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Milí čitatelia,
vydavateľstvo DAJAMA v rámci edície Kultúrne Krásy Slovenska pripravuje publikácie súvi-

siace s kultúrnym dedičstvom našej krajiny (Drevené kostoly – 2007, Najkrajšie mestá – 2007, 
Hrady – najkrajšie zrúcaniny – 2007, Technické pamiatky – 2007, Ľudová architektúra – 2008, 
Skanzeny – 2008). Súčasťou tejto edície je aj kniha Kaštiele, ktorá spolu s knihou Hrady a zámky 
voľne nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu o hradných zrúcaninách.

Kaštiele, ktoré vystriedali stredoveké hrady, sa väčšinou stavali na rovinatom území na 
mieste malých gotických hrádkov. Pôvodne plnili skôr obrannú funkciu, avšak od konca 16. 
storočia ich majitelia kládli čoraz väčší dôraz na reprezentatívnosť a komfort. Na Slovensku sa 
zachovali kaštiele rôznych stavebných slohov. Ich súčasťou boli často záhrady a najmä baroko-
vé obdobie prispelo k určitému usporiadaniu krajiny a vytvoreniu pekných prírodných zákutí 
v okolí. Viaceré zo zachovaných kaštieľov sú v súčasnosti premenené na múzeá so vzácnymi 
umeleckými zbierkami, stali sa hotelmi či tvorivými domami umelcov alebo v nich umiestnili 
domovy dôchodcov a ústavy sociálnej starostlivosti. Žiaľ, mnohé sú v neutešenom stave a čakajú 
na rekonštrukciu. Kaštiele sa nachádzajú takmer v každom slovenskom meste a sú symbolom 
jednotlivých obcí a regiónov.

V tejto publikácii v prvej kapitole Kaštiele – klenotnice histórie najväčší priestor poskytuje-
me kaštieľom, ktoré sú zväčša pekne zrekonštruované a v ktorých sídlia múzeá najrozličnejšie-
ho charakteru. Vďaka nim návšteva takejto kultúrno-historickej pamiatky dostáva iný rozmer 
a nadobúda poznávací a náučný charakter. Samozrejme, neobišli sme ani tie, ktoré sú úspešne 
zrekonštruované a plnia iné – novodobé funkcie (sú ubytovacími zariadeniami, domami umel-
cov či sídlami rôznych inštitúcií). Tie tvoria náplň druhej kapitoly Kaštiele s pridanou hodnotou. 
Napokon priestor dostali i kaštiele, ktoré sú významné z historického hľadiska, avšak nie sú 
v najlepšom technickom stave a čakajú na rekonštrukciu. Ich prehľad možno nájsť v tretej kapi-
tole Kaštiele – čakanie na zázrak.

Kniha, ktorú držíte v rukách, sa snaží byť tak trochu turistickým sprievodcom po kaštieľoch. 
Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi komplexnú predstavu ešte skôr, ako sa rozhodne ten-ktorý 
kaštieľ navštíviť. Každé predstavenie kaštieľa sa začína opisom polohy a prístupových ciest 
a pokračuje históriou, súčasnosťou a zaujímavosťami nachádzajúcimi sa v jeho bezprostrednom 
okolí. Texty o kaštieľoch sú popretkávané príbehmi, ktoré sa viažu na jeho obyvateľov a historic-
ké udalosti. Nechýbajú staré pohľadnice, mapy a, samozrejme, súčasné fotografie.

Vybrať do publikácie 30 najzaujímavejších kaštieľov nebolo vôbec jednoduché. Uvedomu-
jeme si, že ide o čisto subjektívne názory autorov, s ktorých predstavami sa nemusia stotožniť 
iní odborníci alebo čitatelia. Našou snahou bolo vybrať kaštiele, ktoré sú zaujímavé z estetickej 
i historickej stránky. Dúfame, že vás náš výber zaujme a že ospravedlníte prípadnú absenciu 
toho „vášho“. Prajeme vám nádherné potulky po slovenských kaštieľoch a veľa príjemných zá-
žitkov z objavovania ich často zabudnutej krásy.

 

Slovo editora



K tradičnému obrazu slovenských dedín 
a vidieckej krajiny patrí početná skupina 
kaštieľov – niekdajších honosných sídiel 
vyššej a strednej šľachty. Mnohé z týchto 
často dominantne situovaných prízemných, 
niekedy i viacpodlažných objektov nezriedka 
s rozsiahlym hospodárskym zázemím dopĺňa-
li neodmysliteľné rozľahlé parky. 

Mnohé kaštiele stavebne nadväzovali na 
starších predchodcov, teda na stavby, ktoré 
v stredoveku patrili buď medzi hrady, alebo 
mali podobu hrádkov, opevnených vežových 
obydlí. Stavitelia obidva staršie stavebné typy 
osádzali do terénu tak, aby vyhovovali základ-
ným strategickým požiadavkám. To zname-
ná, že k základným rysom ich urbanistického 
umiestnenia patrilo dominantné situovanie 
v teréne umožňujúce kontrolovať najbližšie 
okolie. Tieto stavby obranného charakteru 
boli rodovými sídlami zemepanských rodín 
a centrami poľnohospodárskych usadlostí. Pri 
ich postupnej premene na kaštiele si okrem 
fyzického prevzatia úlohy a postavenia hradu 
či hrádku s obytnou a obrannou funkciou za-
chovávali i ďalšie pôvodné funkcie zemepan-
ského sídla. Predovšetkým šlo o hospodársku 
úlohu prakticky neobmedzenej správy pôdy 
patriacej k panstvu a o politickú úlohu. 

Kaštiele na Slovensku
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Kaštiele sa ako nový fenomén začali obja-
vovať v období renesancie čerpajúcej z odkazu 
antiky. Ich obľuba súvisela s uplatňovaním 
nových ideí prejavujúcich sa v umeleckom 
a vo výtvarnom cítení renesancie a následne 
s postupnou zmenou životného štýlu feudá-
lov, so zvýšenými nárokmi na komfort bý-
vania a s reprezentáciou. Ďalšími závažnými 
skutočnosťami, ktoré si vyžadovali úplne nové 
riešenia opevnení predtým nedostupných 
vysokých múrov gotických hradov, bola nová 
vojenská delostrelecká technika a zvýšená 
hrozba tureckého nebezpečenstva. Na umiest-
nenie diel sa ukázali ako praktickejšie nízke 
opevnenia, ktorých niekoľkometrová hrúbka 
lepšie odolávala delostreleckej paľbe. Premys-
lený a rýchlo sa vyvíjajúci opevňovací systém 
spevňovali predsúvané bastióny a systémy 
kazemát. Priestorovo obmedzené skalné vyvý-
šeniny, na ktorých sa vypínali stredoveké hra-
dy, sa dali len obmedzene prispôsobiť novým 
obranným požiadavkám. Rýchlo sa stávali 
nemodernými, ale zároveň aj nepohodlnými 
pre panstvo, ktoré mnohé z nich prestavalo 
na pohodlnejšie a priestrannejšie rezidencie 
– renesančné kaštiele. 

