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1. Úvod 
 

Tematika    hradov   zaujímala     a     zaujíma   nielen   odborné   historické,   výtvarné 

a archeologické odbory, ale i širokú verejnosť.   No i napriek tomu im nebola venovaná hlbšia 

analýza.   Súborných diel o hradoch je veľa,  ale  všetky  majú  skôr encyklopedický charakter 

s nepostačujúcim množstvom informácií.  Preto by boli žiadúce monografie postihujúce jeden 

objekt na základe dôkladného stavebného, archívneho a archeologického výskumu.  Táto 

úloha by sa mala stať prvoradou predovšetkým pri  zrúcaninách,  ktoré  sa  nenávratne  

rozpadávajú. Tým  strácame  výrazné  dominanty  krajiny,  ale  hlavne  časť  kultúrneho 

dedičstva a odkazu našich predkov, ktorí ich postavili. 

 Priekopníckou  prácou  v   histórii   hradov   boli   tri  zväzky  Slovenských  hradov1  

od Ľudovíta Janotu. Sú prvým takýmto dielom v slovenskom jazyku. Z prác starších 

maďarských autorov je najvýznamnejšou  rukopisná pozostalosť dokumentácie hradov Jozefa 

Könyökiho. Rukopisná  pozostalosť  nedávno  vyšla  ako  reprint  v Maďarskej republike pod 

názvom „Az örökség   hagyományozása“2  („Dedičstvo minulosti“    Pamiatkové   zameranie   

Jozefa   Könyökiho   v   rokoch   1869-1890).  Žiaľ,  na Slovensku   ju   nie   je   možné   

kúpiť.   Práca   tohto   autora je jedinečná najmä zakreslením architektonických  detailov,  

ktoré  už  v  súčasnosti  na  slovenských  hradoch   nenájdeme. Ľ. Janota  sa  v Slovenských   

hradoch   značne   inšpiroval   pozostalosťou   a   monografiami  J. Könyökiho  a  prebral  

niektoré  kreslené  podoby  hradov  z  jeho  prác.   Ľ. Janota sa dopustil viacerých omylov 

najmä v datovaní, ale je to pochopiteľné nakoľko  v  období 30.-tych rokov 20. storočia  aj 

slovenská historická spisba bola na svojom počiatku.  

V   období   po   druhej   svetovej   vojne,  do  roku  1989,  vznikli   viaceré  publikácie 

o  slovenských  hradoch:  Andrej  a  Hilda  Fialovci  Hrady na Slovensku,3 Štefan Pisoň 

Hrady, zámky a kaštiele4 a iné, ktoré sú encyklopedického charakteru.   V 80.-tych rokoch 20. 

storočia v rámci Edície slovenské hrady vyšli monografie o Kežmarskom,5 Ľubovnianskom,6 

Spišskom,7 Krásnohorskom,8 a  Oravskom hrade.9  V 90.-tych rokoch bola edícia obohatená 

                                                 
1 JANOTA, ĽUDOVÍT: Slovenské hrady I. Bratislava : Columbus, 1996. 320 s. JANOTA, ĽUDOVÍT: 
Slovenské hrady II. Bratislava : Slovenská liga, 1935. 327 s. JANOTA, ĽUDOVÍT: Slovenské hrady III. 
Bratislava : Slovenská liga, 1935. 330 s. 
2 Az örökség hagyományozása : Könyöki József műemlékfelmérései, 1869-1890. Ed. Jolana Pogány Váliné. 
Budapešť : Štátny pamiatkový úrad v Budapešti, 2000. 
3 FIALA, ANDREJ a FIALOVÁ, HILDA: Hrady na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1966. 465 s. 
4 PISOŇ, ŠTEFAN: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta, 1973. 500 s. 
5 BARÁTHOVÁ, NORA: Kežmarský hrad. Martin : Osveta, 1989. 146 s. 
6 CHALUPECKÝ, IVAN a SMATANA, MARCEL: Hrad Ľubovňa. Martin : Osveta, 1987. 107 s.  
7 FIALA, ANDREJ; VALLAŠEK, ADRIÁN a LUKÁČ, GABRIEL: Spišský hrad. Martin : Osveta, 1988. 166 s. 
8 GYÖRGY, TIBOR a KUSÁK, DALIBOR: Krásna Hôrka a Betliar. Martin : Osveta, 1985. 131 s. 
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o Trenčiansky10 a Bratislavský hrad.11  Ide však len o zlomok slovenských hradov, z ktorých 

mnohé ďalšie by si zaslúžili vlastné monografie.  

 Podobná  situácia  sa  týka  aj  Lietavského  hradu,  kde   ale   existuje   práca   Andreja 

Kavuljaka Lietava : Podnik feudálneho hospodárskeho systému.12  Autor  vychádza  z  

listinného materiálu,  ktorý  veľmi   dobre   poznal.   Ako   názov   napovedá   hlavným   

ťažiskom   bolo hospodárenie  na  lietavskom  panstve.  Menšia  časť  je  venovaná  dejinám  

hradu.  Autor ale nedostatočne využil inventáre, podľa ktorých sa dá zrekonštruovať presný  

obraz,  kde čo bolo a taktiež aspekty života na hrade. Mojím prínosom je práve dôkladné 

analyzovanie inventárov z tohto aspektu a doplnenie a opravenie menších nepresností. 

 Druhou  významnou  je  práca  Jozefa  Kočiša  Od  Čachtíc po Strečno13 so 

samostatnou kapitolou o jednotlivých hradoch.   V prípade Lietavy J. Kočiš vychádza do 

určitej miery z A. Kavuljaka,  ale  prináša  nové  poznatky  pochádzajúce  z  turzovskej  

korešpondencie,  ktorú inventarizoval.  Tiež  tu  platí,  že  nedostatočne  použil písomné 

bohatstvo inventárov. Vybral z  nich  najmä  to,  čo  bolo  zaujímavé – netradičné  zbrane,  v   

prípade   nábytku   neuvádzal miestnosti, v ktorých sa nachádzal a iné. 

 Obe  horeuvedené  práce  sa  venovali  hospodárskym  dejinám   a   histórii  majiteľov. 

Stavebné dejiny  hradu  a  ich  poznanie  významne  obohatil  Zdeněk Gardavský prácou Hrad 

Lietava,14  ktorá  mala  byť prípravou na možnú rekonštrukciu hradu. Venoval sa iba 

opevneniu dolného  hradu.  V  práci  použil  pôdorysy  7  stavebných etáp na hrade. Na ich 

základe som potom mohol doplniť ôsmu kapitolu o stavebný  vývoj  dolného a stredného 

hradu. 

