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Abstract  

The article deals with the concept of settlement’s greenery and with the possibilities of 

involving the greenery issue into planning and development in rural setting. The work 

concentrates on examining the importance and functions of vegetation components, the 

possibilities of their development and studies the areas that could be incorporated into 

the greenery conception. Based on historical analyses it points out the increase of public 

spaces together with the continuous decrease of their volume.  It suggests the possible 

ways of new functional utilization of the existing green areas, which could be 

revitalized and integrated into the public greenery system. The analyses and exploration 

of public green areas have been performed on the model example of the village 

Bernolákovo. This village is located in proximity to the capital city of Bratislava and it 

currently undergoes extensive development with estimated population growth from the 

present 5.000 inhabitants up to 20.000. Involving the research results the work suggests 

the possibilities of how to enlarge public green areas and their quality through 

revitalization of the original currently not used areas.  

 

Key words: conception, settlement greenery, possible development, public greenery, 

public spaces, trees. 

 

Úvod 

Historické parky sú na Slovensku bohato zastúpené a tvoria buď samostatné 

objekty, alebo spolu s architektúrou objektov vytvárajú jedinečné súbory 

architektúry a prírodného prostredia. Bohatstvo historickej zelene na Slovensku 

je úmerné bohatstvu historickej architektúry (Tomaško, 2003). 

Súčasný stav mnohých historických objektov a ich priľahlých priestorov –

 parkov a záhrad je v mnohých prípadoch alarmujúci. Pritom nejde len o 

odľahlé časti Slovenska, ale v mnohých prípadoch o historické unikátne areály, 

ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného mesta SR Bratislavy, a z hľadiska 

časovej dostupnosti by mohli tvoriť kvalitné kultúrne, vzdelávacie a rekreačné 

zázemie pre zahraničných a domácich návštevníkov. Mnohé z nich získali 

súčasní majitelia od štátu vo forme dlhodobého prenájmu, iné sa v rámci 

majetkovo-právnych vzťahov (reštitúcie) dostali do rúk pôvodným majiteľom, 

ktorým často krát finančné možnosti neumožnili ich rekonštrukciu. Na základe 
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tohto faktu možno vidieť na Slovensku množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré sa 

v dôsledku dlhodobého nezáujmu majiteľov postupne menia na ruiny, alebo v 

horšom prípade zanikajú. Ďalšie zmeny vznikajú užívaním a devastovaním 

parkových plôch, zaberaním plôch pre rôzne stavebné účely a zmeny 

vyplývajúce z nedostatočnej údržby. Ide najmä o zmeny plošné, priestorovo-

kompozičné, koncepčné a programové (Putrová, 1   ).  
 

Materiál a metódy (teoreticko-metodické východiská) 

Predmetom výskumu je analýza vývojových zmien v porovnaní so súčasným 

stavom funkčného využitia dvoch vybraných historických parkov, ktoré vznikli 

približne v rovnakom období a prešli rozdielnymi vývojovými etapami 

a zmenami: park v Bernolákove a park v Tomášove. 

Historický park v Bernolákove je od Tomášovského vzdialený maximálne 

10 km, no napriek tomu oba prešli v období približne 10-20 rokov odlišnými 

zmenami. V prípade historického parku v Tomášove sa vykonala rozsiahla 

rekonštrukcia, po ktorej bola pôvodná reprezentačná funkcia zachovaná, v 

Bernolákove viedla rekonštrukcia k zmene funkčného využitia. 

Východiskom analýz parkových plôch bola dendrologická analýza a poznanie 

ich historickej, ekologickej, dendrologickej, architektonickej a esteticko-

kompozičnej hodnoty. 

 

Prvá časť výskumu bola zameraná na históriu parku v Bernolákove, v ktorom 

došlo vplyvom vývoja a transformačných zmien v spoločnosti k zmene 

funkčného využitia historického parku na areál so šporovo-rekreačnou 

funkciou. 

Historický park s honosným barokovým kaštieľom (autor projektu architekt J. 

