoho dokladom je ocenenie parku na krajinskej 

výstave Uhorska v Budapešti v roku 1885. Významnou súčasťou tejto hodnoty je drobná architektúra.    

Park je typickým predstaviteľom prírodne krajinárskych parkov 19. storočia s lúčnymi 

plochami a dominantnými skupinami drevín, zachovanou sieťou základných chodníkov, zachovanými 

vodnými prvkami, alebo ich náznakmi v teréne. 

Plocha parku je zachovaná v nezmenenom rozsahu mimo plochy odčlenenej na severozápade 

v druhej polovici 20. storočia. Základné hmoty porastov aj keď v pozmenenej hustote a druhovej 

štruktúre ostali zachované. To sa týka aj lúčnych voľných plôch. Neostala zachovaná voľná plocha 

hypodromu, čo však je dochované len v mapovom podklade z roku 1799. Nevieme jej existenciu 

s určitosťou overiť Toto členenie aj dnes umožňuje zaujímavé pohľady otvárajúce sa  do voľných 

plôch parku. Diaľkové pohľady do krajiny sa do súčasnosti nezachovali. Významným zachovaným 

prvkom je vodný systém. Nie je zachovaný úplne, niektoré zdroje dokladované v mape z roku 1799 už 

dnes nie sú (potok ústiaci do umelého vodopádu). Celkovo je systém ovplyvnený nedostatočnou 

dotáciou vody z toku Ledničanky 

Architektonická hodnota – daná samotnou architektúrou parku tvorenou základnou architektúrou 

parku – jej základných komunikačných väzieb ako i morfológie terénu. Súčasťou historického 

architektonického riešenia parku sú komunikácie s odpočívadlami, pohľady a priehľady na plochy 

parku a na kaštieľ,  ako i výrazné zapojenie vodného prvku do celkového riešenia parku.  

Vysoká je hodnota samotných architektúr, ktoré sú  v porovnaní s pôvodným množstvom 

zachované v torzálnom počte, avšak v porovnaní s inými parkami na Slovensku  sú výrazne zastúpené. 

V parku sú stavby rôznych slohových období od renesančného kostola, barokovej veže, cez empírový 

náhrobok, klasicistické kamenné torzá, romantický rytiersky hrad, klasicistické ( chrám Minervy ) 

a historizujúce ( mauzóleum ) stavby. Tvoria výrazné architektonicko – kompozičné prvky parku.    

Hodnota funkcie – park vznikol kaštieľsky park okolo roku 1800, od 1. pol. 20. storočia je verejne 

prístupný, čo je vhodné a žiadúce ponechať aj v budúcnosti.  
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6. Historické mapy,  pohľadnice, fotografie, grafické prílohy 

    

 
 

Z uvedenej grafiky môžeme usudzovať, že ide o pohľad na kaštieľ od juhozápadnej hranice parku. Na 

základe mapy 2.vojenského mapovania je možné, že ide o pohľad cez pole medzi západnou hranicou 

parku a obcou. Na tejto mape je znázornené aj stromoradie, ktorého línia je na grafike zobrazená. 

Tomuto zobrazeniu však nezodpovedá pohorie v pozadí. V skutočnosti je v tomto smere mierne 

zvlnená pahorkatina. Kopce podobného rázu sú na opačnej strane Váhu. Predpokladáme teda, že výjav 

je upravený v romantickom duchu zodpovedajúcom dobe. Autor  Felsenberg,  grafické vyhotovenie 

Benedikt Piringer,  akvatinta, lavírovaná hnedým bistrom, okolo 1820. Österreichische 

Nationalbibliothek, Wien. 
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Uvedený výjav na grafike je v analyzovanom území nepravdepodobný. Nikde v okolí kaštieľa sa 

nenachádza tak prudko klesajúci terén . Autor  Felsenberg,  grafické vyhotovenie Benedikt Piringer,  

akvatinta, lavírovaná hnedým bistrom, okolo 1820. Österreichische Nationalbibliothek, Wien. 

 

 
 

Výjav z parku okolo roku 1908 - 1910 . Na prenosných drevených stoličkách osoby  hrajú spoločenské 

hry. Z obrázku nie je možné presne identifikovať miesto. Predpokladáme hornú terasu hneď za 

kaštieľom. Zdroj: Slovenský filmový ústav, archív, sign. OF Rumanovský 002.  
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Skupina ľudí na prechádzke v parku, asi 1908 – 1910. Predpokladám, na základe šírky a smeru, že ide 

o priamu časť chodníka od kaštieľa do parku, ktorá teraz patrí sklárňam. Terénny zlom si nie je možné 

overiť. Zdroj: Slovenský filmový ústav, archív, sign. OF Rumanovský 002.  

 

 
 

Jedno z jazierok v parku, v pozadí drevený mostík,  ide o lužnú časť parku. Pred rokom 

1918.Vzhľadom ku kvalite snímku nie je možné rozoznať druhy drevín.  Zdroj Archív OÚ Lednické 

Rovne. 
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Komunikácie v parku spevnené pravdepodobne štrkom a obrubou z kamienkov. Zo snímky nevieme 

určiť presnejšiu lokalizáciu v parku.  Zdroj Archív OÚ Lednické Rovne, 50.- 60. roky 20. storočia.  

 

 
 

Spevnené pódium. Predpokladáme, že ide o miesto pri západnom chodníku, v mieste, kde sa približuje 

súbežne k oploteniu. Sú tam zvyšky po stavbe pódia (tehla?) pódium bolo umiestnené smerom od 

týchto zvyškov ku kaštieľu. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia.  
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Môžeme predpokladať že ide o pohľad z priečneho chodníka cez veľkú lúku na okrajové porasty na jej 

východnom okraji Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 

 

 
 

Z priloženej fotografie nevieme určiť lokalizáciu v parku a ani druhovú skladbu drevín. Zdroj: Archív 

OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 
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Predpokladáme že ide o chodník od kaštieľa v mieste, kde sa približuje k západnému oploteniu. Kmeň 

stromu pri chodníku je pravdepodobne Tilia sp. (lipa). V pozadí sa javí murovaná stavba, čo ale pre 

zlú kvalitu fotky nie je možné bližšie určiť.  Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. 

storočia. 

 

 
 

Ihrisko podľa písomných zmienok vybudované na hornej terase za kaštieľom. Strom v popredí 

fotografie  je pravdepodobne Tilia sp. (lipa). : Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 
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Chodník s lavičkami. Podľa fotografie nevieme identifikovať miesto v parku a ani druhovú skladbu 

drevín.  Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 

 

 
 

Chodník v blízkosti ktorého sú solitérne stromy. Umiestnenie chodníka nevieme identifikovať. 

