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Historická krajina je významným svedkom vývoja 
ľudskej kultúry. Vytvárala ju sama spoločnosť, av-
šak veľký vplyv na vznik špecifi ckých kvalitatívnych 
vlastností krajiny mali prírodné zložky krajiny. Na 
jednej strane človek hľadal možnosti najefektívnej-
šieho využívania potenciálu krajiny, čím si vedome 
alebo podvedome budoval vzťah k danému miestu. 
V  druhom prípade, práve vďaka prírodným špecifi -
kám ostala historická krajina a jej kvalitatívne vlast-
nosti zachované ako súčasť historického dedičstva 
spoločnosti. Čím výraznejšie prírodné špecifi ká a li-
mity krajina mala, tým premyslenejšie človek rozvíjal 
koncepty jej využívania. To sa odzrkadlilo nielen vo 
využívaní krajiny, ale aj v jej rázovitosti. 

Platí to aj v  prípade komponovaných krajín, kto-
ré zaznamenali na území Slovenska rozvoj v období 
18.  až 19.  storočia. Významnou a  možno aj trochu 
zabudnutou komponovanou krajinou sú bývalé ma-
jetky rodiny Révaiovcov v Turci. Rod Révaiovcov (pô-
vodne zo Sriemu) sa dostal na územie Turca po bit-
ke pri Moháči. Cisár Ferdinand I. udelil (v roku 1532) 
Františkovi I. Révaiovi dedičnú hodnosť turčianskeho 
župana. Tým získal do svojej držby sklabinské hradné 
panstvo a neskôr Blatnický hrad s majetkami. V po-
lovici 16. storočia František I. daroval časť majetku 
svojmu bratovi Štefanovi, čím v Turci vznikli dve ro-
dové línie – sklabinsko-blatnická (František I.) a tre-
bostovská (Štefan I.). Za  vyše štyristo rokov vtisli 
Révaiovci Turcu špecifi cký ráz, a to nielen stavebnou 
činnosťou, ale aj hospodárením v krajine. Práve táto 
krajina je dnes neodmysliteľnou identitou Turca. 

Teoretické východiská
Napriek tomu, že s Turcom a s ním spojeným rodom 
Révaiovcov sa zaoberá viacero autorov ako Beňovský1, 
Šikura2, Tatár3, ich diela podávajú prehľadné infor-
mácie o osídlení, kultúre a histórii Turca. Problema-
tiku historickej zelene rozvíjajú len veľmi okrajovo, 
v súvislosti s významnými šľachtickými rodmi. Zmie-
nok o obraze krajiny, v ktorej Révaiovci hospodárili, 
je len veľmi málo. Na podobnosti panstiev z hľadiska 
architektúry patriacich tomuto rodu v  jednotlivých 
obciach poukazuje Zvedelová (2010)4. Spomínaná 

podobnosť sa však nenachádza len v  architektonic-
kých objektoch, ale aj v  krajinotvorbe révaiovských 
panstiev. Článok sa zaoberá jednou z týchto zabud-
nutých krajín, komponovanou krajinou Mošoviec, 
ktorá bola jedným z  významných sídiel grófskeho 
rodu Révaiovcov. Ťažiskom komponovanej krajiny je 
historická záhrada, ktorá vznikla v okolí kaštieľa. 

Cieľom článku je priblížiť vývoj komponovanej kra-
jiny Mošoviec s dôrazom na jednotlivé systémy kra-
jinných štruktúr, ktoré sa v nej nachádzajú. Pritom 
si všíma vybrané prírodné faktory – reliéf, vodstvo 
a  potenciálnu prirodzenú vegetáciu krajiny, ktoré 
najviac ovplyvnili vývoj kompozície skúmanej krajiny. 

Základné charakteristiky predmetu výskumu
Obec Mošovce sa nachádza v regióne Horného Turca 
– v jeho južnej časti, 23 km južne od mesta Martin. 
Patrí do mierne teplej oblasti Slovenska. Pôvodná 
vegetácia pozostáva z dubových a jedľových lesov. Je 
súčasťou mierne teplého lesného pásma s prevahou 
bukových a jedľových lesov. Od roku 1963 je pamiat-
kovo chránený len areál kaštieľa spolu s  kaštieľom 
a  záhradným pavilónom. V  roku 1969 sa súčasťou 
pamiatkovej ochrany stal aj areál mošovských alejí, 
ktorý v  histórii tvoril neoddeliteľnú časť tejto vý-
znamnej historickej krajiny. Mauzóleum je posledný 
objekt Mošovského areálu, ktorý bol vyhlásený ako 
národná kultúrna pamiatka až v roku 2008.

