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Anglický park v Topoľčiankach mení svoju tvár  
  

V Topoľčiankach, 26.03.2021 

 OZ v Topoľčiankach upravuje svoj anglický park 

 Pribudnú nové dreviny, staré a vyschnuté LESY SR odstránia 

Viac ako 200 druhov drevín, pávy a labute, ale najmä pestré drevinové zloženie a stromy, ktoré si 
pamätajú Habsburgovcov a Keglevichovcov a pravdepodobne aj Rákociovcov. Nehovoriac o tom, že 
práve na týchto miestach sa stretával prvý československý prezident Tomáš Garrigue  Masaryk a 
spisovateľ Karel Čapek. Okrem toho aj pôvodne neogotický skleník- oranžéria so vzácnymi exotickými 
drevinami. Kedysi sa tam pre potreby panstva pestovala káva, ale aj pomaranče či banány. Dnes tam 
rastie citrónovník, rôzne exotické rastliny a začínajú kvitnúť orchidey. To všetko ponúka anglický park 
v správe LESOV SR.  

LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky, sa stará o historické dedičstvo na ploche 30 hektárov. 
Aktuálne zamestnanci hrabú lístie, zbierajú popadané konáre, ale aj opiľujú stromy. Poverený riaditeľ OZ 
Topoľčianky Miloš Kunský: „každý rok sa robí jarná údržba, opiľovanie suchých konárov, je to kvôli 
bezpečnosti návštevníkov, ktorí sem chodia. Každý strom má svoju životnosť, hoci má úžasné rozmery, 
dožíva. Teraz musíme vypíliť sekvojovec mamutí, ktorý vyschol vlani, suché konáre by mohli ohrozovať 
zdravie a životy ľudí.“ 

Dôležité je, že za každý vypílený strom zasadia LESY SR viac nových. Namiesto dvoch pagaštanov 
konských, ktoré sa nachádzajú pri oplotení a narúšajú jeho statiku, budú vysadené 3 pagaštany. Jeden 
vyrúbaný sekvojovec nahradia dva. „Snažíme sa, aby sme park zachovali aj pre ďalšie generácie. Stromy 
potrebujú do určitých dimenzií narásť. Máme projekt, podľa ktorého sa stromy sadia. Ďalšie dreviny 
pribudnú pri poľovníckom zámku a to v počte 10 kusov a vysadíme aj nový živý plot,“ konštatuje Miloš 
Kunský. 

Anglický park má svoje zákonitosti, znamená napríklad to, že ak sa v parku postavíte na akékoľvek 
miesto, vždy musíte mať výhľad na nejaký objekt či strom. Okrem toho sa tam nič nestrihá, všetko voľne 
rastie. 

Atmosféru parku v Topoľčiankach okrem zbierky javorov, cédra libanonského, sekvoje, ginka 
dvojlaločného a červenolistých bukov, dotvárajú záhradné stavby, jaskyňa, viaceré jazierka a plastiky  
sôch jeleňa, diviaka a medveďa od Alojza Štróbla.  

V rámci OZ Topoľčianky je vyhľadávanou atrakciou aj Zubria zvernica, pri odštepnom závode sa nachádza 
aj Stredisko služieb, kde si môžu ľudia zakúpiť divinu, víno, či rozličné výrobky. 

Na jeseň si odštepný závod Topoľčianky pripomenie 100.výročie od svojho vzniku.  
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