Dreviny na fotke sú pravdepodobne Quercus sp. (dub) a Tilia sp. (lipy).  Archív OÚ Lednické Rovne, 

50. – 60. roky 20. storočia. 
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Lavice so stolmi. Predpokladáme že sa nachádzali v severozápadnej časti parku na jednej z plôch za 

kaštieľom smerom do parku. V popredí predpokladáme  Quercus sp. (dub)  Zdroj: Archív OÚ 

Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 

 

 
 

Stromoradie pravdepodobne z ovocných drevín. Umiestnenie nevieme identifikovať. Zdroj: Archív 

OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 
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Jeden z chodníkov v parku. Lokalizáciu v parku a druhovú skladbu vzhľadom ku kvalite snímky 

nevieme určiť. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 

 

 
 

Chránená lipa v poraste v južnej časti parku v inventarizácii z roku 1997 č. 3566. Zdroj: Archív OÚ 

Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 
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Budova mauzólea rodiny Schreiberovcov medzi rokmi 1903 – 1918. Po stranách vstupných dverí sú 

dva vysoké kovové  kandelábre, vo vrchole štítu, ako aj na krajoch sú akrotérie predpokladáme 

z tmavého kovu. V pozadí je okrajový porast veľkej lúky. Zo siluety v popredí aj pozadí rozoznávame 

ihličnaté dreviny. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne.  

 

 
 

Budova mauzólea rodiny Schreiberovcov v roku 1940. Okolo budovy sú hlavne ihličnaté dreviny. 

Zdroj: Schreiber R.: Dominium Lednicz 1890 – 1940, Lednické Rovne, 1940.  
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Mauzóleum v roku 1959. Strecha z plechových pásov, akrotérie chýbajú. Okolo mauzólea sú ihličnaté 

dreviny. V pozadí vidno porast južnej časti parku a jeho okraj.  Archív PÚ SR Bratislava, fond 

Lednické Rovne, Základný výskum obce, sign. 1065, 1959. Autor Ruttkayová.  

 

 
 

Mauzóleum pred poslednou obnovou, pohľad na zadnú stenu a východnú stenu. Kameň je znečistený 

a poškodený, dolné časti znečistené a zavlhnuté. Chýbajú akrotérie, kuželky v rohoch balustrády, na 

streche je plechová krytina z pásov.  Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, fond Lednické Rovne, sign. T 

5649,  autor Stanek,  asi 70. roky 20. storočia.   
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Veža a stavba kostola predpokladáme pred 

rokom 1918.  Veža je ukončená barokovou 

strechou s cibuľou, nad vstupom je kamenná 

doska. V pozadí za stromami vidno okná lode 

kostola. Po stranách veže sú dva vstupy s nízkou 

bráničkou. Murované oplotenie je členené 

piliermi.  Dreviny v okolí kostola nevieme na 

základe kvality fotografie určiť. Zdroj: Archív 

OÚ Lednické Rovne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veža kostola v roku 1958, v zlom stave omietky 

okolie zarastené, opravená sa javí byť strecha. 

Drevina pri kostole by mohol byť jaseň 

(Fraxinus). Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, 

fond Lednické Rovne, Základný výskum obce, 

sign. 1065, rok 1959. Autor Ruttkayová.  
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Veža kostola v roku 1959. Strecha  i omietky sú opravené, strecha má stanový tvar vo vrchole 

s krížom. Po jej stranách murované oplotenie, ktoré ale napravo chýba. Dnes je tento úsek nahradený 

novým oplotením. Druhové zloženie drevín nie je jasne čitateľné. Môžeme predpokladať rody Tilia sp. 

(lipa) a Fraxinus sp.(jaseň).Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, fond Lednické Rovne, Základný výskum 

obce, sign. 1065, rok 1959. Autor Ruttkayová.  

 

 
 

 

Erb rodu Batthány na čelnej fasáde veže kostola nad vstupom s nápisom a  datovaním 1751. Kamenná 

platňa bola ukradnutá v roku 1994. Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, fond Lednické Rovne, sign. T 

5649,  autor Stanek, asi 70. roky 20. storočia.  
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Chrám Minervy pred rokom 1918 ( podľa literatúry, Danišová, E .c. d, 2004 ). Kamenné schody sú po 

stranách zvýraznené murovanými pilierikmi s kamennými platňami, zhodnými aké majú piliere 

oplotenia. V nike je socha Minervy  ( gr. Aténa )  s typickými atribútmi: prilba, kópia a štít. Druh 

dreviny pred chrámom nevieme z fotky určiť. Archív OÚ Lednické Rovne.  

 

 
 

Chrám Minervy pred poslednou rekonštrukciou, havarijný stav, bez strechy, bez sochy, s opadanou 

omietkou s náletovou zeleňou. Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, fond Lednické Rovne, sign. T 5649,  

autor Stanek,  asi 70. roky 20. storočia. 
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Studnička so šiškou, nedatované, asi pred rokom 

1945. Archív OÚ Lednické Rovne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studnička so šiškou, v dolnej časti vývod 

prameňa. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 

50. – 60. roky 20. storočia. 
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Nápisová doska sekundárne osadená v murovanom oplotení kaštieľa, stav v roku  1976. Zdroj Archív 

PÚ SR Bratislava, sing. T 5568.Autor Š. Oriško, H. Haberlandová.  

 

 
 

Pôvodná podoba náhrobku grófa Aspremonta, nedatované. Vzhľadom ku kvalite fotky, druhovo 

nevieme dreviny za náhrobkom určiť. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne. 
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Náhrobok grófa Aspremonta, zachovaná je kovová nápisová tabuľa, obe sochy sú celé, rovnako celý je 

erb. Pri bližšom skúmaní sa  javí, že anjelik má sekundárnu  ruku. Obe sochy majú nové, iné  hlavy. K 

tejto zmene došlo predpokladáme v 60. rokoch 20. storočia. Zdroj: Archív PÚ SR Bratislava, fond 

Lednické Rovne, sign. T 5649,  autor Stanek, asi 70. roky 20. storočia. 
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Socha Neptúna  na kamennom rozložitom podstavci, ktorý akoby imitoval bralo a samostatná doska 

na ktorom stojí. Predpokladáme, že socha sa nachádzala na severnej terase za kaštieľom nad svahom 

klesajúcim do lužnej časti parku. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 

 

 
 

Socha Neptúna  na kamennom podstavci, pohľad spredu. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. 

roky 20. storočia. 
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Socha Neptúna na samostatnom podstavci a na staršom mieste ako dnes, celok a detail. Zdroj: Archív 

PÚ SR Bratislava, fond Lednické Rovne, sign. T 5649,  autor Stanek, asi 70. roky 20. storočia. 

 

 
 

Epitafná doska rytiera pravdepodobne z roku 1972 kedy bola objavená. Tu opretá o strom, v pozadí 

murované oplotenie. Bližšie miesto nájdenia nie je uvedené. Porasty drevín v pozadí nie sú druhovo 

identifikovateľné. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne.  
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Božia muka,  v pozadí je murované oplotenie. V roku 1981 ešte existovala a bola v nej osadená 

Madona s dieťaťom, v textovom elaboráte kde sa spomína je uvedené, že je na pôvodnom mieste. 