Renesančné kompozičné princípy sa vý-
razne prejavili na skladbe i pôdorysnom rie-

Kaštieľ v Bytči
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šení mnohých slovenských kaštieľov. Obľúbe-
ným stavebným prototypom sa stala bloková 
opevnená stavba s integrovanými obrannými 
prvkami – nárožnými vežami. Na území Slo-
venska bolo rozšírenejšie používanie hranolo-
vej formy veží. Stavby ukončoval pre výtvarné 
cítenie renesancie charakteristický horizon-
tálny prvok – atika, ktorá sa najmä na výcho-
de prejavovala v rôznych formách štítkov. 

Hladké fasády stavieb členili pravouhlé 
okná s kamennými osteniami či profilovaný-
mi rímsami v parapete i nadpraží. Jednodu-
ché i bohatšie kamenné portály a nevyhnutné 
strieľne umiestňované najmä v prízemí alebo 
v podstreší. Spolu s maľovanými architekto-
nickými článkami a so spomínanou atikou 
patrili k celkovému spravidla strohému archi-
tektonickému riešeniu renesančných fasád. 
Početné objekty, ktoré dodnes svojím základ-
ným riešením so štyrmi, príp. len s dvoma 
nárožnými vežami poukazujú na renesančný 
pôvod, patria k typickým predstaviteľom 
historickej zástavby vidieckych sídiel. Medzi 
reprezentantov prestavaných starších nesko-
rogotických objektov patrí kaštieľ v Stráž-
kach, kde prestavbou v rokoch 1570 až 1590 
vznikol renesančný kaštieľ s typickou štítko-
vou atikou. 

K najkrajším predstaviteľom typu re-
nesančného prototypu kaštieľa, ktorým bol 
taliansky kastel, patrí bytčiansky kaštieľ. 
Pre palatína Františka Thurzu ho na mieste 
staršieho vodného hradu vybudoval majster 
Kilián z Milána v tretej štvrtine 16. storočia. 
Štyri mohutné valcové nárožné veže jasne de-
monštrovali pripravenosť čeliť útokom. Arká-
dové nádvorie s figurálnymi maľbami z prvej 
polovice 18. storočia na stenách objektu do-
dalo nevyhnutný reprezentatívny charakter. 
Bytčiansky kaštieľ sa stal vzorom pre stavbu 
súdobých šľachtických sídiel najmä na Považí 
a strednom Slovensku.

Ďalšiu dôležitú etapu v rozvoji kaštieľov 
prinieslo obdobie baroka. Na území Sloven-
ska nadviazalo na konečnú porážku stopäť-
desiat rokov trvajúceho náporu tureckých 
vojsk a na urovnanie stavovských povstaní. 
Tento oficiálny sloh sa stal jedným z nástrojov 
protireformačnej politiky cisárskeho dvora. 
Najmä príslušníci vládnúcim Habsburgovcom 
oddanej novej uhorskej vojenskej aristokra-
cie, ktorá zbohatla v protitureckých ťaženiach, 
sa rýchlo prispôsobovali rakúskej dvorskej 
móde. Staršie sídla prestavali a rozšírili v no-
vom okázalom až pompéznom duchu. Nieke-
dy si šľachta popri mestskom paláci budovala 
vidiecky kaštieľ ako letné sídlo alebo vidiecku 
rezidenciu (Svätý Anton, Markušovce, Betliar, 
Bernolákovo). 

Nevyhnutnou súčasťou barokovej dispozí-
cie reprezentatívneho barokového kaštieľa sa 
stalo ústredné čestné nádvorie. Vstupnú časť 
kaštieľa zdôrazňoval prevýšený stredný riza-
lit, do ktorého sa situovala veľkoryso riešená 
vstupná hala s honosne umiestneným scho-
diskom doplneným sochárskou a iluzívnou 
maliarskou výzdobou. Súčasťou kaštieľa bola 
domáca kaplnka s oratóriom priamo prepoje-
ná s obytnými miestnosťami. Výtvarná výzdo-
ba jej interiéru a vnútorné zariadenie (oltáre, 
obrazy, plastiky, lavice a liturgické predmety) 
boli riešené v duchu dobových výtvarných po-
žiadaviek. Honosné pôsobenie centrálnej sály 
zvýrazňovala osovosť, vzájomné prepojenie 
miestností radených za sebou radom dve-
rí umiestnených v jednej osi. Klenbu, strop 
a steny sály často zdobili nástenné maľby zo-
brazujúce námety z mytológie alebo alegoric-
ké scény, príp. bohaté zlatené štukatúry. 

Dôraz na optické účinky architektúry sa 
kládol nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. 
Princíp osovosti a požiadavka okázalej pom-
péznosti sa prejavili na novom prístupe k rie-
šeniu prepojenia objektu kaštieľa s prírodným 
prostredím – parkom alebo jeho širším kraji-
nárskym zázemím. K typickým prvkom rieše-
nia patrili nielen hĺbku priestoru zdôrazňujú-
ce línie alejí, ale aj drobná architektúra, najmä 
fontány s plastikami, záhradné pavilóny spra-

Kaštieľ vo Svätom Antone
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vidla koncepčne umiestňované ako akcenty 
na osiach priehľadov z dôležitých priestorov 
hlavného objektu, napríklad z otvoreného 
vestibulu. Prepojeniu s prírodnými prvkami 
napomáhali tiež osobitne budované oranžérie 
a zimné záhrady. Na niektorých prestavbách 
a novostavbách významných investorov je 
doložená alebo sa predpokladá účasť význam-
ných architektov, ktorí pracovali pre vieden-
ský cisársky dvor. Pre väčšinu barokových 
kaštieľov na Slovensku je však príznačné úzke 
prepojenie so staršou renesančnou tradíciou 
hlboko zakorenenou v domácom prostredí. 

Na obdobie baroka prerastajúceho do fo-
riem barokového klasicizmu nadviazal výra-
zovo triezvejší klasicizmus, ktorý sa opätovne 
vrátil k inšpiračným zdrojom antiky. Na úze-
mí Slovenska toto obdobie charakterizovala 
prestavba starších, menej výstavba nových 
šľachtických rezidencií. K najvýznamnejším 
reprezentantom barokového klasicizmu patrí 
rozsiahly komplex niekdajšieho cisárskeho 
letného sídla v Holíči. Návrhy na stavebné 
úpravy staršieho objektu, pôvodne vodného 
hradu prestavaného na renesančnú pevnosť, 
pripravili poprední architekti: Francúz J. N. 
Jadot a Rakúšan F. A. Hillebrandt. Tento 
komplex charakterizovalo prepojenie mohut-
nej štvorposchodovej stavby s čestným nádvo-
rím so širokým zázemím (bažantnica, umelé 
vodné nádrže a aleje) a umné usporiadanie 

hospodárskych stavieb lemujúcich nástup do 
čestného nádvoria. 