 Ostatné práce podávajú len malé množstvo informácii o dejinách hradu a v čase svojho 

vzniku  boli  postačujúce,  nakoľko  nebola  k  dispozícii  lepšia  štúdia. Boli to: Juraj Kerekeš 

Hrady  trenčianskeho   Považia,15  a Ivan Houdek Považské hrady a kaštiele.16 

 V literatúre nebol opravený omyl týkajúci sa Lietavského hradu. Jedná sa o medirytinu 

G.  Bouttatsa  z  roku 1676. V Slovenských hradoch II. (s. 112) od Ľ. Janotu je označená ako 

                                                                                                                                                         
9 HUBA, PETER: Oravský hrad. Martin : Osveta, 1986. 134 s. 
10 BRUNOVSKÝ, FERDINAND a kol.: Trenčiansky hrad. Martin : Osveta, 1991. 143 s. 
11 FIALA, ANDREJ; ŠULCOVÁ, JANA a KRÚTKY, PETER: Bratislavský hrad. Bratislava : Alfa-press, 1995. 
137 s. 
12 KAVULJAK, ANDREJ: Lietava : Podnik feudálneho hospodárskeho systému. Turčiansky svätý Martin : 
Matica slovenská, 1948. 236 s. 
13 KOČIŠ, JOZEF: Od Čachtíc po Strečno. Martin : Osveta, 1990. 226 s. 
14 GARDAVSKÝ, ZDENĚK: Lietava – dolní hrad. Brno : SÚRPMO, 1975. Archív Krajského pamiatkového 
ústavu Žilina. 
15 In: Letopis Matice slovenskej, roč. 4, 1867, č. 4, s. 50 až 52. 
16 HOUDEK, IVAN: Považské hrady a kaštiele. Bratislava : Slovenský cudzinecký sväz, asi 1924. 39 s. 
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Likavský  hrad,  v  knihe  Verný  a  pravý obraz slovenských miest a hradov ...17   je uvedená 

ako Lietavský  hrad,  tak  je  tomu  aj  v  knihe  Od Čachtíc po Strečno (s. 163) od Jozefa 

Kočiša. Uvažovanie autorov bolo pochopiteľné,  nakoľko  hrad  je  v medirytine označený 

ako Likova (Litova).  Pri  bližšom  porovnávaní  s medirytinou hradu Strečno od G. Bouttatsa 

z roku 1676 zistíme, že ide o ten istý hrad, iba na medirytine Strečna je aj novopostavené 

opevnenie hradu. Tento fakt sa dá dokázať aj komparáciou so súčasným rekonštruovaným 

hradom Strečno.    

Prínosom  mojej  práce  je podrobná analýza inventárov hradu a využitie maximálneho 

množstva  informácií,  ktoré  poskytujú.  Snažil som sa podať čo najplastickejší obraz o živote 

a prevádzke hradu v prvej polovici  17.  storočia.  K  pochopeniu  termínov  starej  slovenčiny 

pomohol  zatiaľ  päťzväzkový  Historický  slovník slovenského jazyka,18 bez ktorého je práca 

so slovenskými  inventármi  takmer  nemožná.  V  práci  sú  prvýkrát  presne  uvedené  

množstvá uskladneného   obilia  a potravín. Čo jednotlivé miery predstavujú v súčasných 

mierach bolo spracované  prostredníctvom  práce Alexandra  Húščavu  Poľnohospodárske  

miery  na  Slovensku.19  Prínosným  je  i  prehľad cien potravín začiatkom 17. storočia, čo 

priblíži čitateľovi,  čo si zamestnanci hradu mohli kúpiť za svoj  plat.  Myslím, že predkladaná 

práca by mohla byť publikovaná knižne, pretože  podobných kníh  existuje len málo,  ktoré  

by  predstavili  život  na  hrade. Prispelo by to aj k poznaniu Lietavy v rámci Slovenska, kde 

patrí medzi málo známe hrady, i keď rozľahlosť a hlavne zachovalosť zrúcanín je v súčasnosti 

značná. 

Stavebný  vývoj  stredného  a  horného  hradu  v  8.  kapitole je spracovaný na základe 

pôdorysov v práci Zdeňka Gardavského Hrad Lietava – dolní hrad.    Pôdorysy  v  nej mali 

len približné   datovanie,   ktoré   som   spresnil   na   základe  historických  faktov,  

týkajúcich  sa  vlastníctva majiteľov Lietavy.  

Záverom  by  som  chcel  vysloviť  poďakovanie  tým, ktorí mi pomohli pri výskume a 

spracovaní  témy:   doc. PhDr. Jánovi Lukačkovi CSc.   za   konzultácie   pri  zostavení  práce, 

pracovníčkam študovne Štátneho archívu v Bytči za ochotu  a  pomoc  pri  práci  s  archívnym 

materiálom  a  riaditeľke  Štátneho  archívu  v  Bytči PhDr. Jane Kurucárovej.  

 

                                                 
17 ZÁVADOVÁ, KATARÍNA: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a 
ilustrátori v XVI. XVII. a XVIII. storočí. Bratislava : Tatran, 1974, reprodukcia č. 203. Veduta je v obrazovej 
prílohe na s. 47.  
18 Pozri pozn. 72, 103, 147, 198, 243. 
19 HÚŠČAVA, ALEXANDER: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Ed. Jozef Novák. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972. 259 s. 
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2. Dejiny hradu Lietava 
 

 Hrad  postavili   pravdepodobne   po   roku   1241,    kedy   sa   stal   administratívnym 

a hospodárskym  centrom.20 Prvá nepriama písomná zmienka o Lietave je z roku 1316, kedy 

sa spomína „provincia de Lytwa.“21 Hrad už vtedy musel existovať nakoľko sa spomína 

lietavské panstvo.  O  existencii  hradu  už pred prvou priamou písomnou zmienkou v roku 

1318 svedčí množstvo  obcí  patriacich  ku  hradu,  ale  aj spomínaná listina z roku 1316. 

Prvými známymi majiteľmi hradu, ktorí boli aj jeho stavebníkmi  bola  rodina  Balašovcov 

(Balassovcov).22 Hrad plnil sídelnú funkciu,  pretože  jeho  poloha  je  približne  v strede  

panstva,  útočištným  bol  iba  v  zmysle ochrany  majiteľa  hradu. Strážnu funkciu nemal, 

pretože neležal ani na hraniciach Uhorského kráľovstva  a  nestrážil  ani  významnú  cestu,  

ktorá  nikdy  neviedla  jeho  blízkosťou.   I keď nestrážil dôležitú  cestu,   jeho   poloha   na   

V   výbežku   Súľovských   skál   je   dominantná s rozhľadom na celú Žilinskú kotlinu.   

Z  rúk  Balašovcov  hrad  dobyl  Matúš  Čák  Trenčiansky,  ktorý  si  ho podržal až do 

svojej smrti v roku 1321.23 Z obdobia  panovania  Matúša  Čáka  na  hrade  je  aj  prvá   

priama písomná  zmienka  z  3.  marca  1318,  ktorá spomína Andreja – kastelána Lietavského 

hradu.24 V  roku  1360  daroval  kráľ  Ľudovít  I.  hrad  svojmu vernému kuriálnemu sudcovi 

Štefanovi Bubekovi z Plešivca za účasť v  neapolských  ťaženiach.  V roku 1369 sa držiteľom 

hradu stal jeho   syn   Ladislav.25   Ladislavov   synovec   Imrich  sa  zúčastnil  sprisahania  

proti   kráľovi Žigmundovi   Luxemburskému.26    V   dôsledku   tohto   sprisahania   Žigmund   

odobral  hrad Bubekovcom a 24. apríla 1392 vystavil záložnú listinu Deziderovi Kapolaimu. 