Srdcom kompozície je kaštieľ a  historická záhra-
da, na ktorú postupne kompozične nadviazala celá 
okolitá krajina. Areál záhrady je síce umiestnený na 
severovýchodnom okraji obce, no kaštieľ má v rámci 
obce centrálne umiestnenie – priečelie stavby jasne 
komunikuje s námestím sídla. 

Záhrada má nepravidelný obdĺžnikovitý tvar. Roz-
víja sa v mierne klesajúcom teréne severovýchodným 
smerom. Od cesty do obce Blatnica je izolovaná mú-
rom. Vedľa kaštieľa na nachádza rozsiahle nádvorie, 
ktoré v  minulosti slúžilo hospodárskym budovám. 
V  súčasnosti sa využíva na kultúrne podujatia. Na 
západnom okraji záhrady stojí mauzóleum Révaiov-
skej rodiny. Pri mauzóleu sa nachádza jeden zo vstu-
pov do záhrady. Hlavný vstup je pri kaštieli, ďalšie 
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dva vstupy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti. Je-
den vstup ešte existuje v mieste, kde ústi do záhra-
dy jedna z dvoch alejí z okolitej krajiny – pri rybní-
ku. Napriek tomu, že komunikácia bližšie situovanej 
aleje v minulosti cez záhradu prechádzala, dnes toto 
prepojenie úplne zaniklo.

Zrod komponovanej krajiny
O  záhradnom diele v  Mošovciach sa nezachovalo 
veľa informácií. Starý révaiovský kaštieľ5, ktorý bol 
postavený mimo dnešného areálu šľachtického síd-
la, vyhorel v roku 1760. Nový bol postavený v druhej 
polovici. 18. storočia Františkom VII. Révaiom v ba-
rokovo-klasicistickom štýle.6 Na výreze mapy z I. vo-
jenského mapovania v rokoch 1782 – 17847 (obrázok 
1a) sa už nachádza nový kaštieľ, ale záhrada ešte ne-
existuje. Kaštieľ má tvar písmena U. Oproti nemu sa 
nachádza hospodárska budova, takisto v tvare písme-
na U. Obidve stavby uzatvárajú priestor, čím vytvá-
rajú dvor.

V  roku 1800 priľahlý areál kaštieľa obohatila 
stavba záhradného pavilónu. Pravdepodobne pre-
lom 18. a 19. storočia možno považovať aj za obdo-
bie vzniku záhrady a začiatok formovania révaiovskej 
komponovanej krajiny. Pozdĺžnej stavbe záhradného 
pavilónu dominuje centrálny kruhový pavilón, na 
ktorý sa napájajú bočné krídla. Zo strany záhrady sú 
zasklené. Na historickej fotografi i z konca 18. storo-
čia (obrázok 2) vidieť ešte stredovú kruhovú časť za-
klenutú kupolou s laternou. Tá bola pravdepodobne 
počas rekonštrukcie v polovici 20. storočia zmenená 
na plytký kužeľ.8 

Na výreze mapy z II. vojenského mapovania z roku 
18459 (obrázok 1b) už rozoznať hranice záhrady. Ich 
tvar sa dodnes nezmenil. Na mape naďalej vidieť kaš-
tieľ a protiľahlú koniareň v tvare písmena U, avšak 
severozápadne od kaštieľa pribudol veľký hospodár-
sky dvor. Hospodárske budovy boli umiestnené v tva-
re písmena U. Reťkovský (2004)10 v súvislosti s  ich 
funkciou píše: „Pôvodne v nich boli uložené kočiare, 
neskôr autá baróna Révaia. Po druhej svetovej vojne 
sa stali domovom pre poľnohospodárske mechanizmy 
miestneho družstva.“ 

Záhrada z čias II. vojenského mapovania má kom-
pozíciu podľa vzoru anglickej záhrady. Po obvode sú 
naznačené súvislé výsadby stromov. Záhrada bola 
vždy od okolitej otvorenej krajiny vizuálne oddelená, 
lebo sa nachádzala v  nelesnom prostredí otvorenej 
poľnohospodársky využívanej krajiny. Chodníky sa 
vinuli v jemných krivkách z juhozápadu na severový-
chod. Kompozícia pozostáva z veľkých lúčnych plôch 
akcentovaných skupinkami stromov. V  zadnej časti 
záhrady ju ukončujú dva rybníky – jeden väčší s os-
trovčekom, druhý menší. 

Približne v prvej tretine, v smere od kaštieľa, roz-
deľuje areál záhrady cesta. Spájala cez polia juhový-
chodnú časť katastra obce – od Veľkej Fatry, so se-
verozápadom – mošovskou cestou na Martin. Túto 
cestu zachytáva už mapový výrez z I. vojenského ma-
povania (obrázok 1a). V miestach, kde sa cesta križuje 
s inými obecnými cestami, stáli kríže. Na mapovom 
výreze z obdobia II. vojenského mapovania (obrázok 
1b) už vidno len jeden z nich. Neskôr zanikol aj ten. 