Stavebná činnosť v období klasicizmu sa 
viac sústreďovala na modernizácie a úpravy 
interiérov vrátane parkov a záhrad alebo na 
prestavby. Reprezentuje ich napríklad vyda-
rená prístavba k staršiemu renesančnému 
objektu prestavanému z pôvodného gotického 
hradu v poslednej tretine 17. storočia v Topoľ-
čiankach. Vstupné krídlo kaštieľa dal v prvej 
tretine 19. storočia nahradiť nový majiteľ 
Keglevich klasicistickou novostavbou podľa 
projektu L. Pichla. Symetrická majestátna 
budova s vystupujúcim stredným stĺpovým 
portikom zdôrazneným kupolou je vybave-
ná pohodlnými salónmi, jedálňou a knižni-
cou. Patrí k najlepším príkladom klasicizmu 
na Slovensku. 

Vlna historizmu zo začiatku 19. storočia 
odrážala romantické reminiscencie na rytier-
sky stredovek. V architektúre kaštieľov sa pre-
javila charakteristickými prvkami tzv. pseudo- 
opevnení (rôzne vežičky, cimburia a okienka 
v tvare strieľní) a využívaním gotického a ro-
mánskeho tvaroslovia. V parkoch a záhradách 
sa objavovali umelé zrúcaniny a exotické stav-
by. V tomto období v súvislosti so zrušením 
poddanstva kaštieľ začal strácať úlohu hospo-
dárskeho centra panstva, z ktorého zemepán 
ovládal poddaných. Medzi majiteľov kaštieľov 
sa postupne zaraďovali bohatí podnikatelia 

Kaštieľ v Topoľčiankach
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alebo veľkostatkári vlastniaci rozsiahle po-
zemky. 

Spomedzi viacerých reprezentantov tohto 
obdobia možno spomenúť v historizujúcom 
duchu prestavaný renesančný kaštieľ Bebe-
kovcov v Betliari. Nachádza sa v jednom z naj-
rozľahlejších zachovaných anglických parkov 
na Slovensku s viacerými romantickými stav-
bami a umelými ruinami. Súčasnú podobu 
vidieckeho sídla vyššej šľachty získal po radi-
kálnej historizujúcej úprave a nadstavbe v ro-
koch 1880 až 1886 za Emanuela Andrássyho. 
Vnútorné zariadenie kaštieľa s predmetmi 
z rôznych slohových období patrí medzi naj-
zachovanejšie na Slovensku. 

Po roku 1918, keď pri vzniku Českosloven-
skej republiky zrušili šľachtické tituly, kaštieľ 
ako historicky podmienený prototyp stavby 
zanikol. Do osudov slovenských kaštieľov dra-
maticky zasiahla najmä povojnová história. 
Vojna sa ich až na výnimky razantnejšie nedot- 
kla, avšak v súvislosti s evakuáciou mnohých 
majiteľov obávajúcich sa prechodu frontu 
boli viaceré náhle opustené. Až 75 % z nich 
bolo poškodených a zničených vyrabovaním 
vojakmi alebo miestnymi obyvateľmi. Osud 
barokového kaštieľa v Továrnikoch, ktorý 
po vyrabovaní aj zapálili a ktorý bez využitia 
chátral až do osemdesiatych rokov 20. storo-
čia, je v tejto súvislosti veľmi ilustratívny. 

Zásadná osudová zmena zasiahla kaštiele 
po roku 1948. Pri znárodňovaní sa stali ma-
jetkom štátu alebo prešli pod jeho správu. 
Pôvodný spôsob využitia, to znamená repre-
zentatívne komfortné bývanie, bol pre socia-
listický režim neprijateľný, aj keď v niekto-
rých objektoch prežívali potomkovia bývalých 
majiteľov. Pre kaštiele, ktoré boli akýmsi sym-
bolom zatracovaných feudálov a buržoázie, sa 
hľadalo nové spoločenské uplatnenie, ktoré 
nebralo ohľad na umeleckohistorické a ar-
chitektonické hodnoty a obmedzenú kapacitu 
objektov. Pre slovenské kaštiele je charakte-
ristické, že sa zachovali zvyčajne bez pôvodné-
ho vybavenia. Zvyšky pôvodného zariadenia, 
doklad konkrétnej histórie objektu a osudov 
jeho majiteľov, sa sústreďovali a centrálne 
zhromažďovali napríklad v Červenom Kame-
ni, kde vznikla expozícia historického nábytku 
a dobového bývania. 

Niektoré kaštiele po utilitárnych adap-
táciách slúžili ako školy a internáty (Veľký 
Biel, Horné Semerovce, Žiar nad Hronom, 
Bijacovce). Do mnohých hodnotných objektov 
(bez ohľadu na limitované priestorové danosti 
a hygienické nároky) umiestnili ústavy soci-
álnej starostlivosti alebo zdravotnícke zaria-
denia (Halič, Hodkovce, Lehnice, Stupava). 
Azda najhorší osud stihol kaštiele, ktoré do-

stali do užívania štátne majetky a poľnohos-
podárske družstvá. V lepšom prípade aspoň 
časť objektov využívali na administratívne 
účely. Hospodárske stavby tvoriace súčasť 
mnohých kaštieľov slúžili pre potreby živo-
číšnej výroby alebo ako sklady. Niekedy sa 
aj obytné priestory kaštieľov využívali ako 
skladiská napríklad na umelé hnojivá (Divín, 
Lukáčovce). V mnohých prípadoch výrobná 
funkcia postupnou účelovou prestavbou úpl-
ne znehodnotila prostredie zanedbávaných 
kaštieľov (Toporec). Záhrady a parky roz-
parcelovali na novú výstavbu, niekde v nich 
umiestnili športové štadióny a zariadenia. 
Nežičlivý osud stihol objekty, ktoré sa náhle 
ocitli uprostred necitlivej novej výstavby (Se-
nec, Radvaň), v niektorých dedinách v tesnej 
blízkosti kaštieľa postavili nový unifikovaný 
kultúrny dom a kaštieľ nechali bez využitia 
chátrať. Osud bol milosrdnejší k objektom, 
ktoré adaptovali na kultúrne využitie. Umiest-
nenie v nich našli početné regionálne múzeá 
(Dunajská Streda, Michalovce, Markušovce), 
galérie (Strážky), príp. archívy (Bytča, Ostrá 
Lúka). Veľmi populárne boli dodnes využí-
vané objekty adaptované na podporu ume-
leckej tvorby, ktoré slúžili ako domy umelcov 
(Budmerice, Moravany nad Váhom). Niektoré 
kaštiele však museli pre dlhodobo neuspoko-
jivý stav či iné dôvody jednoducho zmiznúť 
(Veľký Šariš, Ostrá Lúka). Mnohé kaštiele 

Interiér kaštieľa v Betliari
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dlhé roky chátrali a zostávali bez riadnej údrž-
by a využitia. 

