
1          NÁUČNÝ  CHODNÍK GBEĽANY 
Základné informácie o obci a náučnom chodníku 

 
 

 

Obec Gbeľany leží v severovýchodnej časti žilinskej kotliny na terasových náplavách Váhu. Severná 

vrchovinná časť chotára siaha do  Kysuckých  vrchov . Najnižšia nadmorská výška obce dosahuje 60 

m.n.m., najvyššia 799 m.m.m.  Rozloha je  713 ha. 

                    

Výhodná poloha na okraji kotliny, chránenej zo severu pásmom hôr, priťahovala ľudí už od praveku. 

Blízke nálezy z Varína a vrchu Straník  informujú o osídlení tohto územia  z mladšej doby bronzovej   

(1250 – 1000 pred Kr. ) a mladšej doby železnej ( 750 pred Kr. – 0 ). Toto  osídlenie potvrdzujú nálezy 

keramického  materiálu , kameňov, železných zlomkov a iných drobných predmetov v roku 1967. 

Fragmenty nálezov z obdobia lužickej a púchovskej kultúry, obdobia hradištného až po stredovek 

dokladujú prakticky kontinuálne osídlenie okolia obce v trvaní 3000 rokov. Nález bronzového kosáka 

z obdobia strednej doby bronzovej   a názov obce , odvodený pravdepodobne od slova “  gbel “ – dutá 

miera na obilie, je možné dať do súvisu. 

                  

Poloha obce  v rámci Slovenska 

                               

Poloha obce v rámci Žilinského  kraja 

Náučné chodníky sú príkladom zaujímavého prepojenia prírodných a kultúrno – historických daností 

územia do pôsobivého informačného systému. 

Trasa nášho náučného chodníka je dlhá takmer 9 kilometrov. Prechádza z tohto východiskového bodu 

cez 7 zastávok, v smere obecný cintorín , po asfaltovej ceste na sedlo Žiarce  až k časti Dielec. Celá trasa 

je značená turistickou značkou náučného chodníka -    a je jednosmerná. 

Náučný  chodník je ideálnym oddychovým miestom pre obyvateľov i návštevníkov našej obce, zároveň je 

vhodným miestom pre žiakov základnej školy na výučbu prírodovedných predmetov  alebo histórie. 

 

Poradie informačných tabúľ náučného chodníka : 

1. Základné informácie o obci a náučnom chodníku 

2. Z histórie obce 

3. Geologická stavba územia 

4. Flóra 

5. Fauna 

6. Hradisko 

7. Kaštieľ Gbeľany 

 

 

 

                      Náučný chodník vznikol spoluprácou obce Gbeľany a turistického oddielu ″ Poďme domov “. 



 

2         NÁUČNÝ  CHODNÍK GBEĽANY 
Z histórie obce 

 

Žilinská kotlina patrila medzi územia s hustou sieťou osídlenia už v praveku. V Gbeľanoch sa nachádzajú 

prvé doklady o pobyte paleolitického človeka z poslednej doby kamennej okolo roku 20 000 pred Kristom 

( paleolit). 

Významným nálezom na Prostrednom láne je bronzový kosák. Tieto kosáky sa používali na zber obilia 

v období strednej doby bronzovej až po staršiu dobu železnú ( 8. – 5. stor. p.n.l.). Na  mieste nálezu sa 

našli úlomky keramiky lužickej kultúry . 

V roku 1967 pri melioračných prácach sa našlo veľké množstvo keramického materiálu , kameňov , 

železných zlomkov a iných drobných predmetov. Materiál 

pochádza z rôznych období. Sú to najmä nálezy lužické , 

púchovské, hradištné a stredoveké. 

Gbeľany ako poddanská obec vznikla pravdepodobne už 

v 13. storočí, keď sa na okolí Žiliny začali uplatňovať 

feudálne vzťahy. Prvý zachovaný názov 

VillaBelene(dedina Belene ) pochádza z roku 1434. 

Gbeľany od ich vzniku boli súčasťou Strečnianskeho 

panstva. Administratívnym centrom a sídlom feudálnej 

správy bol hrad Strečno. Všetky majetky panstva boli vlastníctvom uhorského panovníka. Kráľ Žigmund 

Luxemburský ich v roku 1421 daroval rodu Dersffy, ktorý bol vlastníkom panstva až do 17. storočia. 