Po obidvoch stranách cesty, v  mieste križujúcom 
záhradu, mapa naznačuje krátke stromoradia. V sú-
časnosti toto cestné prepojenie neexistuje. Juhový-
chodný vstup do areálu sa zachoval, avšak cez záhra-
du už cesta neprechádza priamočiaro, ale zvlneným 
chodníkom. Severozápadný vchod do záhrady neexis-
tuje. V smere pôvodnej cesty od záhrady už vedie len 
stromoradie pozvoľne prechádza do aleje. Pôvodná 
cesta sa stala súčasťou chráneného areálu mošov-
ských alejí.

objekt druh ochrany rok vyhlásenia 
ochrany parcely /označenie rozloha (ha)

park nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 971, 972, 981, 982, 983, 

984, 985 16,50

mauzóleum nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 2008 974

kaštieľ nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 977

pavilón nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 973

mošovské aleje chránený areál 
(stupne ochrany 3, 4) 1969  242,92

Výpis z registra nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok, ktorý upravuje zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkové fondu a zo štátneho zoznamu 
osobitne chránených častí prírody SR, podľa zákona 
NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

1 | Mošovce na historických mapách, 

1a) mapový výrez I. vojenského 
mapovania z roku 1782 – 1784, 

1b) mapový výrez z II. vojenského mapovania z roku 1845. 

(Zdroj: Hadtőrténeti Intézet és Museum Budapest, Térképtár)
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V roku 1861 nechávajú Révaiovci postaviť na juho-
západnom konci záhrady pohrebnú kaplnku. Tento 
rok je zachytený spolu s latinským nápisom letopoč-
tu nad hlavným vstupom do kaplnky. Ide o najstar-
šie révaiovské mauzóleum v  Turci (obrázok 3). Jej 
autorom je Henrich Schmal. Stavba má dve podla-
žia a bola rozdelená na podzemnú kryptu a nadzem-
nú kaplnku, zaklenutú krížovou rebrovou klenbou. 
V tvarosloví prevládajú románske, gotické a maurské 
prvky.11

Viacero autorov však datuje vznik mauzólea na rok 
1911 – napríklad Lippan a kol. (1971)12, ktorého neskôr 
citujú Beňovský a  kol. (1984)13, Tatár (2003)14, To-
maško (2004)15, Reťkovský (2004) 16, Tatár (2010)17. 
Zvedelová (2010)18 upozorňuje na autorov, ktorí píšu 
o rokoch 1912 – 1913 – z čias výstavby neogotického 
farského kostola v Mošovciach. Autorka sa však pri-
kláňa k roku 1861. Argumentuje samotným výrazom 
architektúry, jej formou i  tvaroslovím, ktoré je úpl-
ne odlišné od stavby neogotického farského kostola. 
Preto nepovažuje za pravdepodobné, že obe vznikli 
v  rovnakom období. „Dôležitým faktom je okrem le-
topočtu na priečelí aj skutočnosť, že mauzóleum sa 
nachádza na množstve dobových fotografi í a pohľad-
níc z obdobia okolo roku 1900, pričom stojí ešte ved-
ľa pôvodného gotického kostola,“ dodáva. Tvrdenie 
Zvedelovej (2010) potvrdzuje mapa majetkových po-
merov Františka Révaia, ktorú spomína Tatár (2010) 
v Štvrtej knihe o Mošovciach v súvislosti s výstavbou 
rybníkov (obrázok 4). Mape chýba rok vydania. Podľa 
grafi ky, obsahu a tvaru písma ju možno datovať do 
obdobia krátko po roku 1890, lebo v  časti Pod Háj 
zachytáva päť rybníkov z ôsmich, ktoré mali byť vy-
kopané medzi rokmi 1890 – 1899. Táto mapa zachy-
táva budovu mauzólea, čo dokazuje jeho existenciu 
ešte pred rokom 1900. Je však pravdepodobné, že 
s dátumom 1911 sa mohli spájať nejaké rozsiahlejšie 
rekonštrukčné práce na mauzóleu, ktoré (ak už stá-
lo od roku 1861) malo v tom čase už 50 rokov. V sú-
časnosti mauzóleum slúži ako múzeum mošovských 
remesiel.

