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Hrady a zámky na Slovensku

 Na Slovensku sa zachovalo pomerne veľa hradov a zámkov

 Sú neodmysliteľnou súčasťou našej krajiny a kultúrnym 

dedičstvom národa

 Viaceré z nich v minulosti slúžili loveckým a poľovníckym 

potrebám

 Niektoré z nich boli priamo založené ako lovecké hrady alebo 

lovecké zámky

 O viacerých hradoch a zámkoch máme len strohé, alebo 

neúplné informácie



Definovanie hradu a zámku

 Hrad = objekt stredovekého európskeho staviteľstva, opevnené sídlo 

kráľa alebo šľachty a ich služobníctva z obdobia vrcholného a 

neskorého stredoveku a obrannou (obrana hraníc, ciest), obytnou, 

správnou, kontrolnou, reprezentačnou, hospodárskou, symbolickou 

alebo inou funkciou

 Zámok = voľne stojaca obytná budova (komplex budov) zväčša 

vkomponovaná do prírodného prostredia, alebo doplnená záhradou či 

parkom. Zámok sa vyvinul z francúzskych a talianskych mestských 

palácov, resp. z prestavby hradu

 Kaštieľ = mestské  a vidiecke sídlo šľachtica alebo bohatého zemana, 

ktoré vystriedalo stredoveký hrad alebo zámok





Poľovnícke hrady a zámky na Slovensku

 Umiestnenie objektu  v krajine pripomína, že v jeho okolí sa 

nachádzal nejaký významný lovecký revír, zvernica, 

bažantnica, alebo miesto pre konanie pairfoisných poľovačiek

 Lovecký hrad pripomína obyčajne lovy panovnícke (kráľa)

 Lovecké zámky a zámočky renesančnej a barokovej doby 

spravidla sídlo vyššej šľachty

 Na území dnešného Slovenska si lovecké hrady zámky 

budovali prevažne uhorskí panovníci a uhorská šľachta

 Budovanie loveckých sídiel = vec spoločenskej prestíže



Prvé informácie o hradištiach a loveckých hradoch

 Prvé písomné informácie o obydliach (hradištiach), 

ktoré mali okrem obytnej  aj loveckú funkciu máme z 

„Fuldských letopisov“ (r. 864)

 Už niekedy v 10. a v 11. storočí plnili túto úlohu 

drevené hradištia

 už od 10. do polovice 13. storočia plnili ubytovaciu 

úlohu lovecké dvorce



Lovecké dvorce

 Veľkosť loveckého dvorca musela zodpovedať početnej 

panovníkovej družine aj s koňmi a psami 

 Tvorilo ho viacero drevených budov zakrytých doskami, 

rozmiestnených okolo priestorného nádvoria

 Celok bol usporiadaný tak, aby sa dal na noc uzatvoriť 

bránou a strážiť

 V objekte býval hlavný lovec, miestny správca, ktorý mal na 

starosti chod dvorca, jeho hospodárstvo a lesný revír

 Lovecký dvorec musel poskytnúť všetko, čo od 13. storočia 

prináležalo loveckým hradom a od 16. storočia loveckým 

zámkom



Lovecké dvorce



Lovecké hrady

Slovenská Ľupča

 Nachádza sa 10 km severne od Banskej Bystrice

 Bol postavený v polovici 13. storočia z vlády uhorského 

kráľa Belu IV.

 Slúžil na ubytovanie kráľa a jeho družiny v časoch lovu 

v lesných horských oblastiach stredného Slovenska

 Súčasný vzhľad získal prestavbami v 15. a v 16. storočí



Hrad Slovenská Ľupča



Lovecké hrady

Jelenec (Gýmeš)

 13 km severovýchodne od Nitry

 Zrúcanina hradu, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1265

 bol jedným z kráľovských hradov, ktoré slúžili na 

ubytovanie panovníckej družiny počas lovu

Oponice

 14 km južne od Topoľčian

 Najstaršia zmienka je z roku 1300

 Jeho význam bol viac lovecký ako strategický



Hrad Jelenec (Gýmeš)



Hrad Oponice



Lovecké hrady

Pustý hrad - Zvolen

 Na juh od Zvolena pri sútoku Hrona a Slatiny

 Zvyšky dvoch už v stredoveku zaniknutých župných hradov: 

horného (staršieho) a dolného (mladšieho)