V ženskej línii zdedili strečnianske majetky Estreháziovci a Wesselényovci, ktoré jednotne spravovali 

a spoločne sa podieľali na výnose. Keď sa palatín František Wesselény a jeho syn Ladislav dostali do 

panovníkovej nemilosti pre účasť na protihabsburskom sprisahaní, Strečnianske panstvo sa rozdelilo. 

Kráľ Leopold I. v roku 1663 skonfiškoval wesselényovské majetky, hrad Strečno prikázal zbúrať a majetky 

daroval šľachticom nemeckého pôvodu, bratom Fridrichovi a Jánovi Löwenburgovi. Z tejto časti vzniklo 

samostatné Tepličské panstvo so sídlom v Tepličke, kam 

patrili aj Gbeľany. 

Bratia Löwenburgovi zomreli bez mužského potomka 

a dedičom Tepličského  panstva sa stala Anna Margita 

Löwenburgova, ktorá sa vydala za Fridricha 

Windischgätza. Jej deti Jozef a Anna Mária, vydatá za 

Karola Szerényiho, si v roku 1749 majetky rozdelili. 

Gbeľany, Dolný Vadičov, Lutiše, Pažite, Riečnica, Terchová, 

Tižina ako aj časť Strečna boli podielom, ktorý dedili 

členovia szerényiovskej rodiny. Toto územie, ktoré sa od Tepličského panstva úplne osamostatnilo, malo 

nielen vlastnú hospodársku správu, ale aj samostatný zemepanský  súd. 

Sídlom Gbelianskeho  panstva  bol honosný barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Gbelianske panstvo 

zostalo v rukách Szerényiovcov do roku 1812, keď sa jeho novými majiteľmi stala rodina Nyári zo Sučian. 

V roku 1863 ich vystriedal Ján a FerdinandZichy a v roku 1883 gróf Juraj Majláth zo Zavaru , ktorý si vzal 

za manželku grófku SarlotuZichy.Tak sa stal majiteľom Gbelianskeho panstva. Z tohto manželstva bolo 

sedem detí : Juraj , Lívia, Ferdinand, Štefan, Karol, Ladislav a Pavol. 

FerdinadMajláth, ktorý sa v roku 1926 oženil s grófkou HubertouSzéchenyiovo,sa pustil do renovácie  

budov a murovaných plotov a usiloval sa dať do poriadku aj celé panstvo. Posledný zemepán 

Gbelianskeho panstva je pochovaný v prostredí lesíka Dielec. Tu plánovala rodina vybudovať rodinné 

mauzóleum. Mladá, asi 22- ročná vdova sa neskoršie vydala za grófa Révaya zo Štiavničky. Rodina sa 

začiatkom druhej svetovej vojny odsťahovala do Bratislavy a po oslobodení do Maďarska a neskôr do 

Švédska. 

V Sučianskej záhrade (parku) stojí jednoposchodová 
klasicistická kúria, kaštieľ grófa Sučániho. Kaštieľ bol postavený 
v prvej tretine 19. storočia.V strede malého obecného cintorína 
bolo postavené v pseudogotickom slohu koncom 19. storočia 
mauzóleum Nyáryovcov, ktoré slúžilo súčasne ako kaplnka. 
Pri hlavnej bráne do základnej školy stojí socha sv. Jána 
Nepomuckého, postavená z jemného pieskovca v klasicistickom slohu s nápisom: 

 

 

CAROLUS COMES NYARY ET COSORS EIUS COMES FRANCISCA PONGRACZ  

ANNO 1827 KAROL GRÓF NYARY A JEHO MANŽELKA GRÓFKA FRANTIŠKA  
PONGRACZ ROKU 1827 
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Geologická stavba územia 

 
 

Geologická stavba obce Gbeľany je zložitá. V severnej časti obce sa nachádza bradlové a  

pribradlové pásmo pozostavujúce z lučivnianskeho, púchovského a jarmutského 

súvrstvia. Skladajú sa z tmavosivých škvrnitých slaboslienitých vápencov s rohovcami, 

pestrých slieňov a slieňovcov s polohami vápnitých pieskovcov. Pupovské vrstvy v masíve 

Hradiska budujú pieskovce , ílovce, silitové sliene. V najsevernejšej časti sa nachádzajú 

snežnické vrstvy , ktoré pozostávajú z lalinockých vrstiev ( zelené, sivé a fialovočervené 

sliene, slieňovce a piesčité vápence ) a koňhorských vrstiev ( čierne bridličnaté sliene 

a škrvrnité slienité vápence ). 