Koncom 19. storočia začína záhrada naplno komu-
nikovať s okolitou krajinou. V tomto období sa vysú-
vajú zo záhrady do krajiny viaceré jej kompozičné osi 
prostredníctvom alejí. Tie postupne ovládajú okolitú 

krajinu na západ od Veľkej Fatry. Nevie sa, kedy pres-
ne vznikli, ale ich vznik podporilo obdobie výstavby 
sústav rybníkov v priľahlých častiach, ktoré boli ďal-
šou významnou štruktúrou historickej krajiny. Naj-
staršia fotografi a, ktorá už zachytáva aleje, pochádza 
z roku 1905 (obrázok 5). Na pohľadnici Pozdrav z Mo-
šoviec vidieť v diaľke výsadby stromov. Mladé stromy 
sú vysadené aj v  popredí, v  pravej dolnej časti po-
hľadnice. Súdiac podľa kvality obrazu ďalšia fotog-
rafi a (obrázok 7) vznikla len pár rokov po pohľadni-
ci a zachytáva mladé výsadby stromov pri rybníkoch 
(v časti Pod Háj) a pozdĺž cesty do Blatnice. Vpravo 
na horizonte sa nachádza majer Mazan19, z  ktorého 
aleja smeruje na severozápad, do voľnej poľnohos-
podárskej krajiny. Systém mošovských alejí najlepšie 
zachytáva fotografi a z päťdesiatych rokov 20. storo-
čia (obrázok 8).

Systém mošovských alejí
Historicky viedli zo záhrady do okolitej krajiny tri ale-
je. Dve aj dnes vedú severozápadným smerom a ústia 
na ceste do Martina. Jedna smeruje na severovýchod, 
popri cestnej komunikácii do Blatnice. V okolitej kra-
jine sa z  minulosti zachovali viaceré stromoradia. 
Neústili v  záhrade, ale vytvárali systém vetrolamov 
chrániacich ornú pôdu proti veternej erózii. Systém 
stromoradí a  alejí v  krajine dotvárali remízky. Tie 
mali ekostabilizačnú funkciu a slúžili ako zvernice. 

Významným druhom v kompozícii mošovských ale-
jí je orech čierny (Juglans nigra), ktorý sa tu vysadil 
s  cieľom farbenia koží. Mošovce boli známym mes-
tečkom s garbiarňami, a plody orecha čierneho boli 
hlavnou surovinou pri farbení koží. Okrem orecha tu 
boli vysadené aj ďalšie stromy – jaseň štíhly (Fraxi-
nus excelsior), javor mliečny (Acer platanoides), javor 
horský (Acer pseudoplatanus), lipa veľkolistá (Tilia 
platyphyllos), jabloň (Malus sp.). V  menšom množ-
stve možno vidieť topole (Populus sp.) a vŕby (Salix 
sp.). V  remízkach sa uplatňujú prevažne ihličnaté 
stromy – borovica lesná (Pinus sylvestris) a  smrek 
obyčajný (Piciea abies). 

K  neodmysliteľnej vlastnosti vegetácie patrí jej 
premenlivosť podľa ročných období. Statickými člán-
kami v kompozícii sú remízky, ktoré pozostávajú z ih-
ličnatých stromov. Zvyšná časť krajiny sa počas roka 

2 | Mošovce – historická fotografi a záhradného pavilónu 
z konca 18. storočia. Na pavilóne ešte vidieť stredovú 
kruhovú časť zaklenutú kupolou s laternou. Tá bola 
pravdepodobne počas rekonštrukcie v polovici 20. storočia 
zmenená na plytký kužeľ. Zdroj: Archív SNK, PM 73-98

3 | Pohľadnica zachytávajúca mauzóleum v roku 
1916. Zdroj: Archív SNK SP-1226, foto: I. Hegedüs

ALFA04_2014-02.indd   30ALFA04_2014-02.indd   30 2/9/15   12:22 PM2/9/15   12:22 PM



Komponovaná krajina v Turci

ALFA 4 ¦ 2014 31

mení – jablone kvitnú na jar a ostatné listnaté stro-
my vytvárajú farebné kreácie na jeseň. 

Samotná historická záhrada – srdce komponova-
nej krajiny, má prevahu listnatých stromov. K zaují-
mavým vlastnostiam záhrady patrí fakt, že podobne 
ako sa nemenila kompozícia, nemenila sa ani druho-
vá skladba tohto diela. Jej kostru tvoria javory (Acer 
platanoides, pseudoplatanus), lipy (Tilia platyphyl-
los), buky (Fagus sylvatica), hraby (Carpinus betu-
lus) a  smreky (Picea abies, Picea pungens). V  men-
šej miere sa v kompozícii vyskytujú borovice (Pinus 
sylvestris), tisy (Taxus baccata), jasene (Fraxinus ex-
celsior), duby (Quercus petraea), brezy (Betula verru-
cosa) a agáty (Robinia pseudoacacia) a  jedle (Abies 
alba). Prevažná časť vysadených ihličnatých stromov 
je v porovnaní s listnatými stromami ladšieho veku. 
Záhrada sa úspešne vyhla obdobiu intenzívnej intro-
dukcie exotických drevín. Je ukážkovým dielom po-
užitia domácich druhov stromov. Z  tých exotických 
tu možno vidieť len pár – ginkgo dvojlaločné (Gin-
kgo biloba) a  ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron 
tulipifera).