Z obrázku vidno že bola postavená na staršom podstavci. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. 

roky 20. storočia. 

 

 
 

Božia muka,  v pozadí je murované oplotenie a návršie skál, ide pravdepodobne o miesto staršieho 

vodopádu. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia. 
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Obe fotky náhrobok  grófky Batthányovej.  Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne,  v 50. – 60. rokoch 20. 

storočia. 
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Portál, stav v 50. – 60. rokoch 20. storočia, už vtedy bol narušenom stave.   Zdroj: Archív OÚ 

Lednické Rovne. 

 

   
 

Kamenný stĺp s kanelúrovaným driekom ešte vo vztýčenej polohe. Dnes je zvalený na zem 

a rozlámaný na 4 časti. Vľavo 50. - 60. roky 20. storočia, vpravo v roku 1994. Zdroj: Archív OÚ 

Lednické Rovne. 
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Brána s oplotením a teleso bašty, stav v 50 . - 60. rokoch 20. storočia. Koruna muriva zvetraná, s 

náletovou zeleňou. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne. 

 

 
 

Brána s oplotením v roku 1980, pohľad zo západu. Zdroj: Archív OÚ Lednické Rovne. 
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Brána s oplotením v roku 1980, pohľad z východu zo strany parku. Zdroj: Archív OÚ Lednické 

Rovne. 

 

 
 

Detské ihrisko v pozadí prízemná budova, pravdepodobne niekde v okolí kaštieľa. Zdroj: Archív OÚ 

Lednické Rovne, 50. – 60. roky 20. storočia.  
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7. Fotodokumentácia súčasného stavu a stavebno-technického stavu parku 

 

 
 

oplotenie pri vstupe do parku zo Schreiberovej ulice 

 

 
 

Severná časť oplotenia, napojenie staršieho ( vpravo )a mladšieho oplotenia ( vľavo ) 



134 
 

 
 

torzo staršieho oplotenia  a novodobá brána severne od veže kostola 

 

 
 

Murované oplotenie , vľavo novodobé z 2. pol. 20. storočia, vpravo z 19. storočia, južne od veže 
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Novodobé oplotenie a staršie predpokladáme z 19. storočia, južne od veže kostola, severne od piliera 

starší vstup do parku, pilier má dole okopník. 

 
 

Kamenné oplotenie, 19. storočie, južná časť parku , použité opracované sekundárky 
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drevený mostík cez Ledničanku, vstup do lužnej časti parku 

 

 
 

vstup do parku z Medovej ulice 
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jazierko so sochou Neptúna 

 

 
 

epitafná doska v oplotení 

 



138 
 

 
 

náhrobok grófa Aspremonta s kovovým oplotením , pohľad zo západu 

 

  
 

veža kostola, pohľad z východu a pohľad zo západu 
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východná fasáda veže , otlačok krovu 

 

  
 

mauzóluem, vstup a východná fasáda 
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mauzóleum interiér 

 

 
 

mauzóleum, torzá interiérového vybavenia  a strešnej balustrády 
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mauzóluem , kupola 

 

 
 

mauzóleum, poškodené nové pancierové sklo a nová mreža 
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JZ časť parku, brána s baštou 

 

   
 

napojenie brány a bašty  strieľňa bašty a v pozadí murivo brány 
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ruina č. 1, pohľad z východu 

 

  
 

ruina č. 2, strieľňa a nelícovaný charakter muriva 
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chrám Minervy, pohľad z JV 

 

 
 

chrám Minervy, stav omietky 
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portál, pohľad z východu 

 

 
 

severovýchodný priestor od kaštieľa, ktorý bol z pôvodnej rozlohy parku odňatý v druhej 

polovici 20. storočia a zastavaný 
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nádvorie kaštieľa s nevhodnou úpravou z 80.rokov 20. storočia 

 

 
 

priestor v severovýchodnej časti parku, pohľad cez porasty k detskému ihrisku 
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pohľad z hornej hrany svahu severozápadnej časti parku pri bývalom tanečnom parkete, do 

lužnej časti parku 

 

 
 

zvyšky umelého vodopádu pri západnom oplotení severne od kostola 
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pohľad na dolnú lúku od náhrobku Aspremonta 

 

 
 

pohľad z hrany svahu pri lavičke pred kostolom na dolnú lúku 
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pohľad na veľkú lúku z jej južného konca 

 

 
 

nespevnený chodník od portálu, šibenice, po južnom okraji veľkej lúky 
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priekopa ha-ha a jej zaniknutý západný koniec 

 

 
 

schodisko a severné jazierko v lužnej časti parku 
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rozvoľnené porasty okolo severojužného chodníka v severnej lužnej časti parku. V pozadí 

sú lužné porasty parku. 

 

 
 

svah v severnej lužnej časti parku, pod ním konáre po vyčistení porastov 
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stúpajúci terén z dolnej lúky na západ k západnému chodníku 

 

 
 

pohľad na jazierko v južnej časti z hrany priečneho chodníka spájajúceho západnú 

a lužnú časť 
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päta svahu  a porasty v lužnej časti na juh od južného jazierka 

 

 
 

zúžený priestor juhu lužnej časti parku so severojužným chodníkom a vodným kanálom 
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nespevnený chodník ku šibenici v juhovýchodnej časti parku 
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Lednické Rovne  

 

park 

 

architektonicko – historický výskum 

 

II. časť 

 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovatelia: 

 

PhDr. Zuzana Zvarová – hlavný spracovateľ 

Ing. Blanka Malá – výskum parku  
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8.  Návrh ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt parku.     

  

Zhrnutie výsledkov výskumu : Obdobie založenia parku je vymedzené dvoma mapovými 

podkladmi: mapou z roku 1799 a  mapou 2. voj. mapovania z rokov 1812 - 13. Park vznikol 

pri kaštieli, ktorý bol postavený koncom 17. storočia a rozšírený okolo pol. 18. storočia. 

Samotné založenie parku možno datovať do okolo roku 1800, nakoľko na mape 2. vojenského 

mapovania z rokov 1812 - 13 je už park zobrazený v dnešnom rozsahu a zo základnými 

komunikačnými trasami. 2. etapu datuje výskum do  1. pol. 20. stor. osudy parku  sú spojené s 

rodinou zakladateľov sklární v Rovniach rodinou Schreiberovcov.  K tejto etape nemáme 

žiadne mapy , zachovaných je len niekoľko fotografií a pohľadníc. J. Schreiber dal v parku ť 

mauzóleum, ktoré bolo osadené v západnej časti parku. V roku 1925 došlo k asanácií kostola.  

50. a 60. roky 20. stor. bolo obdobím veľkého úpadku parku. Záujem o osud parku nastal  v 

80.  rokoch 20. stor. v súvislosti s obnovou kaštieľa. V roku 1997 bola spracovaná inventarizácia 

drevín (MGM,s.r.o.) Na jej základe bol spracovaný Projekt obnovy parku, (MGM,s.r.o.). Dňa 

9.6.2004 medzi 18,00 a 19,00 hodinou sa časťou historického parku v Lednických Rovniach 

prehnala veterná smršť. Celkovo bolo poškodených 95 ks drevín. Z toho je 78 ks zničených úplne 

a 17 ks drevín určených na ošetrenie. Po zmapovaní a vyčíslení škôd sa okamžite pristúpilo ku 

likvidácií kalamity.  
 

