i

rež
b
Ná
Kačička
mandarínska

ZÁMOCKÝ
POZNÁVACÍ
OKRUH

ku

h
Vá

.
eA

in
Hl

Nemocnica
s poliklinikou

Dolná
brána

ZŠ

Korytnačka
písmenková

Veverica
stromová

oc
Zá
m

Cesnak
medvedí

Kúpalisko

ké
j

az
ier
ko

Am�teáter

Menažéria

Mini
golf

Panský
dom

Skleník
Grotta

Vážení návštevníci, pozývame Vás na prehliadku Zámockého poznávacieho okruhu,
ktorý Vám priblíži históriu, zaujímavosti
i prírodné krásy Zámockého parku v Hlohovci. Trasa okruhu je približne 2,6, km
dlhá, má prevýšenie 62 m a 5 zastávok. Park
(nazývaný tiež Zámocká alebo Panská záhrada) je situovaný v juhozápadnej časti
mesta, čiastočne na severozápadných až
severovýchodných svahoch Nitrianskej pahorkatiny a z časti na rovine vážskej nivy.
Park vznikol na výšinnej polohe starého slovanského hradiska z 2. polovice 9. storočia, ktoré v údolnej nive obtekalo jedno z ramien rieky
Váh. Počiatky parku siahajú do 1. polovice 17. storočia, keď bolo hlohovské panstvo vo vlastníctve rodiny Forgáčovcov. Prvá doložená informácia
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o jeho vzhľade sa však
spája až s poslednými vlastníkmi panstva,
Erdődyovcami (vojenská mapa z roku 1777)
a konkrétne s osobou
grófa Jozefa Erdődyho
(Obr. 1), kancelára cisára Františka II. Majiteľ
panstva, mocný a vplyvný muž v štátnych službách na viedenskom cisárskom dvore, ovplyvnený prepychom a vkusom vtedajšieho hlavného mesta monarchie, Viedne, dal podľa vzoru vtedajších panských sídiel medzi rokmi 1790 – 1800
prebudovať svoje rodové sídlo. Hrad prestaval na
pohodlný kaštieľ (Hlohovčanmi nazývaný zámok, Obr. 2),
ku ktorému na sklonku 18. storočia najskôr pribudla jazdiareň a v roku 1802 empírové divadlo (Obr. 8).
V duchu klasicizmu a empíru vznikol v parku celý
rad menších architektúr a bol vysadený rozsiahly platanový háj.
Pre svoje prírodné, kultúrne, krajinotvorné a estetické hodnoty sa Zámocký park v Hlohovci radí
k najvýznamnejším parkom Slovenska. Vzhľadom
k tomu je chránený ako pamiatkový objekt v rámci
Národnej kultúrnej pamiatky Erdődyovský kaštieľ
s areálom na ploche 26,282 ha. Park je upravený
v zmiešanom slohu. Pravidelnosť francúzskeho parku
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sa v ňom kombinuje
s krajinárskou úpravou
v štýle anglického parku. Zaujímavosťou je
napodobenina francúzskych záhrad, tzv. francúzske terasy (Obr. 3),
s altánkom i umelé jazierko s ostrovčekom
(Obr. 5) v blízkosti umelej jaskyne – grotty
(Obr. 4).
Územie je cenné najmä z dendrologického
hľadiska. Celkovo tu bolo zistených 104 druhov drevín, z ktorých však dodnes 19 ubudlo. Klenotom je
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najväčší platanový háj v strednej Európe. Rastú tu aj
jediné dva chránené stromy okresu Hlohovec (Obr. 6
– chránený platan).
V Hlohovci predstavuje Zámocký park ako
najrozsiahlejšia plocha
zelene aj najvýznamnejší
biotop živočíchov. Počas
celého roka ho oživujú
mnohé živočíchy, z ktorých väčšina kolonizovala toto územie nezávisle
od vôle človeka. Najnápadnejšie sú vtáky, ktorých tu
bolo zaznamenaných 61 druhov. Neprehliadnuteľná
je najmä početná hniezdna kolónia havranov čiernych (Obr. 7) v korunách platanov.
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