Dezider získal hrad do zálohu za 3000 zlatých spolu s hradmi Hričov a  Rajec.27  19.  marca  

                                                 
20 KRIŽANOVÁ, EVA, a PUŠKÁROVÁ, BLANKA: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport, 
1990, s. 15. O dobe vzniku hradu sa vedú len dohady. V súčasnej dobe je názor Ľudovíta Janotu o vzniku hradu 
pred rokom 1241 prekonaný (Slovenské hrady II., s. 100). 
21 Regesta diplomatica nec non epistolaria slovaciae 2. (ďalej RDSl) Ed. Vincent Sedlák. Bratislava : Slovenská 
akadémia vied, 1987, č. 146, s. 84. Z kontextu listiny vyplýva, že ide jednoznačne o Lietavu, pretože sa tu 
spomínajú aj „provincie“ Košeca, Vršatec, Lednica, Bystrica a Strečno, ktoré ležia v Trenčianskej stolici. 
Nemalo by sa jednať o hrad Čabraď, ktorý leží na území Hontu. 
22 FÜGEDI, ERIK: Vár és társadalom a 13. – 14. századi Magyarországon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977, 
s. 162. 
23 Tamže, s. 162. 
24 RDSl, 2, č. 312, s. 151 až 154. V originali je kastelán „ de Litwa,“ čo by sa dalo interpretovať ako Lietava, ale 
aj Čabraď. Na rozdiel od listiny z roku 1316 je interpretácia problematická, lebo Andrej z Lietavy sa spomína iba 
v tejto listine. Malo by však ísť o Lietavu, nakoľko v prácach o hradoch sa mi nepodarilo nájsť zmienku o tom, 
či Čabraď bol vlastníctvom Matúša Čáka.  
25 KEREKEŠ, J., s. 50. O tom, že Bubekovci vlastnili hrad som nenašiel žiadne písomné pramene, ktoré by to 
dokladali.  
26 Tamže, s. 51. 
27 Zsigmondkori oklevéltár I. (1387 – 1399).  Ed. Elemér Mályusz. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951, č. 2482. 
(ďalej bude edícia skrátená na ZsO). 
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1393   nitriansky prepošt   ustanovil   Dezidera  Kapolaiho  za  majiteľa  Lietavského  hradu  

spolu  s  dedinami panstva.   Hrad  získal  za  6000  zlatých.28 K uvedeniu do držby 

pravdepodobne nedošlo, preto v  roku  1395  Žigmund  intervenoval  za  Dezidera  Kapolaiho 

u nitrianskej kapituly. Štatúcia bola potom vykonaná po 23. auguste 1395.29 V roku 1398  sa  

Lietava  stala  opäť  kráľovským majetkom. Dokladá to listina z 11. mája 1398,  kde získava 

kališský palatín Sandzivoj výnosy zo  žilinského  tridsiatku.    Z   jeho   výnosu   má  

okamžite  použiť  1000  zlatých  na  opravu kráľovských hradov Lietava, Hričov, Bystrica 

a starého hradu v Žiline.30    V     nasledujúcom roku 1399 získal Sandzivoj hrady Bystrica, 

Lietava a Strečno do svojej osobnej držby.31 V 14. storočí  bola  Lietava  spolu  s  hradmi  

Hričov,  Rajec,  Žilina,  Budatín,  Strečno,  Starý  hrad a Považskobystrický hrad súčasťou 

Bystrického županstva („comitatus Biztriciensis“).32 

 23.  júna  1403 je ešte majiteľom Sandzivoj (Sudivoj) z Szubina,    ktorý bol kališským 

palatínom. Avšak už roku  1407  sa nakrátko hradu zmocnila rodina  Jelšavskovcov.   Po  nich  

sa  v  rokoch  1410 až 1418  držiteľmi hradu stali Stiborovci z Beckova.33 V tomto období, 

kedy hrad vlastnil Stibor, sa   Bubekovci   priklonili   na   Žigmundovu   stranu.     Preto   je 

pravdepodobné,   že   okolo   roku   1410   získali  naspäť  aj  Lietavu.   Listina,  ktorá  uvádza 

Bubekovcov ako vlastníkov hradu je až z roku 1416, kedy je majiteľom Ján Bubek z Plešivca. 

Ján  zanechal  po  sebe  dvoch  synov  Štefana  a  Imricha.  Po Jánovej smrti dedil v roku 1419 

Štefan, ktorý zahynul v roku 1451 v bitke pri Lučenci. Tým vymrel rod Bubekovcov po  meči, 

lebo jeho brat Imrich zomrel už  v  roku  1448  v  bitke  na  Kosovom Poli.34  Hrad je písomne 

doložený až v roku  1437,  kedy  bol  jeho  kapitánom   Poliak  Donin   zo   Skrzynna,   

                                                 
28 ZsO, I, č. 2872. K lietavskému panstvu vtedy patrili dediny: Lietava, Lietavská Svinná (Zyne), Kňazova 
Lehota (Lehotka) v Lietavskej Svinnej, Babkov, Podhorie, Brezany, Hôrky (Krasna Horka), Bitarová, Ovčiarsko 
(Olchazk), Lietavská Závadka (Kyszauoda), Strážov, Lalinok (Lelenk), Divina, Divinka, Bánová, Trnové 
(Tharnow), Višňové a Lietavská Lúčka. Kráľ pričlenil k panstvu aj dve dediny spadajúce pod hrad Rajec: 
Ďurčiná (Gewrklehota) a Šuja (Nogchye).    
29 ZsO, I, č. 4034, 4035, 4063. 
30 „pro reformatione cast(rorum nostrorum) Letawa, Rychow, Bistrych et antiqui Zylina“ ZsO, I, č. 5313. Erik 
Fügedi mylne uviedol tento rok za rok, v ktorom získal Sandzivoj Lietavu do osobného vlastníctva.  
31 DVOŘÁKOVÁ, DANIELA: Šľachta na Slovensku za Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437). Bratislava, 
1998, dizertačná práca, s. 142. Práca je v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. 
32 Jeho územie sa sformovalo za vlády Karola I. Róberta v hornej časti Trenčianskej stolice. Toto územie bolo 
nezávislé od trenčianskeho župana. Posledný raz sa pod týmto názvom spomína v roku 1430. Proces 
osamostatnenia a vzniku samostatnej stolice zastavilo to, že hrady tohoto územia prešli do šľachtických rúk. 
ŽUDEL, JURAJ: Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 136. 
33 DVOŘÁKOVÁ, DANIELA: Rytier a jeho kráľ. Budmerice : Rak, 2003, s. 470.  V práci J. Kočiša Od Čachtíc 
po Strečno píše na s. 162, že hrad vlastnili až do roku 1434. D. Dvořáková označuje vlastníctvo Lietavy 
Stiborovcami ako „pro honore.“ 
34 Lietava : Podnik …, s. 45, 46. Údaje o Jelšavskovcoch a Bubekovcoch ako vlastníkoch hradu sa mi nepodarilo 
overiť v žiadnej edícii z tohoto obdobia. Obe tieto rodiny nespomínajú  iní autori (D. Dvořáková, E. Fügedi, P. 
Engyel) okrem A. Kavuljaka, J. Kočiša a A. Lombardiniho. Táto otázka teda ostáva otvorená, pretože autori sa 
odvolávajú na listiny uverejnené Alexandrom Lombardinim v Slovenských pohľadoch z roku 1884. 
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familár Stiborovcov,   ktorý   neskôr  získal hrad do zálohu.35 Pred rokom 1460 sa ako 

majitelia hradu uvádzajú Wlodko a Katarína.36  V neskoršom období po usporiadaní 

majetkových pomerov na Považí  dostal  Lietavský  hrad  od kráľa Mateja Korvína v roku 