Návrh pamiatkovej obnovy parku bol spracovaný v roku 2016 ako 2. časť výskumnej 

dokumentácie. Delenie dokumentácie a jej časové spracovanie v 2 rokoch bolo dané finančnými 

možnosťami obce. Pred spracovaním návrhu pamiatkovej obnovy sa uskutočnilo  dňa 29.11. 2016 

stretnutie za účasti KPÚ Trenčín ( Mgr. M. Ružôňová a Ing. arch. Mgr. Šichtová ), spracovateliek 

výskumu (PhDr. Z. Zvarová, Ing. B. Malá) a zástupcov obce ( zástupca starostu Mgr. Mišík a  Mgr. E. 

Kucejová ). Predmetom stretnutia bola diskusia o rozsahu návrhu obnovy, jeho zosúladenia s reálnymi 

finančnými možnosťami obce tak, aby boli zachované a postupne obnovené pamiatkové hodnoty 

parku. Výsledkom  stretnutia ( zápisnica je súčasťou textových príloh ) bola zhoda v tom, že návrh 

pamiatkovej obnovy bude rozdelený na 2. etapy, pričom  2. etapa bude  obsahovať maximálne 

požiadavky, ideálny stav obnoveného parku ako celku.   

Na základe vykonaného architektonicko  - historického výskumu parku, inventarizácie  

hodnotných prvkov a definovania jeho pamiatkových hodnôt sme dospeli k záveru, že určujúce 

kultúrno – historické a pamiatkové hodnoty parku sú zachované v dostatočnom rozsahu a kvalite.  

Na základe vykonaného výskumu parku, archívneho výskumu a terénneho výskumu  

súčasného stavu parku môžeme konštatovať, že súčasný stav do veľkej miere zodpovedá stavu ktorý 

bol dokumentovaný na mape z roku 1799. Je to stav na Slovensku ojedinelý. Väčšinou boli parky 

zasiahnuté v rámci urbanizácie rozparcelovaním, čiže zásadnou zmenou výmery  alebo umiestnením 

nevhodných stavebných objektov v ich areáli. Napriek tomu, že existujú rozdielne názory na to, či toto 

mapové dielo je z roku 1799, alebo mladšie, ide o mapový podklad ktorý je dnes najpodrobnejším 

dokladom o stave parku v minulosti,  v mnohom je zhodný s terénnymi zisteniami výskumu a preto  

ho považujeme za východiskový podklad pre stanovenie rozsahu obnovy parku. Cieľom pamiatkovej 

obnovy parku je v maximálnej možnej miere zopakovanie, resp. priblíženie sa  k stavu zobrazeného na 

danej mape. Park sa zachoval ako prírodne krajinársky. Tento jeho stav je dochovaný aj na mape z r. 

1799.  Pravidelný je len parter pri kaštieli, ktorého súčasné riešenie nie je optimálne. Nie je zachované 

prepojenie s okolitou krajinou ani výhľady do nej. Základnou zásadou pre zachovanie hodnôt parku  je 

zachovanie minimálne súčasného stavu -  súčasného stavu komunikácií, stavebných prvkov, rozsahu 

parku a základnej hmoty vegetácie, t.j. voľných plôch a skupín porastov. Súčasný stav parku 

v zredukovanej podobe korešponduje so stavom na mape z roku 1799. Umožňuje jeho obnovu, ktorá 

by sa tomuto stavu priblížila a predstavovala by ideálne riešenie, čo je závisle na dostupných 

finančných prostriedkoch ako pre obnovu tak aj udržanie pamiatkových hodnôt parku. 

Najväčšou hodnotou parku je zachovanie jeho rozsahu, konfigurácie terénu a zachovanie 

hlavných kompozičných hmôt porastov a voľných plôch. 

  

  Návrh pamiatkovej obnovy je spracovaný v schémach 1:1000 v dvoch etapách pričom etapy 

sú rozdielne rozsahom prác. Vo všeobecnosti etapizácia vždy závisí na finančných prostriedkoch, 
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ktorých dostupnosť nikto zo zainteresovaných v súčasnosti nevie predpokladať - preto aj etapizácia je 

orientačná a hlavne druhá etapa môže mať rôzne podetapy. V prípade reálnej možnosti získania 

finančných prostriedkov je možné etapizáciu aktualizovať na základe dostupných finančných 

objemov. Priorita vykonaných prác v každej etape bude závisieť od finančných možností majiteľa 

a stanoviska KPÚ Trenčín.   

 

8.1.  Požiadavky na odstránenie rušivých zásahov  a rozsah predpokladaných prác 

 

Východiskový stav: 

 

Stavby a drobná architektúra - prvky drobnej architektúry a ruina kostola sú zachované 

prevažne v západnej časti parku nad severojužným svahom a na veľkej lúke a v jej okolí. Vo 

východnej lužnej časti je zachovaných minimum prvkov drobnej architektúry. Dôležité je, že v teréne 

neboli vykonané zásadné zásahy a mnohé zaniknuté stavebné prvky resp. ich situovanie je možné 

v teréne nájsť buď ako terénne nerovnosti, zvyšky základov, torzá. 

Chodníky a spevnené plochy - z pôvodnej siete sú zachované len hlavné trasy. Ide o hlavné 

chodníky v západnej a východnej časti v severojužnom smere a chodníky ktoré sa k nim pripájajú 

a celý park spriechodňujú. Chodníky ktoré zanikli je možné vysledovať v teréne, je teda možné ich  

obnoviť. 

Vodné prvky - vo východnej časti parku je čiastočne zachovaný systém vodotečí a vodných 

plôch. Nefunkčné časti (z dôvodu nedostatočnej dotácie vody z Ledničanky) sú čitateľné z terénu. Ide 

o veľmi významnú kompozičnú časť parku. 

Vegetačné prvky - vegetačné prvky predstavujú porasty drevín, voľné plochy lúk tak typické 

pre krajinárske úpravy.  Základ priestorového riešenia a charakter porastov ostal zachovaný hlavne 

v západnej časti. Lužná časť bola v dôsledku nedostatočnej údržby výrazne zarastená náletovými 

drevinami. Dôležitý bol zásah v roku 1997-1998, kedy boli hlavne v lužnej časti odstránené podrasty 

kríkov a realizovaný výrub drevín. Tým sa aspoň čiastočne odstránili dôsledky dlhoročne zanedbanej 

údržby, porasty sa rozvoľnili.  Drobnejšie úpravy okolo odpočívadiel (kvetinové záhony) čitateľné na 

mape z r. 1799 samozrejme zachované neboli. 