 Údajne mal existovať už v 10. storočí

 Písomné doklady máme až z r. 1214

 Hrad bol od svojho vzniku v 12. storočí správnym 

a hospodárskym strediskom veľkého stredoslovenského  

územia, na ktorom sa postupom času vytvorili štyri 

samostatné župy (Zvolenská, Turčianska, Oravská 

a Liptovská)



Pustý hrad (Zvolen)



Lovecké hrady

Vígľaš

 Pochádza z 13. storočia a leží v údolí rieky Slatiny na východ 

od Zvolena

 Na konci 14. storočia (v r. 1390 – 1400) ho prestavali na 

gotický poľovnícky zámok

 Bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho často 

navštevovali (Matej Korvín)

 V 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ



Hrad Vígľaš



Lovecké hrady

Kamenica

 30 km severozápadne od Prešova

 hrad dal postaviť Bitrich Tárczay roku 1248

 kráľovský lovecký hrad, zvaný Tourkev

Chľaba

 8 km východne od Štúrova

 Roku 1339 dal Karol I. Róbert z rodu Anjou postaviť nový 

lovecký hrad pri ústí rieky Ipeľ do Dunaja

 Hrad už v 15. storočí zanikol



Hrad Kamenica



Lovecké hrady

Oravský hrad

 Na brale nad riekou Oravou

 Prvá zmienka v roku 1267 

 Slúžil ako pohraničná obranná pevnosť, ktorú neskoršie 

prestavovali a potom aj rozšírili o palácový objekt

 V rokoch 1475 – 1495 bol majiteľom zámku knieža Ján 

Korvín (syn Mateja Korvína)

 Často bol využívaní aj ako lovecké sídlo



Oravský hrad



Lovecké zámky

Kráľová pri Senci

 5 km juhovýchodne od Senca

 Vybudovať ho dal Žigmund Luxemburský (1386-1437) 

 Bola tu údajne aj zvernica aj bažantnica

Békavár (Žabí hrad)

 Nachádzal sa v oblasti Kolárova

 Bola pri ňom aj bažantnica

Obišovce

 18 km severne od Košíc

 Matej Korvín (1458 – 1490) dal v 15. storočí postaviť väčší lovecký 

zámok na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, ktorý slúžil ako lovecká 