Mošovské rybníky
Významným prvkom v  systéme historických krajin-
ných štruktúr Mošoviec je sústava mošovských ryb-
níkov. Dal ich vybudovať barón František Révai, poto-
mok Šimona Révaia, ktorý budoval sústavy rybníkov 
na štiavnickom panstve. Podľa Nováka (1969)20 sa 
výstavba rybníkov začala v  roku 1890, čiže takmer 
o 20 rokov neskôr ako na štiavnickom panstve. Autor 
ďalej uvádza, že za dva roky vzniklo prvých päť ryb-
níkov v záhrade. Najväčší z nich mal výmeru 840 m2, 
ostatné štyri boli menšie, približne 230 až 250 m2. 
Ďalej spomína, že krásou mimoriadne vynikal veľký 
rybník, v  strede ktorého bol ostrovček, kde dodnes 
rastie vzácny tulipánový strom.21 Mapa z  II.  vojen-
ského mapovania z roku 1845 (obrázok 1b) zachytá-
va existenciu dvoch rybníkov, identických s  rybník-
mi, ktoré možno v  záhrade vidieť aj dnes. Ide o  už 
spomínaný najväčší rybník v záhrade a  jeden menší 
pri ňom. Z  toho vyplýva, že minimálne dva rybníky 
v záhrade existovali už pred rokom 1890. Obidva sú 
napájané z ramena odchýleného od koryta Čierneho 
potoka do záhrady.

Existencia ďalších troch rybníkov v záhrade je do-
ložená v konkretuálnej mape (obrázok 4) zachytáva-
júcej vlastníctvo Františka Révaia (Ferenz Major kir-
tekának). Ide o tri malé za sebou radené objekty na 
pôvodnom koryte potoka, tečúceho po obvode záh-
rady. V  súčasnosti neexistujú. Ostal tu po nich len 
modelovaný terén.

Novák (1969) opisuje budovanie ešte ďalších ôs-
mich rybníkov v celkovej výmere 950 m2. Prvých päť 
rybníkov v časti Pod Háj zachytáva už ďalšia konkre-
tuálna mapa vlastníctva Františka Révaia.22 Odvode-
ná štátna mapa23 z  roku 1955 zaznamenáva sedem 
zo spomínanej skupiny ôsmich rybníkov. Fotografi a 
z  deväťdesiatych rokov 19. storočia však zachytáva 
všetkých osem (obrázok 7). V  nasledujúcich rokoch 
a v rokoch 1895 – 1896 mali pribudnúť podľa auto-
ra v dolnej časti potoka ešte štyri rybníky vo výmere 
480 m2. Od záhrady boli vzdialené asi 400 m. Tie-
to objekty nezachytáva žiadna z dostupných máp. Ich 
pravdepodobné umiestnenie opisuje obrázok  6, av-
šak ani aktuálna ortofotomapa a  terénny prieskum 
to zatiaľ nenasvedčuje. 

4 | Mošovce – konkretuálna mapa zachytávajúca vlastníctvo 
Františka Révaia (Ferenz Major kirtekának) z deväťdesiatych 
rokov 19. storočia v pôvodnej mierke 1 : 3 600. 

Legenda: 1. Kaštieľ, 2. Záhradný pavilón, 3. Mauzóleum, 
4. Záhradné rybníky, 5. Trojica rybníkov, postavených 
v období deväťdesiatych rokov 19. storočia, 6. Skleník. 

Zdroj: súkromný archív Jozefa Tatára.

5 | Mošovce – pohľadnica Pozdrav z Mošoviec z roku 
1905, v diaľke zachytáva líniu stromov. Ide o mladé 
stromy mošovských alejí. Zdroj: Archív SNK, SP-33023
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6 | Schéma dnešného stavu chránenej 
komponovanej krajiny Mošoviec. 
Legenda: 
1.  Mošovské stromoradia a aleje, 
2.  Lesné remízky, 
3.  Historický hospodársky dvor Mazan, 
4.  Hypotetické umiestnenie štvorice rybníkov 

vystavaných medzi rokmi 1895 – 1896, 
5.  Aleje ústiace do objektu historickej záhrady, 
6.  Tri menšie rybníky na okraji záhrady 

vystavané v roku 1890, 
7.  Najstaršie dva rybníky v záhrade, 
8.  Historická záhrada, 
9.  Záhradný pavilón v záhrade, 
10. Sústava rybníkov v lokalite Pod Háj 
11.  Kaštieľ, 
12. Aleja v čistom druhovom zložení z orecha 