Pravidelná úprava je len pri kaštieli a jej dnešné stvárnenie nie je vyhovujúce z hľadiska 

riešenia spevnených plôch, vegetácie a aj mobiliaru. 

 

Rozsah predpokladaných prác - stavby, sochy, drobné architektúry  

 

Súčasťou parku sú murované architektúry, sochárske diela a drobné architektúry. Všetky 

súčastí parku boli v čase spracovania výskumu v zlom až havarijnom stave, pri niektorých prvkoch ich 

torzálny stav neumožnil stanoviť ich pôvodnú funkciu. Všetky stavebné súčasťou parku – to jest 

murované stavby, drobné architektúry,  sochárske diela sú systematicky vystavené vandalizmu 

občanov a napriek tomu  že  v minulosti boli realizované niektoré obnovy sú dnes takmer všetky 

v zlom, narušenom stave. Všetky tieto prvky vypovedané v súpise inventarizačných prvkov budú 

zachované, chránené a postupne obnovované.  

Stavebnou dominantou parku je ruina renesančného kostola s vežou, veža je zachovaná v celej 

hmote,  pôdorys kostola je zachovaný torzami kamenných murív. Táto architektúra bude obnovená a 

ponechaná v ruinálnom stave. Z veže kostola je možné urobiť vyhliadku. Murivá pôdorysu kostola 

budú stabilizované, očistené , zakonzervované, odporúčame ich korunu muriva chrániť zadrnením. 

Zachovaná bude nerovnosť, rozvoľnenosť,  koruny muriva.  

Pomerne rozsiahlou murovanou stavbou je oplotenie  parku zachované pozdĺž západnej 

hranice parku, tvorí ju plný múr v južnej časti s kamennou bránou, baštou a dvoma ruinálnymi 

stavbami. Oplotenie je  v rozdielnom stave, je potrebné jeho lokálne poškodenia obnoviť, novodobé 

úseky vizuálne eliminovať omietnutím. Kamennú bránu a baštu ponechať v kamennom murive. Dve 

ruinálne stavby je možné podľa nás v prípade potreby investora domurovať a ako prízemné zastrešiť 

a využiť. Pred tým bude urobený archeologický  prieskum, resp. dozor na zistenie pôdorysného  

rozsahu  stavieb, ktorý bude zopakovaný. Stavby budú doplnené len v rozsahu zisteného historického 

pôdorysu. Časť oplotenia severne od veže je potrebné staticky posúdiť.  
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V parku sú dve drobné stavby: chrám Minervy a mauzóleum Jozefa Schreibera. Chrám 

Minervy je stavba zo začiatku 19. storočia, stojí v južnej časti parku. Napriek tomu že bol obnovený 

v roku 2008 je dnes opäť v narušenom stave.  Tento stav však nie je kritický, je poškodený vlhkosťou, 

čiže pri ďalšej obnove je potrebné sa zamerať na riešenie vlhkosti objektu. Mauzóleum Jozefa 

Schreibera stojí na veľkej lúke,  tu je prioritou obnova strechy, pretože do objektu tečie. Exteriér bol 

reštaurovaný v roku 2004, interiér má spracovaný návrh na reštaurovanie z roku 2008, interiér je 

v zlom stave. Myslíme si, že obnova strechy mauzólea by mala byť jednou z priorít obnov architektúr 

parku. Jej zlý stav je výsledkom poškodenia vandalmi.  

Kamenný mostík na konci ha - ha priekopy je potrebné očistiť od asfaltu, v prípade že sa bude 

realizovať obnova haha priekopy a priľahlých  komunikácií zapojiť mostík do cestných ťahov parku.  

Sochárske súčasti parku sú dve: socha Neptúna je postavená v strede jazierka severne od 

kaštieľa  a náhrobok grófa Aspremonta je osadený pri ruinách kostola.  Obe sochy budú reštaurované,  

sú v zlom stave. Je na zváženie ( vzhľadom k osudu náhrobku grófky Batthyányovej  ) či sa rozhodne 

KPÚ  ponechať ich na pôvodnom mieste, alebo zvolí formu osadenia kópií a originály presunie na 

bezpečné miesto. Zotrvanie originálov v exteriéri pri súčasnom stave vandalizmu znamená ich možné 

ohrozenie.    

V severozápadnej časti parku sú dve kamenné torzá - ihlany a podstavec , sú bez slohových 

znakov, datované nateraz do 19. storočia, tie je potrebné umelecko – remeselne obnoviť a zachovať.

 Ostatné drobné architektúry reprezentujú torzá kanelúrovaného stĺpa, kamenné lavičky, torzá 

opracovaných  kameňov, ktoré zostanú zachované a budú rovnako obnovené. Problematické je 

vztýčenia stĺpa, ktorý dnes tvoria 4 ks voľne položené v teréne a sú v zlom technickom stave, časť je 

zarastená zeleňou do takej miery že nie je viditeľný kamenný materiál. Odporúčame v záujme ochrany 

a zamedzenia ďalšej degradácie kameňa uskladniť ich dočasne v zbernom dvore obce.  

Kamenný portál zvaný šibenica a studnička sú v  juhovýchodnej časti parku, datujeme ich do 

19. storočia, budú rovnako zachované a postupne obnovené.  

Náhrobok grófky Batthyányovej bol  vandalmi úplne zničený, dnes je rozlámaný na mnoho  

častí, uložený v zbernom dvore. Obnova náhrobku bude predmetom reštaurovania,  opäť je na 

zváženie či po obnove bude osadený na pôvodné miesto. Dnes je tento prvok v relatívnom bezpečí 

a jeho obnova  nie je  prioritou. 

V murovanom oplotení parku v severnej časti sú zachované dve kamenné dosky. Jedna je 

renesančná  z roku 1660 s reliéfom rytiera, ide o epitaf, druhá je nápisová doska z roku 1816. Obe sú 

vystavené poveternostným vplyvom, sú v zlom stave. Budú obnovené reštaurátorom, súčasťou obnovy 

bude predovšetkým ich ochrana pred ďalšou degradáciou kamenného materiálu. Vzhľadom k vysokej 

hodnote veku odporúčame hlavne epitafnú dosku z roku 1660 z oplotenia vybrať a nahradiť kópiou.  

Z prvkov parku, ktoré sa nezachovali, ale máme o nich vedomosť na základe staršej 

fotodokumentácie navrhujeme osadiť pri zvyškoch vodopádu repliku božej muky ktorá ešte v roku 

1981 v parku stála.  

 

Rozsah predpokladaných prác  - 1. etapa 

 

Charakter zásahov je vo výkresoch odlíšený farebne. 

Zachovanie - obnova – žltá plocha alebo šráf, prípadne označenie značkou v príslušnej časti legendy. 

Udržanie v existujúcom stave – prvky sú uvedené označením v príslušnej časti legendy. 

Doplnenie – svetlofialová farba.  