1474 vojenský  veliteľ  Pavol  Kiniži, ktorý dostal aj neďaleké Strečno.  Hrad  si  podržal  až  

do  roku  1494.37   V  rozmedzí  rokov, kedy bol vlastníkom Kiniži,  získal  v roku 1479 hrad 

dedičný spišský   župan Imrich Zápoľský,  ktorý  bol  manželom  Uršuly Bubekovej.38  Po 

jeho smrti sa  majiteľom  Lietavy  v  roku 1488 stal jeho brat Štefan Zápoľský, uhorský 

palatín,   kapitán  Horného  Uhorska,  kapitán  Viedne a správca Rakúska.39 Okolo roku 1494  

dal  Pavol  Kiniži  hrad  do zálohu Štefanovi Zápoľskému. Po smrti Štefana v roku 1499 

získal hrad jeho syn Ján Zápoľský, budúci kráľ.40 

 Za  zásluhy  pri  sobáši  Barbory  Zápoľskej,  dcéry  Štefana   Zápoľského   s  poľským 

kráľom Žigmundom I. Starým Jagelovským, získal Lietavu  v  roku  1512  Mikuláš  Kostka.41 

Zápoľskí sa   nezdržovali na hrade, a preto tu mali svojho kastelána Tomáša Tárnoka, ktorý sa 

staral  aj  o poriadok na panstve kvôli častým sporom najmä s Podmanickými. V tomto období 

sa uvádza, že panstvo bolo v zlom stave, skoro  zničené.   Bolo to spôsobené tým, že Zápoľskí 

potrebovali  peniaze  na  svoju  ďalekosiahlu  politiku.   Po  prehratej  bitke  pri Moháči začali 

medzi sebou súperiť dvaja králi, ktorí sa navzájom oslabovali.  Preto v roku 1527 Ferdinand I. 

daroval Lietavu mužským potomkom Bátoriovcov (Báthoryovcov)  s  odôvodnením,  že  hrad  

bol  odobratý Jánovi Zápoľskému za nevernosť a velezradu.42  

Túto  listinu  Zápoľskí  ani  M.  Kostka nerešpektovali. M. Kostka si bol istý, že sa mu 

nič nestane, pretože dal hrad dôkladne vyzbrojiť  a  na  hrade  mal  k dispozícii 285 vojakov.43 

Ferdinand I.   chcel   získať   majetky   Jána   Zápoľského,   ktorými   by   odmeňoval   svojich 

prívržencov.   Preto vyslal  Jána Katzaniera, aby tieto majetky získal. V roku 1528 zaútočil na 

Lietavu,  ale utrpel porážku.   O  rok  neskôr  v  roku 1529 vystavil Ján Zápoľský Kostkovcom 

riadnu   donačnú  listinu,  v  ktorej  zaistil  vlastníctvo  Mikulášovi  a  Petrovi  Kostkovi  a  ich 

mužským  potomkom.   Inštalácia  pánov  na  hrade  bola  vykonaná  v  roku 1531 zástupcami 

kapituly. Keď sa o tom dozvedel Ferdinand, v tom istom roku poslal  generála Mikuláša 

                                                 
35 Šľachta na …, s. 142. 
36 ENGEL, PÁL: Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457 I. Budapest : História · MTA 
Történettudományi intézete, 1996, s. 360. 
37 Od Čachtíc …, s. 162 až 163. 
38 KEREKEŠ, J., s. 51. 
39 Lietava : Podnik …, s. 48. 
40 Od Čachtíc …, s. 163. 
41 KEREKEŠ, J., s. 51. 
42 Lietava : Podnik …, s. 48 až 50. 
43 Tamže, s. 195. 
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Túriho (Thúryho), aby hrad od M. Kostku dobyl, čo sa  mu  nepodarilo.  M.  Kostka  dal  na   

pamiatku tohto víťazstva nad poslednou bránou osadiť oslavný nápis. Presvedčenie Kostku, 

aby naďalej podporoval Jána Zápoľského, oslabovali Zápoľského neúspechy. Preto sa 

rozhodol, že sa pridá na Ferdinandovu stranu a urobil tak v roku  1532.  Za  tento  obrat  ho  

panovník 28. septembra 1534 obdaril donáciou na  hrady  Lietava  a  Strečno  s  celým  

príslušenstvom.   Ferdinand ho v  tejto  listine  prijal  za  šľachtica  uhorského  kráľovstva,  

nakoľko  M. Kostka pochádzal zo Sedleca v Českom kráľovstve.44 V roku 1540 zomrel Ján 

Zápoľský.45  

Po  jeho  smrti si začal robiť na hrad nároky taverník Ferdinanda I. Andrej Bátori, na 

základe   listiny   z   roku   1527   vystavenej  pre jeho otca. Bátorimu sa tento zámer podaril 

a v roku 1542 si  u   Ferdinanda  vymohol   štatúciu   na   lietavský majetok. V tom istom roku 

prišiel   splnomocnenec   nitrianskej  kapituly   Ján Lukáči spolu s doprovodom pod Lietavský 

hrad   štatuovať   nového   majiteľa.   M.  Kostka  členov  štatúcie  nechal  zbiť  a  Ján  Lukáči 

následkom zranení pred Lietavským hradom onedlho zomrel. Ferdinand odsúdil M. Kostku na 

stratu hlavy a majetkov. Mikulášovi  sa nič nestalo, pretože jeho záujmy presadzoval predseda 

kráľovskej  komory  František  Turzo (Thurzo),  ktorý  chcel  za manželku Mikulášovu dcéru 

Barboru. Medzitým Bátoriovci po incidente prestali veriť  Ferdinandovi a pridali sa na stranu 

Izabely, vdovy  po  Jánovi  Zápoľskom.   Aj  v  dôsledku  toho  vydal  Ferdinand  v  roku  

1545 listinu, v ktorej omilostil M. Kostku a súhlasil, aby  bol  doživotným  vlastníkom  

Lietavského  hradu. K 6. augustu 1550 je doložený kastelán Lietavského hradu Venceslav 

Straka.46 M. Kostka  bol  ťažko  chorý,  preto  sa  išiel liečiť do Krakova. Skôr ako odišiel,  v  

roku  1552  testamentárne  poručil   panstvá   Strečno  a   Lietavu   svojim  dvom   dcéram   

Anne   a  Barbore. Po návrate z Krakova sa František Turzo  oženil  s  Barborou  Kostkovou.  