Paleogén bradlového pásma zastupuje žilinské súvrstvie tvorené pieskovcami 

a prachovými ílovcami. Nachádza sa v  centrálnej časti obce a ohraničuje mezoikum 

bradlového pásma a kvartérne sedimenty. 

Kvartérne sedimenty majú dominantné postavenie v južnej časti obce . Tvoria štrky 

a piesky, štrkové hliny. K rozšíreným kvartérnym horninám na území Žiliny patria 

recentné sedimenty, ktoré vznikali za podmienok charakterizujúcich súčasné obdobie. Je 

to typ fluviálnych sedimentov, tvorených horninami z povodia príslušnej rieky. Keďže 

územím obce preteká Váh, ktorý má veľkú plochu povodia a preteká cez územia a rôznym 

geologickým zložením ,tak i zloženie sedimentov je rôzne a pestré. Sú tu žuly, rôzne 

bázické horniny, diority, živce a  to hlavne z centrálneho pásma Karpát. Z povodia Turca 

sem priniesol Váh andezity, tufy a tufity. V náplavoch štrkopieskov sú zastúpené 

kremence, vápence a sliene z bradlového pásma, pieskovce pochádzajú hlavne 

z flyšového pásma. Gbeliansky potok a Kotrčiná prinášajú hlavne pieskovcový 

a vápencový štrk. 

Vonkajšie západné Karpaty majú jednu oblasť a to Stredné Beskydy. Stredné Beskydy sa 

skladajú z celku Kysucká vrchovina. Vojenné ( podcelok Kysuckej vrchoviny )  zaberá 

severnú časť Gbelian. 

Medzi základné tvary reliéfu vyskytujúce sa na území obce Gbeľany zaraďujeme roviny, 

pahorkatiny a vrchoviny. Každý zo spomínaných tvarov reliéfu zaberá približne tretinu 

územia obce. 

Za roviny považujme územia, na ktorých nie je výškový rozdiel väčší ako 30 metrov na 

ploche kruhu s polomerom 2 kilometre. Tie sa nachádzajú v  južnej tretine územia, 

v Žilinskej kotline, pri rieke Váh a v dolnom toku Gbelianskeho potoka. Pahorkatiny majú 

relatívny výškový rozdiel 31 až 100 metrov. Tie zaberajú centrálnu časť územia obce , 

v údolí Gbelianskeho potoka. Vrchoviny majú relatívne výškové rozpätie 101 až 310 

metrov. Nájdeme ich v severnej časti územia, pričom zaberajú najvyššie položené územie 

Gbelian. 
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Flóra 

 
 

Územie obce Gbeľany patrí do bukovej zóny, severnú časť obce sa radí do flyšovej oblasti 

a južná do kryštalicko – druhohornej oblasti. 

Na neobrábaných plochách medzi poľami, na medziach, strmších svahoch, okrajoch poľných 

ciest a na kamenistých miestach sú stanovišťa, kde sa vyvinuli krovinaté spoločenstvá. 

K najrozšírenejším druhom krovín v tejto oblasti patrí ruža šípová ( Rosa canina), trnka 

obyčajná ( Prunu sspinosa ), vtáči zob obyčajný ( Ligustrum vulgare ). Na teplejších 

stanovištiach pristupuje k spomínaným krovinám lieska obyčajná ( Corylus avellana ) 

a niektoré lesné bylinné druhy, napríklad kopytník európsky (Asarum europauem). 

V pozostatkoch lesa rastie buk lesný ( Fagus sylvatica), javor poľný  (Acer campestre ), hrab 

obyčajný ( Carpinus betulus ), bršlen bradavičnatý ( Euonymus verrucosus ) a umelo 

vysádzaný smrek obyčajný ( Picea abbies ). 

V blízkosti tokov rastú jaseňovo – brestovo – dubové lesy – Ulmenion ( tvrdé lužné lesy) 

tvorené dubom letným (Quercus robur) , brestom poľným ( Ulmus minor), jaseňom štíhlym 

(Fraxinus excelsior ) alebo úzkolistým ( Fraxinus angustifolia), v spodnej vrstve aj javorom 

poľným (Acer campestre),hrabom obyčajným (Carpinus betulus) a ďalšími drevinami. 