B. Fischer z Erlachu, obr. 1) si dal v Bernolákove (pôvodný názov Čeklís) v 

rokoch 1714-1722 postaviť uhorský magnát gróf Esterházi. Areál bol založený 

na návrší a rozprestierala sa až po potok Čierna voda. Koncepcia parku 

vychádzala zo štýlu francúzskeho parku a v procese vývoja prešiel mnohými 

kompozičnými zmenami. Nachádzali sa v ňom tvarované steny a živé ploty 

strihaných hrabov, rad stromoradí – jednoduchých i dvojitých, otvorených i 

krytých. Stálo tam umelé bralo ako vyhliadka a pustovňa v podobe skaliska so 

slamenou strechou, s rozbitými oknami, s dverami pokrytými kôrou a s 

nápisom: „Fata volentem ducunt, nitendem trahunt”, voľne preložené: Osud 

poddajného vedie, vzdorujúceho vlečie (Steinhubel, 1  0). 

Najväčšou ozdobou historického parku, ktorá sa zachovala dodnes, boli kužele 

sekvojovcov (Sequoiadendron giganteum (Lindl). Buchh.), obklopené 

cédrovcom zbiehavým (Calocedrus decurrens, (Torr.) Florin). Pôvodný park sa 

prerábal už okolo roku 1830, pričom stopy po rovných líniách pôvodných úprav 

sa zachovali miestami až dodnes. Výsadby exotických druhov sa začali – podľa 

údajov záhradníka J. Záhorca z roku 1 27 – prevažne v roku 1875, kedy boli 

vysadené (Sequoiadendron giganteum (Lindl). Buchh., Catalpa bignonioides 

L., Gymnocladus dioica L. a iné), resp. na rozhraní 1 . a 20. storočia pribudli 
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(Chamaecyparis Lawsoniana Parl., Pinus nigra L., Ginkgo biloba L., Taxus 

baccata L. ) (Obr. 2). Medzi už spomínanými exotickými drevinami našli svoje 

miesto aj Platanus x acerifolia L., Pinus strobus L. a jedenásť 

severoamerických tisovcov dvojradových (Taxodium distichum (L.) L.C. Rich.), 

ktoré boli vysadené na brehu Čiernej vody. V tom čase existovala veľká zimná 

záhrada, ktorá po roku 1  1 (veľká časť exotických rastlín pomrzla) postupne 

zanikala.  

Pôvodný francúzsky park sa na konci 1 . storočia mení na anglický prírodno-

krajinársky. Od odchodu Karola Esterházyho po druhej svetovej vojne prešiel 

park aj s kaštieľom viacerými zmenami vlastníkov a nájomcov. Pôvodne 

historický park s objektom barového kaštieľa prešiel do rúk súkromnej 

spoločnosti, ktorá vykonala rozsiahlu rekonštrukciu a zmenila pôvodnú funkciu 

historického parku na golfový areál. V rokoch 1    až 1  5 bol prebudovaný 

na Areál voľného času a kultúrno-spločenského centra pre hlavné mesto 

Slovenska.  

Umiestnenie golfového ihriska do historického parku vyvolávalo veľkú 

nedôveru kompetentných orgánov – pamiatkového úradu a oddelenia ochrany 

a prírody. Obava z rozsiahleho a nekontrolovaného zásahu do prírody vyplývala 

z neznalosti tvorby golfových ihrísk. Pôvodné deväť-jamkové ihrisko bolo 

rozšírené na osemnásť-jamkové, ktoré patrí v súčasnosti k najnáročnejším v 

Európe. 

 

Druhá časť výskumu sa zaoberá vývojovými etapami historického parku v 

Tomášove, kde sa dodržala pôvodná funkcia. Zmena nastala len vo funkčnom 

využití historického objektu – kaštieľa na reprezentačné hotelové zariadenie 

(obr. 3). 