Totalitný štát sa napriek snahám kom-
petentných orgánov o cielené rehabilitácie 
niektorých hodnotných objektov neúspešne 
pasoval najmä s donekonečna sa predlžujú-
cimi stavebnými prácami. Mnohé z opráv, 
ktoré sa začali ešte v poslednej štvrtine 20. 
storočia, nie sú dokončené dodnes (Holíč, 
Veľké Uherce, Bratislava-Rusovce, Sereď). 
To však karty osudu opäť zamiešala nežná 
revolúcia v roku 1989, ktorá sa následne pre-
javila v zmene vlastníckych vzťahov. V prí-
pade kaštieľov sa len niektoré dostali späť 
do vlastníctva bývalých majiteľov. Podaktorí 
z nich však toto právo vzhľadom na veľmi zlý 
stavebno-technický stav objektov nevyužili 
(Bernolákovo). Väčšinu z nereštituovaných 
objektov dostali do majetku obce, ktoré však 
nedisponovali prostriedkami ani na údržbu 
a už vôbec nie na obnovu. 

Spočiatku veľkolepé predstavy o lukra-
tívnom využití často spájané najmä s cestov-
ným ruchom, ktorý by podporil i rozvoj obcí, 
vystriedalo vytriezvenie v podobe malého 
záujmu reálnych investorov. Tu sa okrem iné-

ho naplno prejavil i dopad bezohľadného až 
devastačného prístupu k objektom a ich oko-
liu počas predchádzajúceho obdobia, keďže 
mnohé objekty a ich znehodnotené prostredie 
sa nedajú plnohodnotne adaptovať tak, aby 
vynikla ich niekdajšia honosnosť, malebnosť 
či romantickosť. Nepomáhajú ani podporné 
aktivity, ktoré majú prilákať potenciálnych 
užívateľov a nájomcov (aj za symbolickú ko-
runu). 

Žiaľ, aj niektoré súčasné riešenia boli také 
radikálne, že nové využitie kaštieľov si vyžia-
dalo nenávratnú likvidáciu častí cennej pa-
miatky (kaštieľ sv. Žofie v Ružomberku). Na-
priek tomu, že najmä pre rozsiahle objekty sa 
nedarí nájsť vhodného majiteľa, ktorý by ich 
dokázal oživiť, niektoré úspešné realizácie jas-
ne dokazujú, že jedinečné objekty slovenských 
kaštieľov môžu byť stále príťažlivými cieľmi 
nielen ako priestory muzeálneho charakteru, 
ale aj ako netradičné reštaurácie a hotely (Fri-
čovce). Pamiatková ochrana sa v zmysle záko-
na o ochrane pamiatkového fondu vzťahuje na 
bezmála päťsto kaštieľov na Slovensku, ktoré 
zapísali do Ústredného zoznamu pamiatkové-
ho fondu. 

Kaštieľ v Holíči
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Senica

V Senici, ktorá je najväčším mestom na Záhorí, je najvýznamnejšou kultúrno-historickou 
pamiatkou neskorobarokový kaštieľ z roku 1760. Po obnove v sedemdesiatych rokoch 
20. storočia do jeho priestorov umiestnili Záhorskú galériu venovanú histórii a súčasnos-
ti výtvarného umenia Záhoria. Pri kaštieli sa rozprestiera anglický park.

Poloha a prístup
Senica leží v doline potoka Teplica, tesne 

nad jeho ústím do Myjavy. Nachádza sa na 
juhovýchodnom okraji Chvojnickej pahorka-
tiny. Mestom prechádza hlavný cestný ťah od 
hraníc Českej republiky smerom do Trnavy. 
Paralelne s ním vedie aj železnica spájajú-
ca Kúty a Trnavu. Senický kaštieľ leží mimo 
centra. Od Námestia oslobodenia sa k nemu 
dostaneme po Hurbanovej ulici smerujúcej na 
sever. Za mostom cez Teplicu odbočíme do-
prava a Sadová ulica nás dovedie ku kaštieľu, 
v ktorého blízkosti možno zaparkovať.

História
Senica má za sebou históriu dlhú vyše 800 

rokov. Prvotná osada vnikla v 11. storočí na 
území tzv. konfínia. Ranouhorský štát, ktoré-
mu vládla dynastia Arpádovcov, v pohranič-
nom území sformoval sieť strážnych pevností 
a sídiel, ktoré dosídlili staromaďarské kmene 
Plavcov a Sikulov. Senica vznikla na území po-
hraničného Holíčskeho komitátu. V 13. storo-
čí, keď sa tento komitát včlenil do Nitrianskej 
župy, sa stala súčasťou rozsiahleho panstva 
spravovaného z neďalekého hradu Branč. 
Z tohto obdobia, presnejšie z roku 1256, po-

Kaštieľ od východu

Kaštieľ plný umenia 
Kaštieľ v Senici



chádza najstaršia písomná zmienka o Senici. 
V zozname pánov brančského panstva mož-
no nájsť viaceré významné osobnosti tých 
čias, napríklad Matúša Čáka Trenčianskeho 
či Stibora zo Stiboríc, ktorý podporoval sa-
mosprávne riadenie poddanských sídiel. Tak 
sa aj Seničanom v roku 1396 podarilo získať 
prvé mestské privilégiá, ďalšie im v roku 1419 
udelil Žigmund Luxemburský. Neskôr ich po-
tvrdili aj ďalší uhorskí panovníci.

V 16. storočí sa zemepánmi brančského 
panstva stali Nyáryovci. V 17. storočí museli 
Seničania prežívať príkoria spôsobené nielen 
stavovskými povstaniami a tureckými voj-
nami, ale aj spormi so zemepánmi. Napätie 
medzi zemepánmi a mešťanmi vyústilo v roku 
1614 do otvorenej vzbury, ktorá sa skončila 
krutou prehrou Seničanov. Ich úplná kapi-
tulácia viedla o tri roky neskôr k zostaveniu 
prvého urbára brančského panstva – súpisu 
poddanských povinností. Napriek tomu sa 
mesto rozvíjalo najmä vďaka prítomnosti 
tridsiatkovej stanice podporujúcej remeslá 
a obchod.

