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Príloha �. 7 

PREH�AD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PARKOV 

NA ÚZEMÍ  DOLNÉHO ZEMPLÍNA 

 

 Na území Dolného Zemplína sa nachádza nieko�ko významných parkov 

s cudzokrajnými drevinami.  

Park v Michalovciach – pri Zemplínskom múzeu je historickým parkom kaštie�a 

Sztárayovcov. Predstavuje anglický park, prechádzajúci v zadnej �asti do záhrad. Bol 

založený v polovici 19. stor. ako prírodne krajinársky park s pravidelnou parterovou úpravou 

nástupného priestoru, ktorá je obnovená do pôvodnej dispozície. Kostru parku tvoria domáce 

listnaté dreviny, doplnené skupinami introdukovaných exotických listnatých a ihli�natých 

drevín. V parku sa nachádza asi 60 exemplárov vzácnych a zaujímavých druhov drevín. 

V parku možno obdivova� agát biely, dub bukovitý, dub letný, dub zimný, dub cerový, 

zriedkavý dub žltkastý, dub šarlátový, jase� štíhly, jase� americký, javor horský, javor 

mlie�ny, javor po�ný. Po�etne sú zastúpené lipa ve�kolistá, �aliovník tulipánokvetý,  pagaštan 

konský, orech �ierny, brest hrabolistý, platan javorolistý.  Ihli�nanov je v parku menej, 

nachádzajú sa tu smrek oby�ajný, tis oby�ajný a sofora japonská.  Dreviny, ktoré sú prítomné 

v parku,  ich charakter a rozmery umož�ujú návštevníkom nielen oddych, ale aj pou�enie.  

Park v Strážskom bol založený koncom 19. storo�ia. Je to typický feudálny park s 

výrazným vplyvom sentimentálneho romantizmu, ktorý sa vyzna�oval zna�ným zahustením 

porastov a vä�ším podielom exotických drevín. Park je rozlohou najvä�ším mestským parkom 

okresu Michalovce (vrátane okresu Sobrance) a má výmeru 14,80 ha. Do roku 1994 bol 

chráneným parkom. Okrem súvislého porastu cesnaku medvedieho a viacerých dendrologicky 

cenných jedincov sa v �om nachádza aj skuto�ná rarita – zvyšky topo�a bieleho. D�a 14. 7. 

1998 mal topo� biely vo výške 1,30 m priemer 401 cm, obvod 12,60 m. Vek sa odhaduje na 

200 rokov. Druhý mohutný topo� biely má vypo�ítaný priemer 300 cm. V parku je nádherný 

exemplár pagaštana konského – najmohutnejší v okrese. Proti mrazom a exhalátom je odolný. 

Buk lesný, ako dominantná drevina lesných porastov pohoria Vihorlat a Poprie�ný sa 

prezentuje v parku ôsmymi exemplármi, pri�om šes� z nich má prsný priemer 100 cm a viac. 

Javor po�ný vyniká mohutným kme�om a korunou. Lipy sú najpo�etnejšie zastúpené v južnej 

�asti parku. Najmohutnejšia lipa malolistá má prsný priemer 140 cm. Ve�mi zaujímavý je 

výskyt bezt��ovca dvojdomého, ktorý sa v parku rozmnožuje zo semena, teda prirodzeným 
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zmladením (vzácny druh zo Severnej Ameriky). Z ihli�nanov vyniká dekoratívnymi 

vlastnos�ami borovica lesná – sosna. Okrem spomínaných drevín rastie v parku jase� štíhly, 

hrab oby�ajný, viac druhov topo�ov, vysadených do prísnych geometricky usporiadaných 

radov, smrek pich�avý, viaceré druhy tují a cypruštekov.  

Mestský park Trebišov - sa rozkladá na ploche 62 ha. Park sa vyvíjal z pôvodne 

zátopového lužného lesa. Parkové úpravy sa za�ali realizova� na konci 18. storo�ia 

v súvislosti s výstavbou kaštie�a grófom Imrichom Csákym. Vznikol ako anglický 

prírodnokrajinársky park s platanmi a inými cudzokrajnými drevinami.  

Dnes územie parku plní funkciu oddychovo-rekrea�nú, kultúrno-spolo�enskú a historicko-

archeologickú. Na území parku sa okrem zaujímavej flóry a fauny nachádzajú aj historické 

pamiatky a športovo-rekrea�né zariadenia.  

Z poh�adu fauny medzi najvýznamnejšie dreviny tu patria: sofora japonská, smrek varieta 

inverza, platan javorolistý, záhradná varieta borievky �ínskej, gledí�ia trojt��ová, bezt��ovec 

dvojdomý, jed�a srienistá, katalpa bignóniovitá. 

Mestský park je výnimo�ný z h�adiska lokalizácie významných chránených kultúrnych 

pamiatok. 

Okrem neskorobarokového, neskôr klasicisticky upraveného kaštie�a s hospodárskymi 

budovami z roku 1786 sa v areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa 

nachádzajú aj �alšie chránené kultúrne pamiatky: hrad Pari�, základy stredovekého kostola 

Sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, gréckokatolícky chrám 

Nanebovzatia Panny Márie, pavlínsky kláštor, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie 

Immaculaty a archeologické lokality z praveku a stredoveku. Medzi najcennejšie chránené 

kultúrne pamiatky patrí neogotické mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho z roku 1893.  

V parku a v jeho blízkosti sa nachádzajú významné športové zariadenia Areál vodných 

športov s krytým bazénom a letným kúpaliskom, Zimný štadión s umelou �adovou plochou, 

komplex ihrísk TJ Slavoj Trebišov prístupný aj pre športové aktivity verejnosti. 
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V obci Rakovec n/O. sa nachádza pomerne dobre udržiavaný park, ktorý je 

v starostlivosti pamiatkového úradu. Dominantnými drevinami parku  sú dub letný a dub 

zimný, zo zaujímavých jedincov možno spomenú� orechovec jase�olistý. Najmohutnejším 

stromom parku je lipa ve�kolistá. Pagaštany patria k najmohutnejším exemplárom druhu 

v okrese. Z ihli�nanov sa tu nachádza smrek oby�ajný a tis.  

V Pavlovciach n/U. sa nachádza lesopark  s rozlohou 12 ha s miestnym amfiteátrom a 

futbalovým ihriskom. Je to zvyšok parku pri bývalom kaštieli, ktorý sa nezachoval.  

 

 