základňa v lesoch východného Slovenska



Lovecké zámky

Zvolenský zámok

 Dal ho postaviť uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký

 Výstavba v rokoch 1370 – 1388

 Gotický lovecký zámok, typu talianskych mestských kastelov

 Letné a lovecké sídlo uhorských kráľov

 V súčasnosti pobočka Slovenskej národnej galérie



Zvolenský zámok



Lovecké zámky

Betliar
 Pôvodný opevnený hrádok z 15. storočia jeho vtedajší majitelia 

Bebekovci dali v r. 1569 prestavať na renesančný kaštieľ so štyrmi 

nárožnými vežami

 Pre celý zámok sú charakteristické poľovnícke salóniky, v ktorých sú 

v súčasnosti sústredené poľovnícke zbierky

 Bohatá zbierka trofejí exotickej zveri, ktorú Andrýássyovci ulovili 

v Afrike a Ázii

 V knižnici je takmer 18 tisíc zväzkov s rôznou, aj poľovníckou 

tematikou

 Zámok je v anglickom parku s rozlohou 70 ha



Betliar



Betliar



Lovecké zámky v období baroka

Topoľčianky
 Pohorie Tríbeč a v ňom topoľčiansky veľkostatok má slávnu 

minulosť

 Po prvýkrát sa spomínal už  v r. 1293 ako majetok rytierskeho rádu 

sv. Jána z Ostrihomu

 na začiatku 14. storočia, sa prechodne dostal do majetku Matúša 

Čáka Trenčianskeho

 V r. 1659 majetok prešiel do vlastníctva Ladislava Rákoczyho a mal 

ešte viacerých majiteľov

 V r. 1890 celý majetok so zámkom kúpil arciknieža Karol Ludvig

Habsburský a v r. 1897 ho získal arciknieža Jozef August 

Habsburský, posledný súkromný majiteľ Topoľčianok



Lovecké zámky v období baroka

Topoľčianky
 V r. 1918 sa kaštieľ stal letným sídlom prezidenta ČSR

 Okolo kaštieľa je asi 40-hektárový anglický park so vzácnymi 

drevinami

 Topoľčiansky kaštieľ vždy slúžil aj ako centrum preslávených 

tríbečských  poľovačiek

 Najväčší rozkvet poľovníctva tu zaznamenali v rokoch 1675-1707

 arciknieža Jozef tu v roku 1906 založil tzv. veľkú zvernicu s rozlohou 

10 650 ha

 V kaštieli sa zhromažďovali poľovnícke trofeje majiteľov 

z najrôznejších revírov



Topoľčianky



Topoľčianky



Lovecké zámky v období baroka

Holíč
 5km juhovýchodne od Hodonína

 Na mieste bývalého vedného hradu pri moravsko-slovenského 

hranici vybudovala rodina Czoborovcov v 17. storočí renesančný 

zámok

 Hradné panstvo Holíč v r.  1736 kúpil František 1., manžel cisárovnej 

Márie Terézie

 Kaštieľ dal prestavať na neskorobarokové reprezentačné letné sídlo 

cisárskej rodiny

 Objekt sa v pôvodnej podobe zachoval dodnes

 Poľnohospodárstvo bolo na panstve vedené tak, aby slúžilo 

predovšetkým na rozvoj poľovníctva



Lovecké zámky v období baroka

Holíč
 V revíroch, ktoré sa cieľavedome zazverovali malou zverou 

a v ktorých vzniklo i niekoľko bažantníc

 Okrem bežných poľovačiek sa na holičskom panstve usporadúvali aj 

parforsné lovy a chovala sa parforsná svorka poľovných psov

 Po vzniku ČSR v r. 1918 celý cisársky veľkostatok prešiel do 

majetku štátu



Holíč



Lovecké zámky v období baroka

Kaštieľ vo Svätom Antone – Poľovnícke múzeum

 Barokovo-klasicistický kaštieľ rodiny Koháryovcov-

Coburgovcov

 Majiteľom sa stal v r. 1629 Peter Koháry

 Dnešnú podobu získal po druhej barokovej prestavbe 

v rokoch 1740-1750

 Po vymretí tohto rodu po meči sa dostalo celé panstvo v r. 

1826 sobášom do majetkov nemeckého rodu Sachs-Coburg-

Gotha

 Tento rod ho vlastnil až do r. 1928



Lovecké zámky v období baroka

Kaštieľ vo Svätom Antone – Poľovnícke múzeum

 Literatúra sa zmieňuje aj o tom, že tu boli v 18. storočí 

zámocký park a zvernica s danielou zverou

 V sedemdesiatych rokoch 19. storočia bol kaštieľ letnou 

rezidenciou Filipa Coburga

 Od roku 1928 kaštieľ v jarných a letných mesiacoch obýval 

bulharský cár Ferdinand Coburg

 V roku 1951 vyhlásili objekt za štátnu kultúrnu pamiatku



Kaštieľ vo Svätom Antone – Poľovnícke múzeum



Lovecké zámky v období klasicizmu a empíru

Palárikovo

 Obec sa spomína už v r. 1248 pod názvom Meger ako 

kráľovský majetok

 Od r. 1730 až do r. 1945 bol vo vlastníctve rodiny 

Károlyiovcov

 Pri kaštieli sa nachádzal rozsiahly park a hospodárske 

budovy

 veľkostatok mal 10 600 ha

 Na Károlyiho veľkostatku malo poľovníctvo dlhú tradíciu, 

veď tu pri zámockom parku vznikla prvá bažantnica (220 

ha) už v r. 1752



Lovecké zámky v období klasicizmu a empíru

Palárikovo

 Osobitná pozornosť sa venovala malej zveri

 V r. 1896 prevzal veľkostatok Ľudovít Károlyi ml.

 K vlastnej pôde prenajal ešte ďalších 8 500 ha, takže 

vznikol vskutku obdivuhodne veľký revír s rozlohou 20 000 

ha, ktorý sa stal európskou raritou



Palárikovo



Lovecké zámky v období klasicizmu a empíru

Javorina vo Vysokých Tatrách
 Pohorie charakteristické svojou faunou a flórou

 Až v druhej polovici 19. stor. sa začali budovať prvé poľovnícke 

kaštiele resp. chaty

 Od decembra 1879 veľkostatok Javorina dostal do vlastníctva 

nemecké knieža Christian Kraft Hohenlohe von Oehringen

 Celková (neskoršia) výmera veľkostatku bola 12 600 ha

 Zrubový zámok bol postavený v roku 1884

 V roku 1936 veľkostatok odkúpila Československá republika

 V súčasnosti slúži na reprezentačné účely



Javorina vo Vysokých Tatrách



Ďakujem za pozornosť