V 18. storočí sa Senica rozvíjala v pokoj-
nom a žičlivom prostredí, ktoré prinášalo 
tereziánske obdobie. Preto v meste okrem 
meštianskych domov postavili aj honosnejšie 
budovy – kaštiele a kúrie. V roku 1760 pribu-

dla na okraji vtedajšieho mesta neskorobaro-
ková budova kaštieľa, ktorú pravdepodobne 
projektoval F. A. Hillebrandt. Časť z plánov sa 
zachovala dodnes. Tento významný viedenský 
architekt sa podieľal aj na stavbe viedenského 
Belvederu či zámku v marchfeldskom Schloss- 
hofe. Kaštieľ v sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia úspešne zrekonštruovali, aby doň 
mohli v roku 1984 nasťahovať Záhorskú galé-
riu, ktorá tam sídli dodnes. Umelecké zbierky 
galérie premiestnili zo Skalice.

Súčasnosť
Neskorobarokový kaštieľ na Sadovej uli-

ci je bezpochyby najkrajšou stavbou a naj-
cennejšou pamiatkou Senice. Jeho pôsobivý 
vzhľad umocňuje poloha na okraji pôvodne 
kaštieľskeho, dnes mestského parku, ktorý ho 
obklopuje z dvoch strán. Park pôvodne uza-
tváralo neskorobarokové oplotenie s piliermi 
a kovovými mrežami. Kaštieľ je trojtraktovou 
budovou s dvoma podlažiami, manzardovou 
strechou a veľkou stĺpovou dvoranou. Prieče-
lie je rytmicky členené pilastrami. V strednom 
rizalite je honosný portál s dvoma predstava-
nými korintskými stĺpmi nesúcimi menší bal-
kón so zábradlím. Na poschodí sa zachovala 
malá kaplnka zdobená barokovou freskou.

Zaujímavosti v okolí
Popri kaštieli so Záhorskou galériou si 

v Senici zaslúži pozornosť rímskokatolícky 
kostol z roku 1631 s gotickou kaplnkou, ktorá 
sa zachovala zo staršieho kostola stojaceho 
na tomto mieste. Severne od mesta zahradili 
potok Teplica, čím vznikla rekreačne využí-
vaná vodná nádrž Kunov. Ďalej na sever leží 
Sobotište so zachovaným habánskym dvorom 
a s kaštieľom Nyáryovcov. Z cesty zo Sobotiš-
ťa do Myjavy odbočuje doprava bočná cesta, 
ktorou sa možno dostať k hradu Branč. Zrú-
canina sídla rozsiahleho brančského panstva 
stojí na ostrom pahorku, ktorý je vápencovým 
bradlom. Z hradieb je nádherný kruhový vý-
hľad na veľkú časť Záhoria. Od Senice sme-
rom na západ sa nachádzajú kúpele Smrdáky. 
Ich názov pochádza od prameňa s vysokým 
obsahom síry, ktorá sa vo vode prejavuje 
charakteristickým čpavkovým zápachom. Ak 
sa zo Senice vydáme smerom na juhozápad, 
môžeme navštíviť Šaštín-Stráže. Miestna ba-
zilika patrí medzi najvýznamnejšie pútnické 
miesta na Slovensku. Zaujímavé turistické 
ciele sa nachádzajú aj východným smerom. 
Rozprestierajú sa tam zalesnené Malé Karpa-
ty s hradmi Korlátka, Plavecký hrad a Ostrý 
kameň a vodnou nádržou Buková. Na seve-
rovýchode by sme nemali obísť vrch Bradlo 
s mohylou Milana Rastislava Štefánika.

Priečelie kaštieľa od Sadovej ulice
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Galanta

História Galanty ležiacej na šírej rovine Podunajskej nížiny sa spája s významným rodom 
Esterházyovcov. Od 15. do 20. storočia bola súčasťou rozsiahleho majetku jednej z naj-
váženejších a najbohatších šľachtických rodín v Uhorsku. Galantská vetva Esterházyov-
cov v meste postavila dva kaštiele. Starší kaštieľ vybudovali v 17. storočí v renesančnom 
slohu. Dnes stojí v netypickej polohe uprostred panelového sídliska a je sídlom mestskej 
galérie. V parkovej zeleni je zase skrytý architektonicky veľmi pôsobivý mladší novogo-
tický kaštieľ pripomínajúci tudorovské hrady v Anglicku.

Poloha a prístup
Galanta leží na hlavnej železničnej trati 

z Bratislavy do Budapešti. Mestom prechádza 
aj najvýznamnejšia cestná komunikácia južnej 
časti západného Slovenska vedúca z Bratislavy 
cez Senec, Galantu a Nové Zámky do Štúrova. 
Dva kaštiele Esterházyovcov ležia vo východ-
nej časti mesta, nie veľmi ďaleko od seba. Star-
ší stojí uprostred panelového Sídliska SNP. Za-

parkovať možno na Esterházyho ulici, ktorá je 
výpadovkou z mesta smerom na Sereď. Mladší 
novoslohový kaštieľ je v mestskom parku me-
dzi Parkovou ulicou a ulicou Kpt. Nálepku. Za-
parkovať možno na Parkovej ulici.

História
Najstaršia písomná zmienka o Galante po-

chádza z roku 1237. Významným medzníkom 

Novogotický kaštieľ na začiatku 20. storočia

Za Esterházyovcami
Kaštiele v Galante



v jej dejinách bol rok 1421, keď na scénu vstú-
pili Esterházyovci. Odvtedy až do 20. storo-
čia bola súčasťou rozsiahleho panstva jednej 
z najváženejších a najbohatších šľachtických 
rodín v Uhorsku.

Galantskí Esterházyovci
Esterházyovci pochádzali zo Žitného 

ostrova, žili v dnes nejestvujúcej obci Ester-
háza pri Dunajskej Strede už v 11. storočí. 
Prvým príslušníkom rodu, ktorý sa spomína 
v súvislosti s Galantou, bol Mikuláš Estoras. 
V listine z roku 1421 sa píše, že dostal do daru 
hrad Galanta. Mocenské a majetkové posta-
venie galantských Esterházyovcov sa posilni-
lo v 16. storočí. Napomohol tomu sobáš Be-
nedikta Esterházyho s Ilonou Bessenyovou, 
príslušníčkou ďalšieho miestneho zemepan-
ského rodu. Prvou osobnosťou, ktorá ďaleko 
presiahla hranice vtedy bezvýznamného sí-
dla, bol Mikuláš Esterházy. Vychovaný ako 
protestant konvertoval ku katolíkom, čím sa 
dostal do priazne vládnucich Habsburgov-
cov. Vypracoval sa za dôstojného protivní-
ka rebelujúcim veľmožom a protestantom – 
Gabrielovi Bethlenovi a Jurajovi Rákóczimu 
I. V roku 1625 sa stal uhorským palatínom, 
čiže po panovníkovi najvplyvnejším mužom 
v Uhorsku.