Farebne sú odlíšené typy vegetačných prvkov, vodné prvky,  terénne modelácie a zvyšky drobných 

stavieb. Červenou farbou sú označené vstupy a pohľady. 

 

Pre prvú etapu je návrh zásahov minimálny. Vychádza zo súčasného stavu, kedy dostupné 

financie pokrývajú náklady na údržbu. Základom obnovy je zachovanie existujúcich hodnôt a podľa 

možností obnova existujúcich komunikácii a stavebných prvkov. Vo výkrese sú rozlíšené prvky, ktoré 

je potrebné udržiavať v existujúcom stave. Zachovanie resp. obnova je navrhnutá pre komunikácie 

a stavebné prvky. To znamená, že prvky budú podľa dostupných prostriedkov obnovené v súlade s ich 

pamiatkovou hodnotou. Doplnená je len komunikácia a odpočívadlo. Všetky návrhy sú v súlade so 

stavom dokumentovaným na mape z roku  1799. 

Vstupy  - v prvej etape navrhujeme zachovanie všetkých existujúcich vstupov. 
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Priehľady v parku - existujúce priehľady sú prevažne v kolízii s drevinami. Ak bude potrebné  

nejaké dreviny vyrúbať zo zdravotného hľadiska alebo dôjde k  havarijnému výrubu a tieto dreviny 

budú situované v priehľade, po výrube sa v tomto priestore nebude robiť nová výsadba. Tým sa 

priehľad uvoľní.  

Terénne modelácie, zvyšky a náznaky drobných stavieb - v prvej etape nenavrhujeme žiadne 

zásahy do terénu ani do  zvyškov stavieb zachovaných pod terénom, alebo v náznaku. 

Mobiliár - prvá etapa predpokladá udržiavanie mobiliáru vo funkčnom stave a v dnešnom 

rozsahu. V prípade realizácie prepojenia chodníkom severovýchodnej a severozápadnej časti parku, by 

sa malo  realizovať  odpočívadlo naň naviazané (O1). V tom prípade bude potrebné ho vybaviť 

mobiliárom. Mobiliár musí byť navrhnutý z prírodných materiálov, súrodým dizajnom tak, aby nerušil 

pamiatkové hodnoty celého parku. 

Chodníky a spevnené plochy - chodníky zostávajú v prvej etape v rozsahu súčasného stavu. 

Navrhujeme doplniť spojnicu medzi severovýchodnou a severozápadnou časťou. Zároveň z hľadiska 

dnešného využitia by prepojenie vytvorilo možnosť zokruhovania hlavných chodníkov  v smere sever 

juh v západnej a východnej časti a tým vytvorenie prechádzkového okruhu. Na tomto chodníku je 

navrhnuté odpočívadlo O1, ktoré by malo byť vybavené mobiliárom. Existujúce chodníky navrhujeme 

zachovať resp.  obnoviť. To znamená, podľa dostupných finančných prostriedkov, rekonštruovať 

povrch chodníkov na MZK (mechanicky spevnené kamenivo) so svetlým povrchom so zavibrovanou 

vrstvou jemnej frakcie na povrchu. Odpočívadlo doporučujeme s rovnakým povrchom, prípadne 

kombinované s prírodným kameňom. 

Vodné prvky - vodné prvky sú významnou kompozičnou časťou parku. Vodný systém parku, 

ktorý tvoria jazierka a vodoteč, ktoré sa potom vlievajú do Ledničanky v súčasnosti trpia nedostatkom 

vody. Časť z nich je čitateľná v teréne, v južnej časti sú podľa počasia  zaplnené  vodou. Vodný systém 

nie je funkčný v plnom rozsahu. Jeho funkčnosť závisí na obnove dotácie vodou z toku Ledničanky. 

To je potrebné riešiť mimo územia parku. Pred samotným spracovaním projektu je teda potrebné 

preveriť technicky najreálnejšiu možnosť tohto napojenia. V prvej etape  navrhujeme zachovať 

existujúci stav  a v rámci údržby čistiť vodoteče a podľa možnosti aj jazierka. 

Vegetačné prvky - vegetačné prvky navrhujeme priebežne udržiavať minimálne v takom 

rozsahu ako dnes. Pri výruboch či z dôvodu kalamitného alebo zdravotného dodržať pre dôležité časti 

kompozície  odporučenia NPO. To znamená v určitých častiach nedosádzať dreviny a smerovať aj v 

rámci údržby k rozvoľneniu porastov, na dolnej lúke k odstráneniu porastov. V okrajových častiach 

lužnej časti naopak k zahusteniu porastov. Kompozičné výruby sa budú realizovať len v súvislosti 

s realizáciou chodníka  medzi severovýchodnou a severozápadnou časťou parku. Po spracovaní 

projektu s ohľadom na existujúcu vegetáciu nie je možné vylúčiť potrebu výrubu stromov, ktoré budú 

v trase chodníka alebo odpočívadla. 

 

Rozsah predpokladaných prác  - 2.etapa 

  

Charakter zásahov je vo výkresoch odlíšený farebne. 

Zachovanie - obnova – žltá plocha alebo šráf, prípadne označenie značkou v príslušnej časti legendy. 

Doplnenie – svetlofialová farba. 

Odstránenie – červený šráf. 

Udržanie v existujúcom stave – prvky sú uvedené označením v príslušnej časti legendy. 

Farebne sú odlíšené typy vegetačných prvkov, vodné prvky,  terénne modelácie a zvyšky drobných 

stavieb.  

Červenou farbou sú označené vstupy a pohľady.  

 

Druhá etapa je navrhnutá za predpokladu, že budú k dispozícii finančné prostriedky na 

realizáciu, ale zároveň aj na údržbu zrealizovanej obnovy. Z toho vyplýva, že skutočný rozsah druhej 

etapy čo do rozsahu a časovej postupnosti je možné stanoviť až v súvislosti s dostupnými financiami. 

Cieľom pamiatkovej obnovy 2. etapy je maximálne priblíženie sa stavu z r. 1799. Umožňuje to 

zachovaný rozsah parku a čitateľné stopy chodníkov v teréne. Všetky zásahy v druhej etape sú 

v súlade s týmto stavom. 

 



160 
 

Vstupy - v druhej etape ponechávame všetky existujúce vstupy, okrem vstupu na juhozápade. 

Tento vstup vznikol ako skratka pre blízko stojace rodinné domy. Ak sa obnoví priekopa ha-ha a 

rohová zrúcanina a pôvodné trasovanie chodníkov, tento vstup  by uvedený stav narušoval. 

Priehľady - priehľady v parku ktoré sú v súčasnosti v kolízii s drevinami navrhujeme v druhej 

etape uvoľniť odstránením vegetácie kompozičnými výrubmi. Dôležitý je individuálny prístup 

k výrubom. V prípade že sa bude v priehľade vyskytovať hodnotná drevina, alebo viac hodnotných 

drevín, je   potrebné dreviny ponechať a po ich dožití a odstránení do priehľadov nedosádzať nové 

výsadby. 