V bylinnom podraste sa vyskytujú iskerník zlatožltý (Ranunculus auricomus), štiav krvavý 

(Rumex sanguineus), krivec žltý ( Gagealutea) a iné. 

Bez zásahu človeka by v karpatských dubovo – hrabových lesoch ( Caricipilosae –Carpinetum ) 

bol zastúpený najmä dub zimný ( Quercus petraea), javor poľný ( Acer campestre ), lipa 

malolistá  (Tilia cordata), hrab obyčajný ( Carpinus betulus ), ostrica clpatá ( Carex pilosa ), 

zubačka cibuľkonosná ( Dentaria bulbifera), mliečnik mandľolistý ( Euphorbia amygdaloides). 

Pôdy, na ktorých rastie toto spoločenstvo sú väčšinou kambizeme a pseudogleje, menej 

rendziny. Karpatské dubovo – hrabové lesy sa vyskytujú najčastejšie na pomedzí kotliny 

a pohoria práve tak, ako je to aj v Gbeľanoch. 

Bukové jedľovo – bukové lesy ( Dentario gladulosae – Fagentum) nájdeme na kyslých 

podložiach v severnej polovici územia obce v jej hornatej časti. Druhy tohto spoločenstva sú 

buk lesný (Fagus sylvatica), hrab obyčajný ( Carpinus betulus), javor mliečny ( Acer 

platanoides ) a javor horský ( Acer pseudoplatanus), jedľa biela ( Albies alba). Vegetačný kryt 

dotvárajú zubačka žliazkatá ( Dentaria glandulos) a zubačka deväťlistá (Dentaria 

enneaphyllos). 

Poriečna niva, ktorá je pri Váhu , patrí svojim charakterom k lúčnym a poľným biotopom. 

Väčšiu časť obce tvorí veľmi pozmenená kotlinová pahorkatina, reprezentovaná poľami, 

lúkami a kroviskami. Z lúčnych druhov sú najhojnejšie zastúpené lipnica lúčna ( Poa 

pratensis), ovsík obyčajný ( Arrhenatherum elatlius), kostrava červená ( Festuca rubra), šalvia 

lúčna (Salvia pratensis), ďatelina plazivá a lúčna (Trifolium repens, Trifolium pratense), 

skorocel kopijovitý ( Plantago lanceolata), iskerník prudký ( Ranunculu sacris). Na suchších 

a teplejších stanovištiach rastú aj niektoré teplomilné druhy, ako čiernohlávok veľkokvetý  

(Prunella grandiflora), šalvia praslenovitá ( Salvia verticillata), a iné. Vlhké stanovištia 

osídľujú viaceré druhy vstavačov ( Orchis), ostríc ( Carex) a mnohé ďalšie vlhkomilné druhy. 

Poľné biotopy sú charakterizované zastúpením burinových spoločenstiev, ktoré nachádzame 

v obilninách i okopaninách.Najčastejšími burinami sú pastierska kapsička obyčajná ( Capsella 

bursapastoris ), drchnička roľná ( Anagalis arvensis ), pichliač roľný ( Cirsium arvense ) 

a iné.Pozdĺž ciest , medzi zastavanými plochami, záhradami , na chodníkoch , smetiskách 

rastie palina obyčajná ( Artemisia vulgaris ), žihľava dvojdomá ( Urtica dioica) a iné. 

 Obecnú zeleň reprezentujú najmä verejné parkové plochy, zelené plochy v okolí historických 

kaštieľov  a účelová zeleň v uliciach.  Špecifickým druhom chránených území sú chránené 

stromy. V ich okolí sa vyhlasuje ochranné pásmo, v ktorom platí 3. respektíve 2. stupeň 

ochrany.  Ak nie je ochranné pásmo vyhlásené, rozumie sa ním kruh o polomere minimálne 10 

m okolo stromu. V obci sa nachádza chránená lipa malolistá (Tilia cordata), konkrétne na 

miestnom cintoríne. Dôvodom jej ochrany je estetická a zdravotno-hygienická funkcia. Jej 

význam je estetický, kultúrny a vedecký. Vek lipy sa odhaduje na 130 rokov, pričom výška 

stromu je 27 metrov a obvod kmeňa 374 centimetrov .  
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Fauna 

 
 