M.   Kostka  vystrojil svadbu  na  Lietavskom hrade a dal im do úžitku panstvo tohto hradu.  

V tom istom roku okolo sviatku sv. Jána Krstiteľa zomrel M. Kostka.47 

 Lietavský  majetok  prešiel  do  rúk  kráľovskej komory, od ktorej v roku 1558 panstvo 

kúpil   František   Turzo   za  12640  zlatých.48   Zakrátko  6.  apríla  1561  zomrela  bezdetná 

chorľavá  Barbora  Kostková.   V  testamente  poručila  hrad  svojmu  manželovi   Františkovi 

Turzovi.    Proti   tomuto   testamentu   sa  ohradil  Štefan  Deršfi (Dersffy),  ktorý  mal  za  

                                                 
44 A podmanini podmaniczky – család oklevéltára II. (1510 – 1537). Ed. Imre Lukinich. Budapest : Kiadja a 
magyar tudamányos akadémia, 1939, č. 212, s. 522. 
45 Lietava : Podnik …, s. 50 až 52. 
46 A podmanini podmaniczky – család oklevéltára IV. (1549 – 1555). Ed. Imre Lukinich. Budapest : Kiadja a 
magyar tudamányos akadémia, 1942, č. 119, s. 309.  
47 Tamže, s. 52 až 54. Od Čachtíc …, s. 164. 
48 Od Čachtíc …, s. 164. 
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manželku Barborinu  sestru  Annu,  ktorá  tiež  zomrela,  ale  zanechala po sebe dvoch synov. 

Deršfi sa odvolával na testament Mikuláša Kostku, pretože  majetok  po  smrti  bezdetnej  

Barbory  mal prejsť na Annu, keďže aj tá zomrela tak  na jej deti.49 Počas tohto sporu sa 

František druhý raz oženil  s  Katarínou Zrínskou, dcérou hrdinského obrancu Sihote 

Mikuláša Zrínskeho. Svadba sa konala 21. júna 1562. Z tohto manželstva sa narodilo 5 detí: 

Anna (1565), František (1570), Uršula  (1570),  Katarína  (1571)  a   Juraj,   ktorý   dosiahol   

najväčšiu   moc   a   slávu   rodu Turzovcov.    Juraj   sa   narodil   2.   septembra   1567   na    

Lietavskom    hrade.50      Spory s  Deršfiovcami  stále  pokračovali.   Tie  skončili až v roku 

1569, kedy na rozkaz panovníka Maximiliána  I.  nitrianska  kapitula  uviedla  Františka  

Turzu  ako  právoplatného  majiteľa. V roku 1574, kedy dostavali honosný Bytčiansky  

kaštieľ,  zomrel  17.  marca  na  Lietavskom hrade František Turzo, ktorému venoval takú 

veľkú pozornosť.  

V  testamente  zanechal  hrad  svojim  dvom  synom Jurajovi a Františkovi. Obaja boli 

v tom čase neplnoletí.   Testament  uvádza,  že  v  prípade  vymretia  ich  rodu  po  meči  budú 

Lietavu   dediť   jeho   dcéry.51     Katarína  Zrínska  po  manželovej  smrti   opustila   Lietavu, 

dovtedajšie  sídlo  rodiny  a  odišla  do  kaštieľa   v   Bytči.52    K.  Zrínska sa druhý raz vydala  

v  roku  1576  za  Imricha Forgáča (Forgácha). Mladý František Turzo zomrel, a tak sa 

jediným dedičom stal   Juraj  Turzo.   Jeho  sestry sa postupom času povydávali, a preto 

nastali dlhé majetkové spory,  lebo  sa  do vlastníctva miešali všetci: manželia Turzových 

dcér, tútori Juraja Turzu, ale  majetok  stále  držala v rukách K. Zrínska.  Majetkov sa Juraj 

Turzo ujal až v roku 1576, kedy dosiahol plnoletosť. 26. apríla 1585 zomrela jeho matka53 

a on sa v novembri toho istého roku oženil so Žofiou  Forgáčovou,  dcérou  Šimona  Forgáča,  

brata  jeho  tútora.  Proti zaujatiu  panstva  Jurajom Thurzom vystúpili ostatní dedičia. Opäť 

vystúpili Deršfiovci, tých odbavil  v  roku  1590  súdnou  listinou,  ktorou  bola  zamietnutá  

petícia  o  nároku  na držbu panstva Deršfiovcami. V tom istom roku zomrela manželka  

Juraja  Turzu  a  zanechala  po sebe dve dcéry, Zuzanu a Juditu. Onedlho vybavili aj sestru 

Annu pred jasovským konventom, ktorá sa zriekla nárokov nakoľko dostala svoju štvrtinu.    

Po vybavení Anny sa ohlásila sestra Katarína, ktorá mala za muža Gabriela Révaiho 

(Révayho).   Tento spor sa neskončil za celý Jurajov život. Skončil  až  11  rokov po jeho 

smrti, kedy dostal František Révai dohodou stanovenú štvrtinu. 26.  februára  1592  sa  Juraj  

                                                 
49 Lietava : Podnik …, s. 54. 
50 KOČIŠ, JOZEF: Bytčiansky zámok. Martin : Osveta, 1974, s. 26. 
51 Lietava : Podnik …, s. 56. 
52 Bytčiansky zámok, s. 41. 
53 Od Čachtíc …, s. 165 až 166. Lietava : Podnik …, s. 56. 
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Turzo  druhý  raz  oženil  s Alžbetou Coborovou (Czoborovou). Juraj sa dlho nezdržiaval  v   

Bytči,   lebo  v  rokoch  1590 až 1600  bojoval  na  bojiskách  proti   Turkom.54 Lietavský 

hrad zažíval rozkvet za Juraja Turzu a jeho druhej manželky Alžbety Coborovej. 

Palatín  Juraj  Turzo  zomrel pomerne skoro, 24. decembra 1616 v Bytči. Všetky jeho 

majetky  zdedila  Alžbeta Coborová, ktorá ich spravovala až do roku 1617, kedy sa dedičstva 

ujal  syn  Imrich,  ktorý  sa  v  roku  1618   oženil  s  Kristínou Ňáriovou (Nyáryovou). V roku 

1620 sa pri prechode kozáckych vojsk Považím opäť uchýlili Turzovci na hrad.55 V roku 1621 

nečakane zomrel   23-ročný  Imrich  Turzo  bez  potomkov,  pri  vyjednávaní  mieru  medzi  

Betlenom (Bethlenom) a  cisárom  Matejom v Mikulove. Tým vymrela bytčianska vetva 

Turzovcov po meči. Z toho istého roku je výkaz, dokazujúci, že v čase Turzovcov spravovali 

hrad dvaja kapitáni. V roku 1624  sa  Kristína  Ňáriová  vydala  za  Mikuláša Esterháziho 

(Esterházyho). Po smrti svojho syna Imricha spravovala majetky jeho matka Alžbeta 

Coborová.   Tá  zomrela  v  roku 1626.56 Po jej smrti, v zmysle testamentu   Juraja  Turzu,  sa   

vytvorilo  rodinné  spoluvlastníctvo – komposesorát oravsko-lietavského  panstva,  aby  sa  

rodinný  majetok  príliš  nerozdrobil,  lebo palatín Juraj Turzo mal 8 dcér. Sídlom 

komposesorátu sa stal Oravský hrad a neskôr Oravský Podzámok. Na základe testamentu sa 

panstvo rozpadlo na 4 časti: 

1. prvú štvrtinu mal Juraj Turzo, po jeho smrti jeho jediný syn Imrich, po jeho smrti 

Jurajove dcéry, to jest jeho sestry a ich potomstvo. Jedine táto časť sa uchovala 

v celistvosti až do roku 1873, kedy bolo lietavské panstvo predané Popperovcom. 