Terénne modelácie, zvyšky a náznaky drobných stavieb - ani v druhej etape nenavrhujeme 

výraznejšie zásahy do terénu. Jediný zásah sa týka zvyškov základov T 1 - bývalý amfiteáter. 

Navrhujeme odstrániť zvyšky základov a plynulo vyrovnať terén. 

Pre zvyšky drobných stavieb a základov navrhujeme: 

T 1 - základy bývalého amfiteátra  - navrhnuté na odstránenie.  

T 2 - zvyšok umelého vodopádu  - navrhujeme zachovať ako torzo, prípadne označiť informačnou 

tabuľkou. 

T 3 - terénny zárez  na svahu pod kostolom - navrhujeme zárez nechať bez zmeny, keďže prevádzkovo 

a kompozične negatívne do parku nezasahuje. Zarovnanie s okolitým terénom je možné v prípade, že 

by bol komplikáciou pre údržbu. 

T 4 - ruina kruhovej stavby - na historickej mape je len pôdorysne vyznačený kruh, z čoho nie je jasné 

ako tento prvok vyzeral a čomu slúžil. Navrhujeme ho obnoviť a priznať ako ruinu a na jeho mieste  

v pôdorysnom priemete urobiť odpočívadlo s informáciou a odkazom na historickú mapu. 

T 5 - terénny val so zárezom pôvodného vodného kanála - prvok navrhujeme ponechať bez zmeny. 

Funkčnosť vodného kanála, ktorý pretína val závisí na možnosti obnovy celého vodného systému 

v lužnej časti. 

T 6 - priekopa ha-ha - ide o dôležitý  kompozičný prvok. Navrhujeme ho obnoviť v celej dĺžke. Ak sa 

doriešia majetkové vzťahy je možné prepojenie oblúkovým výbežkom do krajiny pred Minervinym 

chrámom.  

Mobiliár - v druhej etape navrhujeme mobiliár umiestniť v závislosti na rozsahu realizácie 

obnovy chodníkov a odpočívadiel. V prípade že budú riešené časti chodníkov a odpočívadla, už 

v projektovej dokumentácii je potrebné navrhnúť lavičky, smetné koše, informačné tabule. Mobiliár 

musí byť navrhnutý z prírodných materiálov, súrodým dizajnom tak, aby nerušil pamiatkové hodnoty 

celého parku. To sa týka aj pravidelného parteru pri kaštieli. 

Chodníky a spevnené plochy - existujúce chodníky navrhujeme zachovať resp.  obnoviť tak 

ako v 1. etape, tak aj v druhej. Je to z toho dôvodu, že v  prípade nedostatočných finančných 

prostriedkov v prvej etape je možné pokračovať s ich obnovou v druhej etape.  

Okrem toho navrhujeme v druhej etape doplnenie prevažnej časti chodníkov. Ide o sieť paralelných 

chodníčkov a prepojení medzi nimi. Hlavne v západnej časti budú na týchto chodníkoch doplnené 

odpočívadla. Výrazným prvkom je hipodróm vo východnej časti, ktorý vytvára ovál a križuje v týchto 

miestach pretekajúcu vodoteč. 

Povrch chodníkov navrhujeme rekonštruovať ako  MZK (mechanicky spevnené kamenivo) so 

svetlým povrchom so zavibrovanou vrstvou jemnej frakcie na povrchu. To sa týka aj odpočívadiel, kde 

je možné podľa konkrétneho stvárnenia použiť aj dlažbu z prírodného kameňa.  

Spevnené plochy partera  za kaštieľom je potrebné zrekonštruovať s použitím rovnakých 

materiálov. Konkrétny projekt musí riešiť rozsah ich použitia vzhľadom na funkčné využitie priestoru  

a z toho vyplývajúce zaťaženie povrchov 

Vodné prvky - vodné prvky sú významnou kompozičnou časťou parku. Vodný systém parku, 

ktorý tvoria jazierka a vodoteč, ktoré sa potom vlievajú do Ledničanky v súčasnosti trpia nedostatkom 

vody. Časť z nich je čitateľná v teréne, v južnej časti sú podľa počasia  zaplnené  vodou. V súčasnosti 

nie je funkčný celý systém. Limitujúce pre obnovu systému a teda pre všetky vodné prvky je 

zabezpečenie dotácie vodou z toku Ledničanky. To je potrebné riešiť mimo územia parku. Pred 

samotným spracovaním návrhu obnovy je teda potrebné preveriť technicky najreálnejšiu možnosť 

tohto napojenia.  

V druhej etape pre vodné prvky  navrhujeme: 

V 1 - vodný  kanál v severnej časti parku - vodný kanál je potrebné obnoviť v rámci obnovy celého 

vodného systému parku.  
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V 2 - jazierko - jazierko navrhujeme obnoviť v rámci obnovy celého vodného systému parku. V rámci 

obnovy bude potrebné jeho zásadné vyčistenie. 

V 3 - vodný kanál  vytekajúci z jazierka - vodný kanál navrhujeme obnoviť v rámci obnovy celého 

vodného systému parku. Súčasťou obnovy musí byť aj vyčistenie kanálu. 

V 4 - vodný kanál  vytekajúci zo studničky - vodný kanál je potrebné obnoviť v rámci obnovy celého 

vodného systému parku.  

V 5 - vodný kanál v juhovýchodnej časti parku - kanál navrhujeme zachovať, prečistiť a obnoviť ako 

súčasť vodného systému parku. 

V 6 - severné jazierko - jazierko  je začiatkom vodného systému parku, ako dôležitej kompozičnej 

súčasti. Je potrebné ho rekonštruovať, zvážiť odstránenie novodobých prvkov a vybudovanie mostíka.  

V 7 - vodný kanál vytekajúci zo severného jazierka - kanál navrhujeme obnoviť ako súčasť vodného 

systému parku, zvážiť odstránenie betónového spevnenia. 

Vegetačné prvky - v druhej etape  navrhujeme najdôležitejšie kompozičné prvky na obnovu. 

Charakter obnovy záleží na súčasnom stave porastov a na cieľovom stave, ktorý chceme dosiahnuť. 

Cieľovým stavom je stav krajinárskeho parku dokumentovaného na mape z roku 1799. Samozrejme 

limitom sú finančné prostriedky na realizáciu obnovy a na následnú údržbu obnoveného parku alebo 

jeho časti.  

Navrhujeme nasledujúce obnovné zásahy a kompozičné výruby ktoré sa budú realizovať  

v súvislosti s: 

- realizáciou chodníkov a odpočívadiel 

- obnovením priehľadov v parku (v prípade že sa bude v priehľade vyskytovať hodnotná drevina, 

alebo viac hodnotných drevín, je   potrebné dreviny ponechať a po ich dožití do priehľadov 

nedosádzať nové výsadby) 

- zmenou štruktúry  vegetačných prvkov v zmysle ich rozvoľnenia, zahustenia, alebo úplného 

uvoľnenia priestoru.  