Obec Gbeľany patrí do terestrického (pevninového) biocyklu  Eurosibírskej podoblasti a provincie 

listnatých lesov. Tá sa rozčleňuje na úseky, z ktorých jeden sa nachádza na území obce. Je to 

Podkarpatský úsek.  Limnický cyklus (sladkovodný) v Gbeľanoch tvorí Euromediterárna podoblasť, 

Pontokaspická provincia, Severopontický úsek, Podunajský okres a Stredoslovenská časť. Obec patrí 

do Západných Karpát. V rámci tohto regiónu sa nachádzajú na území obce dva obvody a to vnútorný 

a vonkajší. Vonkajší sa ďalej člení na Beskydský okrsok (severná časť obce). Vnútorný obvod poníma 

Západný okrsok. Na území obce sa nachádzajú až 4 zo 7 základných živočíšnych spoločenstiev. Sú to 

spoločenstvá lesov, spoločenstvá lúk a polí , spoločenstvo vôd, močiarov a brehov, spoločenstvo 

ľudských sídlisk. 

Živočíšne spoločenstvá lesov zastupuje v triede plazov jašterica obyčajná (Lacerta agilis), vretenica 

obyčajná ( Viper aberus ), slepúch lámavý ( Anguis fragilis ). Z cicavcov sa vyskytuje srnec hôrny 

(Capreolus capreolus ), diviak lesný ( Sus scrofa ), jeleň obyčajný (Ccervus elaphus ), veverica obyčajná 

( Sciurus vulgaris ) a iné. Z vtákov tu nájdeme myšiaka hôrneho ( Buteo buteo ), kukučku obyčajnú 

(Cuculus canorus ), rôzne druhy ďatľov(Dendrocopos) a iné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Živočíšne spoločenstvá lúk a polí obývajú druhy , ktoré pôvodne žili v stepi. Medzi typických 

obyvateľov tohto spoločenstva patria bažant poľovný ( Phasianus colchicus ), jarabica poľňá (Perdix 

perdix), z cicavcov hraboš poľný ( Microtus arvalis ), zajac poľný  (Lepus europaeus).  

Spoločenstvo vôd, močiarov a brehov sa delí na spoločenstvá brehov, spoločenstvá potokov a riek, 

spoločenstvá vodných nádrží a jazier. Na brehoch hniezdi veľa druhov vtákov , rôzne druhy kačíc 

(Anas). 

Spoločenstvo ľudských sídlisk tvorí najčastejšie myš domová ( Mus musculus ), vrabec domový (Paser 

domesticus ), potkan obyčajný ( Rattus norvegeicus),, drozd čierny  (Turdus merula),sýkorka veľká  

(Parus major).  

Národný park Malá Fatra zaberá po Vysokých 

a Nízkych Tatrách slovenské najvyššie jadrové 

pohorie s bohatou a pomerne zachovalou 

západokarpatskou prírodou. Na území Gbelian 

zasahuje svojim ochranným pásmom, v ktorom platí 

2. stupeň ochrany. Pestré geologické zloženie a 

značná relatívna výška pohoria podmieňujú 

existenciu bohatstva rastlinnej a živočíšnej ríše i 

pestrosť foriem reliéfu. Asi 83% územia zaberajú lesy, 

prevažne zmiešané s prevahou listnatých drevín, 

najmä buka. V území bolo doteraz zistených viac ako 

900 druhov vyšších rastlín. Z toho je 22 druhov 

západokarpatských endemitov, 14 karpatských 

endemitov, 15 karpatských subendemitov a 1 vlastný 

endemit Malej Fatry, jarabina Margittaiho (Sorbus 

margittaiana). Na vápencoch a dolomitoch možno obdivovať chránené druhy ako je astra alpínska 

(Aster alpinus), dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), horec Clusiov (Gentiana clusii), stračia 

nôžka(Pacific Astolat) a ďalšie. Zo živočíchov tu žijú napríklad medveď (Ursus arctos), rys (Lynx lynx), 

vydra (Lutra lutra), orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), tetrov hlucháň (Tetrao 

urogallus), murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) a ďalšie. 

 Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej 

vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré 

je významné nielen pre príslušný členský štát, ale 

najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených 

území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a 

najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, 

voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov 

vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a 

prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov 

zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v 

celej Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria 

chránené vtáčie územia a územia európskeho 

významu. 