V 17. storočí si Esterházyovci dali v Galan-
te postaviť dve rodové sídla. Kaštieľ uvádzaný 
ako starší vybudovali severnejšie v renesanč-
nom slohu. Dátum jeho postavenia historic-
ké pramene neuvádzajú, avšak predpokladá 
sa, že to bolo okolo roku 1600. Pôvodne mal 
samostatné opevnenie s nárožnými vežami 
prepojenými hradbami. V 18. storočí prešiel 
barokovou prestavbou. Južnejší kaštieľ sa 

Novogotický kaštieľ dnes

Detail fasády novogotického kaštieľa
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spomína ako mladší, aj keď to tak vôbec ne-
musí byť. Postavili ho v roku 1633 tiež v rene-
sančnom slohu a s opevnením. V nepokojnom 
období stavovských povstaní a tureckých vo-
jen bolo takéto riešenie nevyhnutnosťou. Spo-
ločné s prvým kaštieľom má aj to, že ho v roku 
1736 barokovo prestavali. Vývoj oboch pan-
ských sídiel sa však v 19. storočí líšil. V roku 
1861 južný kaštieľ zmenil podobu v duchu ro-
mantickej novogotiky podľa vzoru anglických 
tudorovských hradov. Od tohto obdobia ho 
tiež obklopuje rozsiahly anglický park. Práve 
nová tvár kaštieľa, ktorú inicioval Jozef Ester-
házy, bola dôvodom označovať tento kaštieľ 
ako „mladší“.

Súčasnosť
Dva esterházyovské kaštiele v Galante sú 

v odlišnom technickom stave. Tzv. starší re-
nesančný kaštieľ je po obnove ozdobou mes-
ta, kým polorozpadnutý novogotický mladší 
kaštieľ je skôr pamiatkou, s ktorou sa Galan-
ťania zatiaľ veľmi chváliť nemôžu. Renesanč-
ný kaštieľ je pôsobivou kultúrno-historickou 
pamiatkou, ktorej na kráse uberá len polo-
ha medzi panelovými domami Sídliska SNP. 
Dvojpodlažná bloková budova je pôvodne 
renesančná s barokovou fasádou. Z obdĺžni-

kového pôdorysu vystupuje vežovitá prístav-
ba s vchodom do kaštieľa v prízemí. Okolo 
kaštieľa sa zachovali základy renesančného 
opevnenia, v tráve vidieť tehlovo-kamenný 
pôdorys troch nárožných, samostatne sto-
jacich veží a dvoch múrov s prístavbami. 
Úspešná obnova kaštieľa sa ukončila v roku 
1992. Umožnila jeho interiéry sprístupniť 
verejnosti. Na prízemí sa nachádza obradná 
sieň a reprezentačná sála primátora Galanty. 
Využíva sa aj suterén, v ktorom sa organizujú 
rozličné kultúrno-spoločenské akcie komor-
ného charakteru. Na poschodí sú umiestne-
né expozície Vlastivedného múzea v Galante 
a výstavné priestory mestskej galérie. Muze-
álne expozície sú zamerané na meštiansku 
bytovú kultúru 19. a 20. storočia, históriu 
a rodokmeň esterházyovského rodu a miesto-
pis Galanty a okolia. Vystavujú tu napríklad 
aj maketu barokovej kaplnky, ktorú zbúrali 
v roku 1963.

Novogotický kaštieľ na Parkovej ulici leží 
v peknom prostredí mestského parku, avšak je 
vo veľmi zlom technickom stave. Po prípadnej 
rekonštrukcii by bol určite pýchou a ozdobou 
mesta. Monumentálna stavba na pôdoryse 
v tvare písmena U je učebnicovým príkladom 
uplatnenia romantického novogotického slo-

Renesančný kaštieľ 
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hu, aký majú napríklad aj kaštiele v Bratisla-
ve-Rusovciach alebo vo Veľkých Uherciach. 
Autori nákladnej prestavby renesančno-baro-
kového panského sídla z roku 1861 sa inšpi-
rovali gotickým slohom anglických tudorov-
ských hradov. Anglický park okolo kaštieľa je 
harmonickou súčasťou romantickej pamiatky 
a parková zeleň mierne tlmí zlý dojem z roz-
padajúcej sa stavby. Park krášlia mohutné 
exempláre duba zimného. Stredná časť kaštie-
ľa je dvojpodlažná, bočné hospodárske budo-
vy majú jedno podlažie. Architektúru stavby 
skrášľuje bohatá členitosť fasády uplatnená aj 
na nárožných vežiach. V interiéri kaštieľa sa 
zachovali hodnotné štuky, ktoré napodobňujú 
gotické a renesančné vzory. Na prízemí iden-
tifikovali niektoré múry a klenby pochádzajú-
ce z obdobia pred novoslohovou prestavbou. 
Sú tu aj dve sekundárne umiestnené nápisové 
tabule s letopočtami 1633 a 1739, ktoré datu-
jú staršie etapy výstavby a prestavby kaštie-
ľa. Kaštieľ sa využíval od roku 1970 ako Vlas-
tivedné múzeum v Galante. V roku 1986 ho 
z dôvodov plánovanej rekonštrukcie, ktorá sa 
však dodnes neuskutočnila, uzavreli, muze-
álne zbierky dočasne premiestnili do budovy 
bývalej banky na Hlavnej ulici, neskôr pre ne 

uvoľnili priestor aj v renesančnom kaštieli na 
Sídlisku SNP.

Zaujímavosti v okolí
Zo sakrálnych pamiatok v Galante si po-

zornosť zaslúži rímskokatolícky Kostol sv. Šte-
fana Kráľa z roku 1805. Stojí v južnom rade 
Hlavnej ulice. Na cintoríne na Bratislavskej 
ulici v západnej časti mesta sa nachádza novo-
gotická kaplnka Esterházyovcov z roku 1871. 
Cesta z Galanty na sever prechádza cez pripo-
jenú obec Nebojsa, v ktorej stojí ruina kaštie-
ľa Baloghovcov z roku 1405. Južne od Galanty 
zase leží Matúškovo. V obci si možno pozrieť 
pamiatkovo chránený ľudový dom so strechou 
krytou trstinou z roku 1847, v ktorom verejnos-
ti sprístupnili zaujímavú národopisnú expozí-
ciu Vlastivedného múzea v Galante. Z cesty 
z Galanty do Dunajskej Stredy vedú odbočky 
k trom zachovaným vodným mlynom. Na-
chádzajú sa pri Tomášikove, Jahodnej a Du-
najskom Klátove. Ak sa vydáme smerom na 
východ, dostaneme sa do Šale s renesančným 
kaštieľom. Južne od tohto okresného mesta le-
žia na pravom brehu Váhu Diakovce. Sú známe 
nielen vďaka termálnemu kúpalisku, ale najmä 
monumentálnej románskej bazilike.