2. druhú štvrtinu mala sestra Juraja Turzu Anna, vydatá za Juraja Peréniho (Perényho), 

a jeho potomstvo. 

3. tretiu štvrtinu mala sestra Juraja Turzu Katarína, vydatá za Gabriela Révaiho a jej 

potomstvo 

4. štvrtú štvrtinu mala sestra Juraja Turzu Uršula, vydatá za Františka Zičiho (Zichyho), 

po nej dedila dcéra Zuzana, manželka Jána Lenďela (Lengyela).57 

Po  porážke  povstalcov  v  roku  1708  v  bitke pri Trenčíne pritiahlo k Lietave vojsko 

generála Pálfiho (Pálffyho). Generál Ebergéni s Očkaiom (Ocskayom) a Turócim (Thurócim)  

vyvíjali  tlak  na povstaleckých veliteľov    na    Lietave     a    Starom    hrade,    aby   

kapitulovali.   Pevnosti   sa   vzdali   po niekoľkotýždňovom obkľučení. Lietavu okupoval 

                                                 
54 Bytčiansky zámok, s. 27. Lietava : Podnik …, s. 56 až 57. 
55 Lietava : Podnik …, s. 196 až 197. Od Čachtíc …, s. 173. 
56 Od Čachtíc …, s. 171 až 173. 
57 Lietava : Podnik …, s. 57 až 59. 
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Ebergéni od 22. decembra 1708.58 Cisárska posádka ostala na hrade až do roku 1714. Inventár 

z roku 1729 ukazuje zanikajúci hrad. Býval tu už iba kastelán Juraj Závodský a pod ním 

drábi, niektoré dvere a brány boli  už  bez  okutia. Uvádza sa, že v Turzovom paláci bol 

zrútený strop ohrozujúci archív.   Preto sa komposesori v roku 1753  uzniesli,  aby  sa  Lietava  

ponechala  svojmu  osudu  a  aby  archív  previezli  na Oravský  hrad.   Archív  bol  

roztriedený  na  tri  časti:    týkajúce  sa  turzovských dedičov, Trenčianskej  župy  a  Uhorska.   

V  roku  1760  na  nestrážený hrad vnikli páchatelia a urobili neporiadok    v   archíve.    

Stratili   sa   pri  tom  mnohé  dokumenty.   Páchateľov,  ale  nikdy nevypátrali.59   Táto  

udalosť urýchlila prevezenie archívu na Oravský hrad postupne v rokoch 1760 až 1770.   V  

rokoch  1870 až 1873  tunajšie  majetky  kúpil barón Popper.60 Po Popperovi prešlo panstvo 

na Františka Ballestrema a od neho na Akciovú  spoločnosť  pre   zužitkovanie dreva  v  

Čadci, ktorá po jej likvidácii 1937 prešla do „Zelohosu.“ V roku 1946 zvyšky panstva prešli 

na Československý štát.61  

 

  

                                                 
58 KOČIŠ, JOZEF: Neznámy Jánošík. Martin : Osveta, 1986, s. 30. 
59 Od Čachtíc …, s. 176. Lietava : Podnik …, s. 59, 205. 
60 KRIŽANOVÁ, E.: Hrady, zámky …, s. 126. 
61 Lietava : Podnik …, s. 60. 
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3. Majitelia a hradný personál 
 
 Lietavský  hrad  bol  v  sledovanom období prvej polovice 17. storočia trvalo obývaný. 

Vyplýva  to  z  toho,  že  do  roku  1626, kedy zomrela Alžbeta Coborová bol hrad  útočiskom 

v  prípade  ohrozenia.  I  po  roku  1626,  kedy  na  podieloch  turzovských  dedičov   vzniklo 

komposesorátne spravovanie hrad zostával naďalej obývaný. Až postupom  času,  v  dôsledku 

sporov  s  ďalšími  podielnikmi  hradu  ohľadom  udržiavania  stavieb  strácali záujem na jeho 

opravách. To sa prejavilo  predovšetkým  v  druhej  polovici  17.  storočia.  Prvá  polovica 18. 

storočia znamenala postupný zánik hradu. 

 V  predmetnej  dobe  prvej  polovice 17. storočia hrad prežíval posledné obdobie 

svojej slávnej epochy za čias Turzovcov. Tí síce bývali v Bytčianskom  kaštieli, ale vďaka ich  

postaveniu  v  Uhorsku,  i  Lietava  musela  reprezentovať  rodinu.   Preto  boli  vytvorené 

optimálne podmienky,  aby  hrad mohol byť trvalo obývaný. K tejto okolnosti prispievalo i to, 

že bytčianski  Turzovci boli lojálni voči Habsburgovcom. A tak nehrozila v prípade dobytia 

hradu  cisárskym   vojskom   demolácia  alebo  neskoršie  cisárske  nariadenie  stavbu  zbúrať. 

Významným  činiteľom  bola  i poloha hradu mimo hlavných ciest. Hrad bol totižto situovaný 

skôr ako centrum lietavského panstva a nie ako vojenská pevnosť 

 V  spoločenskom  rebríčku  obyvateľov  hradu stáli najvyššie jeho majitelia Turzovci. 

Tí  trvale  bývali  v  Bytčianskom  kaštieli,  ktorý  nechal postaviť František Turzo v rokoch 

1571 až 1574.62  Kaštieľ  bol  postavený  v  duchu  modernej  renesancie  a  úplne zodpovedal 

nárokom bohatej aristokratickej rodiny. Ale i v Bytči sa zdržiavali iba  vtedy,  ak  nemali iné 

povinnosti prameniace   v   ich   krajinských   hodnostiach.   Na   Lietavskom   hrade  

pobývali  najmä  za stavovských povstaní  alebo  v  prípade  iných  nebezpečných  okolností.  

Pobyt  na  hrade  im vyhovoval,  pretože  na  Lietave  mali  k  dispozícii  tzv. Turzov palác 

v hornom hrade. I keď palác mal jednoduchšie zariadené izby ako v Bytči.  Zo sebou si 

brávali pre lepšiu bezpečnosť aj klenoty, ktoré uschovali na hrade.  