Na území obce sa chránené vtáčie územie 

nenachádza avšak Chránené vtáčie územie Malá 

Fatra je vzdialené 10 km od východných hraníc obce a má celkovú rozlohu 715 km2 a je tvorené 

biotopmi listnatých, ihličnatých aj zmiešaných lesov, čím je zabezpečená vysoká diverzita vtáčích 

druhov. Vhodné podmienky na hniezdenie tu nachádzajú orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný 

(Bubo bubo), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), žlna sivá (Picus canus), kuvik kapcavý (Aegolius 

funereus). 
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Hradisko 

 
 

Hradisko Gbeľany patrí medzi sídliská vybudované  ľudom  púchovskej kultúry koncom 

1. storočia pred n. l .Neskôr bolo zrejme využívané aj Slovanmi, ktorí sídelne nadväzujú 

na predchádzajúce obdobia. Na roliach na západnom okraji obce sa v roku 1963 našli 

veľkomoravské črepy. 

 

Hradisko sa nachádza   vo výške 652 m.n.m. Chrbát hradiska sa tiahne zo severu na juh 

a má dva hlavné vrcholy – plošiny v tvare nepravidelného oválu.  Dĺžka S-J smeru je 60 

metrov, V-Z smeru je len 30 metrov. Celková plocha je 0,16 ha. Cesta vedie stúpaním 

hradného kopca po jeho južnom a východnom svahu. Vchod  do hradiska vybudovali na 

juhovýchodnej strane. Na okraji plošiny kopca je možné sledovať pôdorys bývalého 

valu alebo múru. 

Druhá časť hradu je situovaná na severnom cípe a má tvar menšieho  lichobežníka. 

Rozmery sú vo  východozápadnom smere 24 metrov, v smere sever-juh 14 metrov. Táto 

časť hradiska je viditeľne obohnaná valmi a priekopou, pôvodne asi aj palisádovým 

opevnením. Pre dobré dochovanie valov a priekopy je možné sa domnievať, že sa jedná 

o mladšiu  časť. Stavebné zvyšky na povrchu nie je možné  rozpoznať.    

O hradisku nie je žiadny písomný záznam. Niektorí výskumníci datujú stavbu hradu, asi 

dreveného, do 12. - 13. storočia. V predošlej dobe boli nájdené keramické nálezy  zo 

stredoveku. Hradisko bolo v stredoveku, v roku 1433 spolu s výšinou pri hrade Strečno  

osídlené Bratríkmi. Hradisko sa využívalo opäť až začiatkom druhej polovice 15. 

storočia (okrem keramiky tiež nález mince Mateja Korvína z roku 1464), 

pravdepodobne vojskami Bratríkov, ktorí tu operovali v rámci bojov o uhorský trón. 

Pod vplyvom neúspechov v bojoch proti vojsku kráľa Mateja Korvína, najmä po 

porážke pri Veľkých Kostoľanoch v roku 1467, sa stiahli do bezpečnejších a lepšie 

chránených polôh severného a severozápadného Slovenska. Tu sa pohybovali ešte aj 

okolo roku 1474. 

 

 

Staršia časť, s najvyššie položenou 

časťou hradiska. Tu pravdepodobne    

stála hlavná obranná veža 

 

 

 

 

Pohľad z hornej časti hradiska na dolnú časť 

 Vpravo sa nachádzal pravdepodobne 

opevnený veľmožov dvorec s viditeľnými 

priekopami a valmi 
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Kaštieľ Gbeľany 

 
VILLA BELENE - prvý zachovaný názov poddanskej obce Gbeľany, ktorá bola súčasťou Strečnianskeho panstva, 

pochádza z roku 1434. V roku 1421daroval  uhorský panovník Žigmund Luxemburský obec v rodu Dersffy,.  Z roku 

1756, keď sa riešil spor o vlastníctvo polovice kúrie v Gbeľanoch, je aj prvý písomný doklad o existencii 

barokového kaštieľa. V roku 1771 bol vykonaný prvý známy súpis ohodnotenia mobiliára gbelianskeho kaštieľa. Je 

v ňom aj zmienka o kaplnke, ktorá sa podľa miestnych pamätníkov nachádzala blízko vstupnej brány na prízemí 

kaštieľa. Nazývala sa „červená“ podľa kobercov z Hološeru. Na ekumenické účely ju však začali využívať až v roku 