 

Návrh pre hlavné kompozičné prvky: 

 

L 1 - veľká lúka - veľkú lúku je potrebné zachovať v existujúcom rozsahu a stave. Tento zodpovedá 

stavu zobrazenom na mape z r 1799. Po dožití nedosádzať dreviny z východnej strany mauzólea, 

ostatné skupiny drevín obnovovať v zmysle mapy z roku 1799. Pre  zachovanie veľkej lúky je dôležité 

pravidelné kosenie. Pri obnove je možné dorovnať prípadné nerovnosti terénu, ktoré sú komplikáciou 

pri kosení. 

L 2 - dolná lúka - je dôležitý kompozičný prvok dokladovaný aj mapou z r.1799. V historickej mape je 

jednoznačnejšie ohraničená. Je potrebné postupne po dožití drevín hlavne v obvodovej časti nerobiť 

dosadby na základe súčasného stavu, ale postupne obnoviť pôvodný rozsah lúky. Pri obnove je možný 

pri dostatku financií aj jednorazový kompozičný výrub. Hodnotné dreviny je potrebné ponechať na 

dožitie. 

P 1 - severné porasty lužnej časti  - v tejto časti sa aj historicky nachádzal porast stromov. Bol viac 

rozvoľnený ako v súčasnom stave. Pri obnove navrhujeme výrub nielen  poškodených drevín ale aj 

kompozičný výrub na dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. Hodnotné dreviny je potrebné 

ponechať na dožitie a potom nedosádzať nové. 

Potrebné je aj dosiahnuť plynulosť terénu tam, kde sú najväčšie nerovnosti, aby sa zjednodušilo 

kosenie. Úplné vyrovnanie v tejto časti by bolo veľmi nákladné a v tejto lužnej časti podľa nášho 

názoru ani nie je nutné. Súčasťou tohto porastu je aj hipodróm, okolo ktorého navrhujeme obnoviť 

stromoradie. 

P 2 - južný porast lužnej časti - v tejto časti sa aj historický nachádzal porast stromov. Bol viac 

rozvoľnený ako v súčasnom stave. Pri návrhu je potrebné riešiť prípadné zdravotné výruby a z 

kompozičného hľadiska navrhnutými výrubmi sledovať dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. 

Súčasťou návrhu obnovy by malo byť aj odstránenie pňov frézovaním. Potrebné je aj dosiahnuť 

plynulosť terénu tam, kde sú najväčšie nerovnosti, aby sa zjednodušilo kosenie. Úplné vyrovnanie 

v tejto časti by bolo veľmi nákladné a v tejto lužnej časti podľa nášho názoru nie je nutné.  

P 3 - porast pri mauzóleu - skupiny ihličnatých drevín je potrebné  zachovať a priebežnou údržbou 

udržiavať dobrý zdravotný stav a vekovú diverzitu. 
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P 4 - lužný porast - porast navrhujeme zachovať v jeho kompaktnosti. Pri obnove je potrebné odstrániť 

poškodené dreviny. Je dôležité klásť dôraz na domáce dreviny a prírodný charakter porastov. Je 

potrebné zachovať rozvoľnený charakter porastu pozdĺž severojužného chodníka. 

P 5 -  južný porast západnej časti parku - v historicky dokladovanom stave parku bol porast viac 

rozvoľnený ako v súčasnom stave. Pri návrhu je potrebné riešiť prípadné zdravotné výruby a z 

kompozičného hľadiska navrhnutými výrubmi sledovať dosiahnutie väčšieho rozvoľnenia porastov. 

Súčasťou návrhu obnovy by malo byť aj odstránenie pňov frézovaním.  

P 6 - juhovýchodný porast západnej časti parku - v tejto časti sa aj historický nachádzal porast 

stromov. Bol zahustený, so sieťou menších chodníčkov, ktoré vytvárali romantické zákutia.  Pri návrhu 

je potrebné riešiť prípadné zdravotné výruby. Súčasťou návrhu obnovy by malo byť aj odstránenie 

pňov frézovaním.  Pri dosadbách treba zohľadniť domáce druhy drevín. 

A 1 - aleja pri západnom oplotení - v historickej mape z roku 1799  je aleja zobrazená. Pri návrhu je 

potrebné aleju obnoviť. Vzhľadom k súčasnej druhovej skladbe a vekovej štruktúre sa domnievame, že 

aleja nebola len z Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), ale aj z Tilia cordata (lipa malolistá). 

Usudzujeme tak z odhadu veku drevín. Nemôžeme však presne určiť, akú druhovú štruktúru mala. 

Navrhujeme pri obnove použiť oba druhy. 

PA - parter kaštieľa - priestor navrhujeme obnoviť v zmysle historických hodnôt priestoru. V návrhu je 

potrebné riešiť vhodne spevnené plochy, mobiliár a tiež prehodnotiť  použitý rastlinný materiál. 

 

9. Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie a ďalších špecializovaných výskumov  

 

Je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v stupni DSP (projektová dokumentácia projekt pre 

stavebné povolenie). 

V tejto dokumentácii je potrebné riešiť: 

- na základe aktuálnej inventarizácie drevín návrh zdravotných a kompozičných výrubov vrátane 

odstránenia pňov 

- obnovu zvyškov drobných stavieb vrátane informačného systému 

- návrh rekonštrukcie komunikačnej siete vrátane odpočívadiel 

- návrh mobiliáru (lavičiek, smetných kočov, informačného systému... ) 

- návrh osvetlenia hlavných trás a parteru 

- návrh rekonštrukcie vodného systému vrátane obnovy dotácie systému z Ledničianky 

návrh vegetačných úprav. 

 

Pre spracovanie dokumentácie je potrebné zabezpečiť: 

 

- vytýčiť hranice parku 

- vysporiadať pozemky v juhozápadnej časti (pri priekope ha-ha a otočke v lužnej časti) 

- geodetické zameranie celého areálu parku vrátane jeho hraníc pre potreby spracovania 

vytyčovacích plánov komunikácii a odpočívadiel 

- vzhľadom k veľkému rozsahu prác je potrebné zvážiť vhodnú etapizáciu projektovej prípravy 

v závislosti na finančných prostriedkoch.   

 

Pre obnovu stavieb a drobnej architektúry:  

 

- veža a kostol - statický a sanačný posudok 

- oplotenie - južná časť -  statický a sanačný posudok  

- chrám Minervy - sanačný posudok 

- socha Neptúna, náhrobok grófa Aspremonta, epitafná doska a nápisová doska -   reštaurátorský 

výskum  a návrh na reštaurovanie 

- šibenica – statický a sanačný  posudok.    
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10.  Textové prílohy 

 

   

 

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. č. 1, 911 01 

Trenčín, zo dňa 3.10.2014, č. j. KPÚTN – 2014/14549-4/RUZ.    

 

Záznam z ukončenia terénnej časti výskumu zo dňa 11.12.2015. 

 

Zápisnica z rokovania dň29.11.2016, miesto konania KPÚ Žilina.     
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