čierneho (Juglans nigra). 
Zdroj podkladu: oftofotomapa © Geodis Slovakia

Starší, ako sa zdá
Dnes už neexistujúcou stavbou v historickej záhrade 
je secesný skleník. Pôvodný gotický kostol v obci bol 
rozobratý v roku 1912. Na výstavbu skleníka sa použil 
kvalitný kameň z kostola v roku 1913. Išlo o jednodu-
chú stavbu, „... približne v roku 1930 dali noví majite-
lia révaiovskeho panstva Hubaiovci obnoviť predizbu 
tohto skleníka. Vonkajšie tri izby predizby boli z veľkej 
časti znovu vymurované z okrasných uhlových kame-
ňov starého kostola a  veže… Vchod do skleníka bol 
orientovaný na juhovýchod. Nad vchodom sa nachá-
dzal latinský nápis: ANTIQVIOR ET TAMEN JUNIOR 
SUM QUAM VIDEOR (Som starší a predsa mladší ako 
sa zdám)“, píše mošovský historik Jozef Tatár (2003). 
Po druhej svetovej vojne bol skleník v kritickom stave 
a neskôr celkom zanikol. Stopy po skleníku sa zo záh-
rady defi nitívne vytratili koncom šesťdesiatych ro-
kov. Skleník bol situovaný v blízkosti záhradného pa-
vilónu. Podarilo sa nájsť len jednu fotografi u, ktorá 
ho zachytáva (obrázok 9). 

Po smrti Františka Révaia v roku 1914 prevzal celý 
mošovský majetok (kaštieľ, záhradu, rybníky, polia 
a  lesy) jeho blízky príbuzný Eugen Hubay, známy 
maďarský husľový virtuóz. Hospodárstvo mošovské-
ho panstva bolo aj naďalej udržiavané vo dobrom 
stave. 

Za druhej svetovej vojny v roku 1945 postihol pan-
stvo úpadok. Hrádze mnohých rybníkov boli prekopa-
né, voda z nich vypustená a ryby vychytané. Po vojne 
sa dostal majetok do správy Miestneho národného 
výboru v  Mošovciach. Rybníky prevzali Štátne lesy, 
ktoré na nich nerobili väčšie úpravy. 

Až keď prevzalo rybníky v roku 1947 Rybničné hos-
podárstvo v Kláštore pod Znievom, došlo k ich čias-
točnému oživeniu. Podľa Nováka (1969) boli obno-
vené tri rybníky v lokalite Pod Háj, z ktorých sa dva 
menšie používali na odchov plôdika pstruha dúho-
vého a  väčší na chov hlavátok. Tieto rybníky dnes 
ešte fungujú. Obhospodaruje ich stredná odborná 
škola rybárska. 

Samotná záhrada sa v povojnovom období z hľa-
diska kompozície výrazne nezmenila. Zmenili sa len 
vlastnícke pomery a využívanie stavieb. Kaštieľ slúžil 
po roku 1945 na školské účely – Štátny detský domov 
pre vojnové siroty, v hospodárskej časti si našla prie-
story materská škola, neskôr osobitná škola internát-
na. Po nej tu začalo fungovať poľnohospodárske od-
borné učilište.24 

V  tomto čase slúžila severovýchodná časť záhra-
dy – lúka pri rybníkoch na pestovanie plodín. Ešte 
neskôr slúžila ako hospodársky dvor JRD. V  prvej 
polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia vlastni-
la objekt Slovenská fi lmová tvorba Bratislava, kto-
rá ho po rekonštrukcii využívala na rekreačné úče-
ly.25 Od roku 2009 sa kaštieľ využíva ako hotelové 
zariadenie. 

Závery
Vplyv reliéfu na vývoj komponovanej krajiny
Komponovaná krajina Mošoviec sa nachádza na okra-
ji pohoria Veľká Fatra. Veľká Fatra lemuje kataster 
z východnej strany. Smerom na západ charakterizuje 
krajinu mierne zvlnený terén, ktorý dal základ využí-
vaniu krajiny na poľnohospodárske účely. Výsledkom 
bola otvorená, poľnohospodársky využívaná kraji-
na. V protiklade k nemu  je komponované záhradné 
dielo šľachtického sídla, ktoré reprezentuje uzavretý 
ráz. Tento kontrast zrejme vyvolala potreba vytvoriť 
zelenú oázu prírodného prostredia mimo otvorenej 
a  vetrom skúšanej pôdy. Koncept diela je uzavretý 
s  bohatým členením  na vnútorné záhrady. To však 
neznamená, že sa tu kompozícia končí. Záhrada ko-
munikuje s  okolím prostredníctvom diaľkových ko-
munikácií lemovaných alejami. Štruktúra na seba 
nadväzujúcich línií vegetačných prvkov vytvárajú 
akési tepny, ktorými prúdi energia zo záhrady aj do 
záhrady. Kompozícia záhradného diela sa teda kon-
centricky sústredí v  jednom ťažisku, z  ktorého do 
krajiny vyrážajú „živé lúče“ alejí. Geometria štruktúr 
alejí, ktoré mali predovšetkým funkčný kontext, dáva 
celej krajine neopakovateľnú identitu. 