Tomášovský kaštieľ dal v rokoch 1767 až 176  postaviť barón Ján Jeszenák ako 

trojkrídly šľachtický zámoček na mieste niekdajšieho majera (maďarsky 

Majorház) na okraji dedinky Fél. Okolité lesy boli upravené ako krajinársky 

park, do ktorého si majitelia nosili zo svojich ciest po celom svete vzácne 

dreviny. Kaštieľ, ako aj záhradu, obklopovala vodná priekopa. Na koncových 

stranách historického parku sa nachádzali bašty postavené na spôsob čínskych 

pavilónov. Základným kompozičným riešením parku boli stromoradia. Výhľad 

z jedného z nich smeroval až na bratislavský hrad. Západne od kaštieľa sa 

nachádzala okrasná záhrada so skleníkom, v ktorom sa pestovali exotické 

rastliny. Súčasťou záhrady boli i ovocné stromy a vínna réva.  

Historický park prešiel mnohými vývojovými zmenami. Anglický prírodno- 

krajinársky štýl sa zachoval dodnes a to aj napriek mnohým kompozičným 

a funkčným zmenám, ktoré poznačili mnohé udalosti. Napríklad v roku 1 15 

kaštieľ zasiahol požiar. Počas I. svetovej vojny bola v kaštieli zriadená vojenská 

nemocnica. Februárové udalosti roku 1  8 začali dlhoročný proces necitlivého 

prístupu verejnosti k historickým hodnotám. Z úradnej moci došlo ku 

konfiškácii a jeho vlastníkom sa stal štát. Od tohto obdobia sa začala devastácia 

objektu a historického parku.  
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Reštitučným zákonom z roku 1  0 bol tomášovský kaštieľ s historickým 

parkom vrátený rodine Strasserovcov. V roku 2006 ho pán Rudolf von Strasser 

kaštieľ odpredal novým vlastníkom, ktorí chátrajúci historický objekt v rokoch 

2007 až 2010 zrekonštruovali na hotelové zariadenie vysokého štandardu.  

V rámci rekonštrukcie kaštieľa prebehli rekonštrukčné práce aj v exteriéri, 

v rámci ktorých došlo k odstráneniu veľkého množstva náletovej, stromovej 

a krovitej vegetácie (napr. Negundo aceroides L., Robinia pseudoacacia L., 

Ailanthus altisima L., Acer campestre L., Acer platanoides L., Fagus sylvatica 

L., Sambucus nigra L.). Došlo k vyčisteniu a odstráneniu podrastovej krovitej 

etáže, ako aj k obnove pôvodných kompozičných princípov. 

 

Výsledky  

Súhrnné výsledky z prieskumov a analýz vybraných modelových areálov 

historických parkov v Bernolákove a v Tomášove preukázali na rozdielny 

prístup k ich rekonštrukcii. 

V pôvodnom historickom parku v Bernolákove vychádza súčasná športovo-

rekreačná funkcia len čiastočne z pôvodných esteticko-kompozičných a 

ekologických funkcií. Kultúrna pamiatka v podobe pôvodného barokového 

kaštieľa nepretržite chátra a je len otázkou času, kedy sa začne rozpadať. 

Pôvodný zámer investora s kaštieľom, ktorý by niesol pečať významného 

kultúrno-spoločenského centra sa ani po uplynutí dvadsiatich rokov nenaplnil. 

Rekonštrukciou prešiel len 12 hektárový park, ktorého podoba sa zmenila na 

deväť-jamkové golfové ihrisko. V súčasnosti je tento areál rozšírený o územie 

Panské lúky, ktoré bolo nanovo vybudované aj s koncepciou zelene, a ktoré 

vychádza z pravidiel golfu osemnásť-jamkového ihriska. Parametre golfovej 

hry, aj keď sú voľnejšie než na iných ihriskách, majú svoje požiadavky – dĺžku 

a šírku dráh, rozlohu, tvar a sklon odpalísk a jamovísk, umiestnenie prekážok, 

variabilnosť a náročnosť hry, estetickosť prostredia a mnohé iné. Aj keď bola 

existujúca zeleň určujúcim prvkom pri osadení golfových dráh, stromy sa 

stávali vážnou prekážkou a mnohé z nich boli v priebehu rekonštrukcie 

odstránené na veľkých plochách napr. holorub, vykonaný v južnej časti parku 

(obr. 4). 