 Tak   tomu   bolo   aj   v   rokoch   Bočkaiho (Bocskayho)   povstania  (1604 až 1606),   

kedy   okolie znepokojovali  hajdúsi.  Vtedy  sa  Juraj  Turzo  so  svojou rodinou v apríli 1605 

presťahoval z Bytčianskeho kaštieľa na Lietavský hrad. Tento krok sa ukázal ako 

opodstatnený, nakoľko po varovaní veliteľa hajdúchov Bieleho Steča  sa  nepridal na stranu 

Štefana Bočkaia. Následne bol kaštieľ v Bytči poškodený a začalo aj pustošenie  lietavského 

panstva. Cez povstanie sa na hrad  uchýlili  aj  iné  šľachtické  rodiny  so  svojimi  

                                                 
62 KRIŽANOVÁ, E.: Hrady, zámky …, s. 58. 
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cennosťami  a  archívom.63 Rodina Juraja Turzu (teda manželka Alžbeta Coborová a ich deti) 

sa z Lietavy do  Bytče  vrátili  okolo 12. apríla  1606.  Stalo  sa  tak  potom  ako  provizor   

Ján  Ďurčanský   vyslal   poslov   do  Turca a  k  Bánovciam  nad  Bebravou,  ktorí  zistili,  že 

hajdúsi sa nechystajú vrátiť do Trenčianskej stolice.  V  liste  z  12.  apríla  1606  Jurajovi  

Turzovi   napísal:  „Včerajšiho  dne  spolu  i z  dietkami  navratila  se  (myslí  sa Alžbeta 

Coborová) v dobrem zdravy domuov i dietky, ktere  zde  byly  zostali  v  dobrem  zdravy  

našla.“64  Podobná situácia nastala po smrti Juraja Turzu  (1616)  v  roku 1620,  v  čase  

prechodu  kozáckych  vojsk  Považím.65   Gašpar  Kesi (Keszi) z Bytče dňa 2. novembra 1620 

písal Alžbete Coborovej, že lekár  Márton (Martin)  z  Trnavy prišiel  spolu  s  ním  do  Bytče  

na  obed.  Gašpar  Kesi  sa  v  liste  obáva  o zdravie Alžbety a sľubuje, že ten istý deň budú 

večer na Lietavskom hrade.  Praje  si,  aby  ju  našli  v  dobrom zdraví.66 O akú chorobu sa 

jedná list nič nehovorí,  ale  mohlo  ísť  vzhľadom  na  jesenný  čas o prechladnutie alebo 

chrípku.  

 Z  horeuvedeného  vyplýva,  že  rodina Turzovcov využívala hrad ako svoje sídlo len 

príležitostne.   Alžbeta  Coborová  sa po smrti svojho muža  najviac zdržiavala na Oravskom 

hrade.  K  trvalým obyvateľom hradu patril jeho personál a správca panstva – provizor. Ten 

býval  na   hrade   menej,  v  dôsledku  vykonávania  svojej  funkcie.  Často  bol  hosťom  v 

Bytčianskom  kaštieli  a  musel  dohliadať  na  správne  vedenie  účtov a odvody dávok,  preto 

cestoval  po  dedinách  lietavského  panstva.  V  písomnostiach  sa  spomína aj ako „úradník.“ 

Počas  ciest  po panstve trávil čas obzvlášť v majeroch panstva. Jeho dôležitou úlohou bolo  

podávať  správy o hospodárení, upozorňovať panstvo na rôzne zločiny. Informovať v  čase  

nebezpečenstva Juraja  Turzu,  ale  i vtedy,  kedy    nebol   v  Bytči,  či  jeho  rodina  je v  

poriadku  alebo  nie. Povinnosťou provizora bolo zabezpečiť plnenie rozkazov Turzovcov, 

ktoré sa týkali obyvateľov panstva. Napríklad po smrti Juraja Turzu 24. decembra 1616 Juraj 

Lúčanský  uisťoval  vdovu  Alžbetu  Coborovú,  že  splní  jej  prianie, ktorým bolo zakázanie 

„hudby, svadby a kratochvil.“67 Jeho  účty  museli obsahovať všetky  príjmy (týkali sa najmä 

naturálií, v menšej miere to boli peniaze za dlhy a z  práva  výčapu)  a  výdavky  (na  ošatenie, 

kúpu  zbraní,  opravu hradu, za sviečky, ....). Provizor tým pádom niesol veľkú  zodpovednosť  

za chod celého jemu zvereného panstva a osobne zaň zodpovedal. V  prípade  nedostatkov  ho  

                                                 
63 Od Čachtíc …, s. 168 až 170. 
64 List Jána Ďurčanského Jurajovi Turzovi z 12. apríla 1606. Štátny archív Bytča (ďalej ŠAB), Oravský 
komposesorát – thurzovská korešpondencia (ďalej OKTK), inv. č. 145, II. – D/35, fólia 10.  
65 Od Čachtíc …, s. 171. 
66 List Gašpara Kesiho Alžbete Coborovej z 2. novembra 1620. ŠAB, OKTK, inv. č. 780, III. – K/10. Spomínaný 
lekár z Trnavy, celým menom Martin Graimelius bol osobným lekárom Turzovcov. Bytčiansky zámok, s. 37.  
67 List Juraja Lúčanského Alžbete Coborovej z 29. januára 1617. ŠAB, OKTK, inv. č. 799, III. – L/13, fólia 1. 
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čakal trest,  preto  sa  zdá  dosť  zvláštne,  že  dostával  za  štvrťrok  12 zlatých  a  50 denárov,   

kým  kasteláni  dostávali  20  zlatých.  Provizorovi  pomáhal pisár, ktorý dostával štvrťročne 9 

zlatých. Jeho povinnosťou bolo spisovať účty  a inventáre hradu začo dostával pomerne veľkú 

sumu peňazí, i keď nemal taký podiel zodpovednosti ako jemu nadriadený provizor.68 

 Z  personálu  najvyšší  plat  mali dvaja kasteláni (v účtoch sa uvádzajú ako „hajtmani,“ 

v  prísahách  aj  ako „porkolab“).  Štvrťročne  im prináležalo 20 zlatých.69 Kasteláni mali hrad 

rozdelený  na  dve  časti,  jeden  mal  na  starosti  horný  a  stredný  hrad,  druhý   dolný   hrad. 

O  povinnostiach  kastelánov  sa dá dozvedieť z prísah z 27. júna 1615 a 26. októbra 1620. Ich 

hlavnou úlohou bolo postarať  sa o vojenskú zbroj a celý hnuteľný majetok nachádzajúci sa na 

hrade. Zaväzujú sa, že pre žiadnu  príčinu  nevydajú hrad do nepriateľských rúk a hrad otvoria 

svojej  vrchnosti,  ale  aj  ich  priateľom.  V  prípade,  ak  by  vlastník hradu zomrel musia bez 

akéhokoľvek odporu zložiť svoju funkciu a hrad oddať  do  rúk  nového  majiteľa  na  základe 

rozkazu  príbuzných.  Kastelán  musel  spolupracovať  s  ostatným  personálom   (tu   uvedené 

s čeľaďou) v dobrom, aby  nedochádzalo  k  zbytočným  konfliktom.70  Starať  sa  o  vojenskú 

zbroj  znamenalo  kontrolovať,  aby  zbrane boli funkčné, a ak by bolo potrebné tak zakúpenie 

nových  zbraní.  Boli  tiež  vrchnými  veliteľmi  drábov.  Pritom  im pomáhali dvaja „hradskí“ 

tvoriaci medzistupeň medzi drábom a kastelánom. Jeden hradský  bol na hornej bráne a druhý 

na dolnej bráne. Ich plat predstavoval štvrťročne 7 zlatých a 50 denárov.  