Vplyv vodstva na vývoj komponovanej krajiny
Mošovskú komponovanú krajinu výrazne ovplyvni-
la prítomnosť vodného toku. Krajinou preteká via-
cero riek ako Mošovka alebo Horný potok. Najväčší 
význam v kompozícii krajiny mal však potok Čierna 
voda. Pramení v  styku Veľkej Fatry a  Turčianskej 
kotliny a preteká severným okrajom Mošoviec. Jeho 
vody využívali Révaiovci na napájanie sústavy vod-
ných rybníkov. 

Vďaka potoku Čierna voda sme svedkami prepraco-
vanej vodnej kompozície systému vodných diel, ktoré 
mali významné postavenie v hospodárstve mošovské-
ho panstva. Okrem hospodárskeho využitia mal vodný 
systém aj neopakovateľný estetický podtext. Historic-
ké fotografi e zachytávajú veľmi príjemné rybničných 
scenérie ako idylicky umiestnený ostrov v najväčšom 
z rybníkov alebo voľné línie chodníkov z bieleho kre-
mičitého piesku lemujúce vodné plochy rybníkov v lo-
kalite Pod Háj. V najväčšom rybníku v záhrade sa na-
chádza malý ostrov, nazývaný aj ako ostrov lásky, ku 
ktorému sa viaže povesť o Jánošíkovi a grófke Révai-
ovej.26 Rozľahlá lúka popretkávaná oválnymi remízka-
mi vytvára v tomto segmente kompozície silnú atmo-
sféru riečnej krajiny, napriek tomu, že vodné plochy 
vo väčšej časti kompozície už nie sú vizuálne prítom-
né. Ráz dotvárajú vŕby a iné lužné druhy drevín, kto-
ré sú súčasťou okrajov remízok. Pohľad na previsnuté 
koruny vŕb, dotvorený sviežou lúčnou zeleňou, silno 
pripomína idylickú riečnu krajinu, ktorú v období 18. 
storočia v  Anglicku proklamoval slávny krajinný ar-
chitekt Lancelot „Capability“ Brown.
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Vplyv prirodzenej vegetácie na 
vývoj komponovanej krajiny
Mošovce mali ráz skôr poľnohospodárskej krajiny. 
Les sa rozprestieral len na juhovýchod a východ od 
obce – svahy Veľkej Fatry. V tomto prípade kompozí-
ciu sídla aj zelene ovplyvnila kultúrna poľnohospo-
dárska krajina. Tá si vyžiadala vytvorenie uzavretého 
rázu záhrady a takisto vytvorenie štruktúry remízok 
a alejí, ktoré slúžili ako vetrolamy. 

Krajina sa úspešne vyhla obdobiu intenzívnej in-
trodukcie exotických drevín. Je ukážkovým dielom 
použitia domácich druhov stromov. Z  hľadiska po-
užitia zelene nikomu neujde kontrast medzi progra-
mom nabitými prírodnými scénami vnútra záhrady 
a priestranným okolím otvorenej poľnohospodárskej 
krajiny. Kontrast a súčasne harmóniu cítiť aj v pre-
pracovanej štruktúre okolitých alejí. Geometria his-
torických alejí a stromoradí poukazuje na zmysel pre 
poriadok a hierarchiu. Avšak pri prechode alejami – 
z pohľadu ľudskej perspektívy, sa človek stáva sved-
kom romantického putovania prívetivou kultúrnou 
krajinou, kde ho sprevádza len tieň a šum listov v ko-
runách stromov.

Hoci v minulosti unikátna a fungujúca kompono-
vaná krajina je dnes skôr len spomienkou, práca s te-
rénom, vodou, vizuálnymi trikmi pri maximálnom 
využití daností krajiny je naozaj znamenitá. Obrov-
ská historická hodnota mošovského panstva spočíva 
v tom, že snahy Révaiovcov o romantické kompono-
vanie krajiny sa nevylučovali s  budovaním ich hos-
podárstva. Révaiovské panstvá aj naďalej ostávajú 
akýmisi krajinkami v krajine. Všetko funkčné bolo sú-
časne aj krásne.

Článok vznikol vďaka grantovej úlohe KEGA, 
č. 017STU-4/2014: Diela záhradnej 
architektúry ako súčasť kultúrneho 
dedičstva a možnosti ich interpretácie.