V historickom parku v Tomášove bola zachovaná pôvodná funkcia. Z porastu 

boli odstránené hlavne náletové dreviny, čím sa stali jednotlivé vegetačné 

skupiny transparentné, ale pôvodný kompozičný zámer aj s podrastovou 

a doplnkovou vegetáciou nebol do tohto priestoru implantovaný. Stromy sa stali 

zraniteľnejšími. Bez ochrannej vegetácie, v letnom období dochádza 

k prehrievaniu pôdneho krytu. Viacúrovňová etážovitosť porastu takmer 

vymizla. Len okrajové časti parku nesú známky extenzívnej údržby, kde je 

možné pozorovať bylinné a krovité porasty.  

 

Parky a záhrady na rozdiel od architektonických pamiatok, podliehajú 

neustálym zmenám. Sú to jednak prirodzené vegetačné zmeny počas rastu, 

ročných období a jednak deformačné zmeny vegetácie vplyvom vonkajších 
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civilizačných faktorov. Nepriaznivé vplyvy na väčšinu historických parkov 

a záhrad v dôsledku nedostatočnej údržby, ako aj rôzne zásahy do týchto 

priestorov, si vyžadujú koncepčné riešenie ich ďalšieho vývoja. 

Príčiny nutnosti riešenia súčasného stavu sú: 

 spoločenské: zmeny vlastníckych vzťahov, 

 technicko-stavebné: záber časti pozemku parku na výstavbu 

inžinierskych sietí, pôvodných a navrhovaných objektov, 

 biologické: zmeny vegetácie vplyvom civilizačných faktorov alebo 

v dôsledku nedostatočnej údržby, starnutie, poškodenie vegetácie 

(Putrová, 2001). 

 

Diskusia a záver 

Prezentovaný výskum dokázal opodstatnenosť a potrebu rekonštrukcií 

v spomínaných historických parkoch. Každá z nich bola vedená s rozdielnou 

koncepciou a novou predpokladanou funkciou. V prípade areálu v historickom 

parku v Bernolákove, došlo k zmene funkcie a využitia na šport a rekreačné 

aktivity pre úzku skupinu návštevníkov – hráčov golfu. V prípade vegetačných 

prvkov, ktoré prešli početnými zmenami, možno spomenúť staré stromy, 

pri ktorých sa v súčasnosti nepredpokladá ich dlhodobé pôsobenie. Práve tieto 

jedince a kompozičné skupiny, ktoré dodávajú jedinečnosť a historicko-

prírodnú hodnotu tomuto prostrediu, neboli a ani v súčasnosti nie sú obnovené.  

V súčasnosti dochádza k rekonštrukciám bez podrastovej vegetácie, tento  

princíp bol aplikovaný v oboch historických parkoch. Vychádza z požiadavky 

na zjednodušenie údržby, ktorá z časti ovplyvňuje a podriaďuje si pôvodné 

kompozičné zámery historických parkov. 

Výskum historických parkov preukázal potrebu rekonštrukcie aj keď 

s rozdielnym funkčným využitím. Je možné položiť si otázku, v akom stave by 

sa nachádzal historický park v Bernolákove a v Tomášove v súčasnosti, ak by sa 

nenašiel investor, ktorý svojím investičným zámerom tieto historické skvosty 

zachránil pred devastáciou a zánikom. Bola to v tej dobe zrejme jediná cesta 

záchrany, i keď možno rekonštrukciám týchto priestorov mnohé zásahy vyčítať.   
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Obrázok 1: Bernolákovo – pohľad na chátrajúci objekt kaštieľa  Foto: K. Gécová 

 

 
 

Obrázok 2: Bernolákovo – súčasťou golfového areálu je historická zeleň  Foto: K. Gécová 
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Obrázok 3: Tomášov – pohľad na rekonštruovaný objekt kaštieľa s parterom  Foto: K. Gécová 

 

 
 

Obrázok 4: Bernolákovo – rozšírená časť golfového areálu s výraznými líniovými vegetačnými 

prvkami  Foto: K. Gécová 

 

 