Kaplnka Esterházyovcov Južný vchod do kaplnky
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Svedok zločinov  
krvavej grófky 
Kaštieľ v Čachticiach
Čachtice svetovo preslávila Alžbeta Báthoryová, ktorá si pre krutosť vyslúžila prezývku 
„krvavá grófka“. Jej sídlo – Čachtický hrad, je romantickou rozvalinou týčiacou sa na 
vrchole jedného z malokarpatských vrchov. Zato v celistvej podobe sa zachoval rene-
sančný Draškovičov kaštieľ stojaci uprostred dediny. Nachádza sa v ňom vlastivedná 
expozícia Trenčianskeho múzea, v ktorom sa možno veľa dozvedieť o Čachticiach a ich 
okolí, a teda aj o „krvilačnej“ šľachtičnej z Čachtického hradu.

Poloha a prístup
Čachtice majú krásnu polohu – ležia na 

východnom úpätí najsevernejšej časti Malých 
Karpát v mieste, kde úzku horskú priečku 
prekonáva prielomová dolina. Na malokar-
patskom vŕšku nad obcou sa rozkladajú ruiny 
Čachtického hradu. Od Nového Mesta nad Vá-
hom sú Čachtice vzdialené 7 km, majú s ním 
priame vlakové a autobusové spojenie. Ak 

chceme Draškovičov kaštieľ navštíviť autom, 
môžeme zaparkovať na parkovisku v jeho blíz-
kosti. Kaštieľ leží v strede dediny, na severnej 
strane ústredného priestranstva.

História
História Čachtíc siaha do 13. storočia, 

pričom najstaršia historická zmienka o obci 
pochádza z roku 1263. Spomína sa pod náz- 

Draškovičov kaštieľ od juhu

Čachtice
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vom Chekche. Stredoveké dejiny Čachtíc sú 
úzko späté s hradom, v ktorom sídlili páni 
rozsiahleho čachtického panstva. V roku 
1392 dostali Čachtice výsady zemepanského 
mesta s právom usporiadať šesť jarmokov za 
rok. Neskôr Čachtičania získali ďalšie privi-
légiá, avšak ich mestečko dlhodobo zostalo 
poddanským a patrilo pánom z Čachtického 
hradu. V 16. storočí začala uhorská šľachta 
meniť štýl bývania a z nepohodlných a ne-
prívetivých kamenných hradov sa sťahovala 
do kaštieľov s podstatne lepším komfortom. 
Podobne to riešili aj čachtickí hradní páni 
Nádasdyovci, ktorí hrad obývali od roku 1569. 
František Nádasdy sa usídlil v panskom sídle 
v podhradskom mestečku, ktoré sa spomína 
ako cisársky alebo nádasdyovský kaštieľ. Po 
jeho smrti v roku 1604 v kaštieli bývala vdo-
va, smutne preslávená Alžbeta Báthoryová. 
O jej pohnutom živote plnom násilia a kru-
tosti sa veľa napísalo a nafilmovalo. V roku 
1610 „krvavú grófku“ uväznili a odsúdili na 

doživotné väzenie v Čachtickom hrade. Vo 
väzení 21. augusta 1614 zomrela. Odvtedy už 
v hrade okrem kastelána a drábov nikto ne-
býval. V kaštieli však naďalej bývali Alžbetini 
príbuzní. Počas Wesselényiho povstania sa 
Nádasdyovci postavili na stranu vzbúrencov, 
začo cisárski vojaci kaštieľ zničili a poškodili 
aj hrad. Čachtický hrad vyhorel v roku 1708 
počas bojov medzi Rákócziho povstalcami 

a cisárskym vojskom a postupne sa zmenil na 
zrúcaninu.

Nijaké dobové vyobrazenie zničeného 
nádasdyovského kaštieľa v Čachticiach sa ne-
zachovalo. Podľa písomných prameňov bolo 
panské sídlo, kde grófka Alžbeta spáchala 
časť svojich zločinov, postavené na pôdoryse 
v tvare písmena U. Kaštieľ mal 46 miestností, 
z toho dve reprezentačné sály, obývacie izby, 
spálne, dve jedálne, kuchyňu, pekáreň, miest-
nosti pre služobníctvo a hospodárske priesto-
ry. Okolo kaštieľa za rozkladala ovocná a kve-
tinová záhrada a vinohrad. Pod kaštieľom 
boli pivnice a labyrint podzemných chodieb. 
Z kaštieľa sa zachovala iba kamenná pivnica 
a nepatrné zvyšky múru a bašty.

Lepší osud mal iný čachtický kaštieľ, ktorý 
sa zachoval v celistvej podobe dodnes. V roku 
1668 ho v susedstve kostola dal postaviť pô-
vodom chorvátsky šľachtic Mikuláš Draško-
vič. Keď na prelome 17. a 18. storočia kaštieľ 
získali Forgáchovci, k jednoduchej renesanč-

nej stavbe pribudli dve krídla. V roku 1708 
dal k najstaršej časti kaštieľa biskup Pavel 
Forgách pristavať kaplnku. Dňa 22. októbra 
ju slávnostne vysvätil novomestský prepošt 
Mikuláš Lippay. Poslednými súkromnými 
majiteľmi kaštieľa boli Čenkayovci, ktorí ho 
v roku 1851 odkúpili od Mikuláša Forgácha. 
Neudržiavanú budovu prenajímali chudob-
ným. Posledný gróf Čenkay zomrel bez po-

Draškovičov kaštieľ od východu
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pozostatky krbu z renesančného obdobia. 
Kaštieľ je prístupný v letnej sezóne a sú v ňom 
umiestnené zbierky Múzea Čachtice, vysunu-
tej expozície Trenčianskeho múzea. Expozí-
cia je zameraná na históriu a ľudové tradície 
Čachtíc. Nachádza sa tu kolekcia historických 
zbraní, historické písomnosti, portrétne obra-
zy šľachticov a rozličný archeologický materi-
ál nájdený počas rekonštrukcie objektu. Oso-
bitná expozícia sa venuje dejinám Čachtíc od 
praveku po súčasnosť, nevynímajúc obdobie 
krvavého vyčíňania Alžbety Báthoryovej. Žiaľ, 
jej obraz v roku 1990 z múzea ukradli.