1 BEŇOVSKÝ, Jozef a kol.: Mošovce v premenách času. Martin, 
Osveta 1984, s. 20 – 230.
2 ŠIKURA, Ján: Dejiny výsadného mestečka Mošovce. ALU SNK 
Martin, s. 2 – 15.
3 TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej kultúrnej a prírodnej 
mozaike. Mošovce, Obecný úrad Mošovce 2003, s. 12 – 101. 
alebo TATÁR, Jozef: Štvrtá kniha o Mošovciach. Vegaprint, 
s. r. o., Mošovce v spolupráci s Obecným úradom Mošovce 2010, 
s. 7 – 132.
4 ZVEDELOVÁ, Kristína: Stavebná činnosť Révaiovcov 
v Turci. In: Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác 
z interdisciplinárnej konferencie. Martin, SNK 2010, s. 
330 – 343.
5 Starý kaštieľ sa nachádzal v severnom rohu rozsiahleho mošov-
ského námestia. Jeho pozostatky boli asanované v roku 1952.
6 Pozri ZVEDELOVÁ, Kristína (2010), s. 336.
7 MOŠOVCE: mapový výrez I. vojenského mapovania z roku 1782 – 
1784, Zdroj: Hadtőrténeti Intézet és Museum Budapest, Térképtár.

8 Pozri ZVEDELOVÁ, Kristína (2010), s. 339.
9 MOŠOVCE: mapový výrez z II. vojenského mapovania z roku 
1845, Zdroj: Hadtőrténeti Intézet és Museum Budapest, Térképtár.
10 REŤKOVSKÝ, Peter: Turistický sprievodca po mošovských 
pamätihodnostiach. ŠRZ Drienok Mošovce, vydal Obecný úrad 
Mošovce 2004, s. 25.
11 Pozri ZVEDELOVÁ, Kristína (2010), s. 339.
12 Pozri LIPPAN, Miloš a kol.: Mošovce. Banská Bystrica: 
Stredoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 230.
13 BEŇOVSKÝ, Jozef a kol.: Mošovce v premenách času. Martin, 
Osveta 1984, s. 89.
14 TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej kultúrnej a prírodnej 
mozaike. Mošovce, Obecný úrad Mošovce 2003, s. 63
15 TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na 
Slovensku. Bratislava, Veda 2004, s. 90.
16 REŤKOVSKÝ, Peter: Turistický sprievodca po mošovských 
pamätihodnostiach. ŠRZ Drienok Mošovce, vydal Obecný úrad 
Mošovce 2004, s. 18.
17 TATÁR, Jozef: Štvrtá kniha o Mošovciach. Vegaprint, s. r. o., 
Mošovce v spolupráci s Obecným úradom Mošovce 2010, s. 129.
18 Pozri ZVEDELOVÁ, Kristína (2010), s. 339.
19 Mazan bol poľnohospodársky majer po bývalom hubayovskom 
grófstve s výmerou asi 400 ha. Pôda sa prideľovala malým 
roľníkom, ktorý na majeri hospodárili do roku 1948 – 1949.
20 NOVÁK, Ivan: 50 rokov rybárstva v Turci. Martin, Miestna 
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Martine 1969, s. 53
21 Tulipánový strom predstavuje ľaliovník tulipánokvetý 
(Liriodendron tulipifera).
22 MOŠOVCE: Konkretuálna mapa (majetkové pomery Františka 
Révaia), deväťdesiate roky 19. storočia, M 1 : 3 600, Zdroj: 
súkromný archív – Jozef Tatár.
23 MOŠOVCE: Technicko-hospodárska mapa odvodená (1955), 
M 1 : 5 000, Zdroj: Ústredný archív geodézie a kartografi e 
v Bratislave.
24 TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej kultúrnej a prírodnej 
mozaike. Mošovce, Obecný úrad Mošovce 2003, s. 69.
25 Pozri TATÁR, Jozef (2003), s. 69.
26 Povesť je publikovaná v diele Jozefa Tatára: Živý poklad. 
Povesti z Mošoviec. Mošovce, Obecný úrad Mošovce 1994, s. 54.

7 | Mošovce – fotografi a zo začiatku 20. storočia 
zachytáva sústavu rybníkov v lokalite Pod Háj. 
Na obrázku vidieť výsadby v okolí rybníkov (popri 
chodníkoch). V pozadí sú mladé stromy aleje smerujúcej 
do Blatnice a jednu z remízok. V pravom hornom rohu 
vidieť majer Mazan. Zdroj: Archív SNK, PM 73-95 

8 | Mošovce – fotografi a z päťdesiatych rokov 
20. storočia zachytáva záhradu so systémom alejí, 
stromoradí a remízok. Zdroj: Archív SNK PM 74-20

9 | Mošovce – fotografi a secesného skleníka 
postaveného v roku 1913. Zdroj: Archív SNK

ALFA04_2014-02.indd   33ALFA04_2014-02.indd   33 2/9/15   12:22 PM2/9/15   12:22 PM