1818, kedy bola vysvätená. Szerényiovci mali v rukách Gbelianske panstvo až do roku 1812. Noví majitelia, rodina 

Nyári zo Sučian, ihneď začali s obnovou kaštieľa a zrejme aj parku. V roku 1863 Nyáriovcov vystriedal Ján a 

Ferdinand Zichy a v rok u 1883 gróf Juraj Majláth zo Zavaru, ktorý si vzal za manželku grófku Sarlotu Zichy. Ich syn 

Ferdinand Majláth sa v roku 1926 oženil s grófkou Hubertou  Széchenyiovou a hneď sa pustil do renovácie budov 

a snažil sa dať do poriadku i celé panstvo. Vo veku 38 rokov však náhle zomrel na infarkt. Posledný zemepán 

Gbelianskeho panstva Ferdinand Majláth má mohylu v idylickom prostredí lesíka Dielec. Zostali po ňom dve dcéry: 

Ferdinanda a Šarlota. Mladá, asi 22-ročná vdova, sa neskôr vydala za grófa Révaya zo Štiavničky. Rodina sa na 

začiatku 2. svetovej vojny odsťahovala do Bratislavy a po oslobodení  Maďarska a odtiaľ do Švédska. Majláthovci 

boli pánmi Gbelianskeho  panstva až do roku 1945. V tomto roku prešli ich majetky do vlastníctva štátu. 

 

Sídlom gbelianskych pánov bol barokový kaštieľ, ktorý stojí uprostred parku. Ten bol s najväčšou 

pravdepodobnosťou založený v polovici 19. storočia počas vlastníctva panstva rodom Nyári. Už na mapovom 

podklade z rokov 1823 – 1825 je vidieť, že pri kaštieli sa nachádza parková úprava. V hospodárskej časti boli 

ovocná a úžitková záhrada a klasicistické hospodárske budovy. Na prvej známej katastrálnej mape obce Gbeľany 

z roku 1864 je vidieť pravidelne členenú plochu parku so štyrmi väčšími plochami kríkov, respektíve kvetín. Plocha 

je členená na štvorce, zrejme pomocou chodníkov a okolo parku boli vysadené aleje z topoľov. Na tejto mape je 

kaštieľ spojený s hospodárskou budovou a vytvára uzatvorené nádvorie. Pri kaštieli sa nachádzal aj včelín, ktorý si 

panstvo vysoko cenilo. Podľa výkazu dopestovaného ovocia a zeleniny z panských záhrad z roku 1807 je vidieť, že 

správcovia a poddaní sa záhradníckym prácam venovali a pestovanie ovocia a zeleniny malo veľký význam v 

sebestačnosti panstva. Na mape z roku 1905 je poznať zložitejšiu parkovú úpravu a odčlenenie budovy kaštieľa od 

hospodárskej časti. Parkovej úprave sa venovala väčšia pozornosť iba na ľavej strane od hlavnej fasády. 

Pravdepodobne z finančných dôvodov. Na pravej strane bol zrejme prírodno-krajinársky park v kombinácii s 

ovocným sadom. Najväčšie stromy, ktoré sú v súčasnom parku, boli  vysadené pred rokom 1905 a sú pozostatkom 

najnákladnejšej úpravy priestoru. Koncom 19. storočia boli moderné anglické parky, v ktorých sa vysádzali 

cudzokrajné dreviny. Gbelianska úprava je dosť pravidelná so stredovou osou, ktorá zrkadlovo rozdeľuje park. 

Pravdepodobne tu nechýbali ani živé ploty, ktoré na niektorých miestach lemovali sieť chodníkov. Park sa prestal 

udržiavať v roku 1945, kedy kaštieľ opustili poslední majitelia Majláthovci. Terasové členenie ľavej strany bolo 

vytvorené pravdepodobne v medzivojnovom období. 

                                                                         

 

          

                                                                               CHÂTEAU GBEĽANY 

V súčasnosti ponúka zrekonštruovaný kaštieľ komfotné ubytovanie blízko Žiliny. Historická časť kaštieľa ponúka 

honosné ubytovacie priestory, kde sa jemne dopĺňa historizujúci a moderný dizajn. Milovníci dobrého vína určite 

ocenia ponuku vinárne, ktorá sa nachádza v historickej pivnici pod priečelím kaštieľa. 

 

 