Tatrín
Múzeum Čachtice dokumentuje aj činnosť 

literárneho spolku Tatrín, ktorý tu 9. a 10. au-
gusta 1847 zorganizoval pamätné zhromaž-
denie, na ktorom sa predstavitelia slovenskej 
kultúrnej a umeleckej obce prihlásili k Štúrov-
mu spisovnému jazyku. Spolok Tatrín začal 
svoju činnosť v auguste 1844 v Liptovskom 
Mikuláši. Za členov výboru zvolili aj Ľ. Štúra, 
M. M. Hodžu a J. Hurbana. M. M. Hodža sa 
stal jeho predsedom. Hlavným poslaním spol-
ku bolo vydávanie kníh a podpora sloven-
ských študentov. Štvrté zasadnutie Tatrína 
sa pôvodne malo uskutočniť v Novom Meste 
nad Váhom. Keď sa však nenašla voľná sála, 
zhromaždených pozval čachtický farár Jozef 
Urbanovský do svojej fary. Význam čachtic-
kého zasadnutia spolku Tatrín ukázal veľkú 
vôľu po zjednotení predstaviteľov slovenské-
ho národného obrodenia, stúpencov Ľ. Štúra 
i A. Bernoláka. To, čo národných buditeľov 
zjednotilo, bol práve spisovný jazyk. 

tomkov a kaštieľ prepadol v prospech štátu. 
Postupne spustol, pričom po druhej svetovej 
vojne ho dokonca oklieštili o dve krídla vy-
budované Forgáchovcami. V roku 1960 na 
poschodí kaštieľa otvorili múzeum o histórii 
Čachtíc a spolku Tatrín. V roku 1998 ho zís-
kalo Trenčianske múzeum a zriadilo tu vlas-
tivednú expozíciu.

Súčasnosť
Draškovičov kaštieľ je zrekonštruovanou 

poschodovou blokovou budovou. Na fasáde 
obrátenej do záhrady sa zachovala otvorená 
arkádová chodba. V stene pod bránou je osa-
dený oltárny kameň pochádzajúci z kaštieľ-
skej kaplnky. V hlavnej sále sa nachádzajú 

Detail južného priečelia Draškovičovho kaštieľa

Pamätná tabuľa spolku Tatrín  
z roku 1997
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Aj v okolí Čachtíc je viacero hodnotných 
turistických cieľov. Najvýznamnejší je hrad 
Beckov vzdialený od Čachtíc asi 15 km. Cestou 
k nemu sa môžeme zastaviť v Novom Meste 
nad Váhom, ktoré je napriek názvu staroby-
lé so zaujímavými historickými pamiatkami, 
akou je napríklad opevnený kostol či zachova-
né meštianske domy na hlavnom námestí. Se-
verne od Nového Mesta nad Váhom sa oplatí 
navštíviť Bošácku dolinu s ruinami stredove-
kého kostola v Haluziciach, resp. kaštieľom 
Ostrolúckych a nezvyčajným empírovým 
kostolom v Zemianskom Podhradí. Južne od 
Čachtíc sa pri ceste medzi obcami Pobedim 
a Očkov nachádza hrobka náčelníka z obdo-
bia velatickej kultúry, ktorej vek je vyše 3 000 
rokov. Ak pôjdeme ďalej južným smerom, 
dostaneme sa do Vrbového, kde sa okrem šik-
mej veže nachádza aj rodný dom cestovateľa 
a dobrodruha Mórica Beňovského. Z Vrbo-
vého nie je ďaleko do svetoznámych kúpeľov 
Piešťany.

Zaujímavosti v okolí 
Najväčším turistickým lákadlom Čachtíc 

je hrad vzdialený od obce západným smerom 
vyše 1 km. Autom sa možno doviezť takmer 
pod hradnú zrúcaninu, z ktorej je nádherný 
výhľad do krajiny. Aj priamo v obci sú však za-
ujímavé pamiatky. Jednou z nich je pôvodne 
gotický Kostol sv. Ladislava z konca 14. storo-
čia, ktorý je obohnaný obranným múrom, so 
strieľňami a s tromi vstupnými bránami. Na 
námestí stojí súsošie, ktoré dala v roku 1620 
postaviť Judita Révayová na odpustenie hrie-
chov svojej svokry Alžbety Báthoryovej. Je die-
lom talianskych majstrov. Historicky význam-
nou pamiatkou v Čachticiach je budova fary, 
v ktorej sa v auguste 1847 uskutočnilo pamät-
né štvrté zhromaždenie literárneho spolku 
Tatrín. Na počesť tejto udalosti osadili v roku 
1933 na budove fary pamätnú tabuľu. Ďalšiu 
pamätnú tabuľu odhalili v malom parku poni-
že fary v roku 1997 pri príležitosti 150. výročia 
zasadnutia spolku Tatrín v Čachticiach.

Draškovičov kaštieľ nebol v Čachticiach 
jediný. Začiatkom 16. storočia si tu panské sí-
dlo postavili aj Országhovci, ktorým mestečko 
Čachtice patrilo od roku 1436. Z országhov-
ského kaštieľa sa veľa nezachovalo, pretože 
v roku 1772 vyhorel. Zostal z neho len je-
den osamelo stojaci múr v záhrade. Podľa 
zachovaných konzol na múre je zrejmé, že 
kaštieľ bol poschodový. Jeho vyobrazenie či 
opis sa nezachovali. Blízko zaniknutého or- 
szághovského kaštieľa sa nachádza kúria Dru-
gethovcov. Postavili ju začiatkom 17. storočia 
v renesančnom slohu pre Juraja Drugetha 
z Humenného, ktorý sa do Čachtíc priženil. Za 
manželku si zobral Katarínu Nádasdyovú. Kú-
riu neskôr vlastnili Andrássyovci a Jesenskí. 
Rodina Jesenských vybudovala okolo kúrie 
záhradu a park s množstvom cudzokrajných 
rastlín a drevín. Táto pamiatka sa zachovala 
dodnes, aj keď nie v najlepšom technickom 
stave.

Konzulove veveričky
Drugethovská kúria v Čachticiach dosta-

la od miestnych ľudí prezývku „konzulovec“. 
Spája sa s jej posledným majiteľom Ľudoví-
tom Jesenským. Starý pán s diplomatickou 
kariérou a titulom konzul (bol hlavným kon-
zulom vo Švajčiarsku a v USA) sa o svoje ne-
malé vedomosti rád delil s čachtickými deťmi. 
Priúčal ich láske k prírode. Mládenci si však 
vedeli na trochu naivnom mužovi z kúrie aj 
tak trochu zarobiť. Chytali pre neho v lesoch 
v okolí veveričky, ktoré konzul púšťal do par-
ku obklopujúceho kúriu. Podnikaví chlapci 
však niekedy chytili aj veveričku z parku 
a starému pánovi ju opätovne predali.

Kostol sv. Ladislava
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Kaštieľ zo skla
Kaštieľ 
v Lednických Rovniach
Kto zavíta do Lednických Rovní, chytí dve muchy jednou ranou. Spozná nádherný kaštieľ 
zo 16. storočia a zároveň vstúpi do trblietavého sveta skla. V areáli kaštieľa je totiž 
umiestnená zaujímavá muzeálna expozícia o histórii výroby skla na Slovensku od prave-
ku po súčasnosť. Sklárske múzeum má v Lednických Rovniach opodstatnenie – v obci 
vznikla slávna skláreň rodiny Schreiberovcov už v 19. storočí.

Priečelie kaštieľa

Lednické Rovne