 Počet  drábov  na  hrade  v  roku  1621  bol  26.  Vzhľadom  k rozlohe hradu je to malý 

počet,   ale   skúsenosti   druhej   polovice  16.  storočia  ukázali,  že  veľký  počet  vojakov  je 

zbytočný.  Drábi  mali  na  starosti  chrániť  hrad,  ale  aj  dohliadať  na dodržiavanie poriadku 

v obciach lietavského panstva, hlavne v čase vyberania zemepánskych  dávok.  Ak bola vojna, 

prípadne  povstanie,  dochádzalo  k  posilneniu  obrany  hradu  vyšším  počtom  drábov. Drábi 

dostávali štvrťročne 6 zlatých. Pomáhali im ešte 4 hlásni, ktorí  museli  pozorovať  prístupovú 

cestu  na  hrad  a  podávať  správy  kastelánom  v  prípade  podozrenia.  Hlásny  oznamoval aj 

príchod osôb k hradu a jeho povinnosťou  bolo ohlásené  návštevy  pustiť  do  hradu.  Mali 

rovnaký  plat  ako  drábi.  Vojenský  poplach  sa na hrade vyhlasoval prostredníctvom 

jedného bubeníka s platom 1 zlatý a 50 denárov za štvrťrok.71 

                                                 
68 Provizorské účty z roku 1621 sú k dispozícii v študovni ŠAB pod signatúrou fasc. 182 no. 19. 
69 Tamže. 
70 Prísahy z 27. júna 1615 a 26. októbra 1620. ŠAB, Oravský komposesorát (ďalej OK), inv. č. 371, fasc. 176 no. 
11 a 15. 
71 Provizorské účty z roku 1621, ŠAB, fasc. 182 no. 19. 
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 V roku 1621 bol kľučiar zároveň aj šafárom, ktorý bol hospodárskym správcom hradu. 

Na  starosti  mal  zásobovanie hradu potravinami,72 najmä čerstvými (vajcia, mlieko), ktoré sa 

privážali  z  majera  pod  hradom  (aj  dnes  tento  majer  stojí). Na hrade sa už potom postaral 

o ich vhodné uskladnenie alebo o ich doručenie  do  hradnej kuchyne. Kľučiar a zároveň šafár 

dostával  štvrťročnú  mzdu  vo  výške 9 zlatých. Puškár a jeho paholok s platom 27 zlatých 50 

denárov  udržiavali  palné  zbrane  v  používateľnom  stave  a pravdepodobne sa podieľal aj 

na výrobe pušného prachu zo sanitry. Sluhovské práce na hrade zabezpečovali 4 slobodníci 

z Lietavy.73 V čase, kedy na hrad zavítali Turzovci, si zo sebou zobrali vlastné služobníctvo.  

Podľa potreby vykonával na hrade opravy murár  s platom závisejúcim na druhu a množstve 

vykonanej práce (za opravu dverí 3 zlaté, za murovanie  pavlače  dostal  preddavok  12  

zlatých).  Nakoľko hrad je na mieste, kde prírodné živly majú väčšiu silu, murára potrebovali 

počas celého roka.74 

 Zamestnanci,  ktorí  nie  sú  priamo písomne doložení v účtoch ako pekár a kuchár boli 

pravdepodobne  suplovaní  ženou  z  poddaných.  Pekár  a  kuchár,  ktorým  to  bolo   vyučené 

povolanie  sem  prichádzali  spolu  s  Turzovcami  počas  ich  návštev  a  núteného  azylu pri 

vojenských operáciách v blízkom  okolí.  Krčmár  tiež  nie  je  priamo  doložený  z  účtov,  ale 

z  inventárov  je  potvrdená  existencia  hradnej  krčmy75  ako  aj  na  základe  výdavkov pre 

ňu, zaznamenaných v provizorskom účte  z  roku  1621.76  Ten  uvádza  aj  štvrťročné  mzdy  

iných zamestnancov panstva, nebývajúcich na hrade (zamestnanci a ich plat pozri s. 27, 28). 

 Hradný   personál   obstarával   prevádzku   celého    objektu,    zabezpečoval   obranu, 

potraviny, správu. Bol si sebestačným za pomoci peňažných príjmov a naturálií panstva. Hrad 

tak  tvoril  samostatnú  hospodársku  jednotku,  ktorá  mala  symbolizovať silu hradného pána. 

Zamestnanci   sa   mali   postarať,  aby  aj  naďalej  hrad  zostával  v  prijateľnom  stave,  lebo 

akékoľvek zanedbanie by znamenalo  postupný úpadok a zánik takej veľkej stavby, akou hrad 

nepochybne bol.  

 

   

 

 

                                                 
72 Historický slovník slovenského jazyka V. Ed. Milan Majtán. Bratislava : Veda, 2000, s. 598. 
73 Urbár hradného panstva Lietava z roku 1626. In: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. (XVII. storočie). 
Ed. Richard Marsina a Michal Kušík. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 240. 
74 Provizorské účty z roku 1621.  
75 „v krčme pred zamkom“ Inventár z 27. decembra 1617. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 11, dvojstrana 10.  
76 „vydavek vina na zamkovej krčme“ Provizorské účty z roku 1621.  
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4. Údržba, zabezpečenie prevádzky a života na hrade 
 

Väčšina  slovenských  hradov  bola  a  je  situovaná na exponovaných miestach, kde sú 

neustále   vystavované    zmenám    počasia.       Tieto   nevhodné   poveternostné   podmienky 

spôsobovali,  že  o  hrady  bolo  nevyhnutné  neustále  sa  starať. Ide predovšetkým o problém 

strešnej  krytiny,  ktorou  bol  v minulosti drevený šindeľ. Ten rýchlo podliehal procesu hnitia 

a  bez  jeho  výmeny  sa  hrad z obytného sídla stával neobývateľný. Z toho vyplýva, že medzi 

najdôležitejšie  práce  súvisiace  s   údržbou   patrila   výmena   šindľa.     Údržba  musela  byť 

pravidelná  (iné  spôsoby  údržby  spomeniem  nižšie)  a  spolu  so zabezpečením chodu hradu 

(skladovanie obilia,  dostatok  vody,  hradná kuchyňa, ...)  vytvorili  obe  tieto  zložky  vhodné 

podmienky  pre  život.    Inventáre  hradu  umožňujú   vďaka  svojej   komplexnosti  urobiť  si 

predstavu o tom ako to fungovalo na Lietavskom hrade. 

 Najdôležitejšou  údržbárskou prácou bola výmena poškodeného šindľu. Preto boli na 

hrade  dostatočné  zásoby jedľového (400 ks) a smrekového (800 ks) šindľa. Šindeľ bol 

skladovaný vo vozárni.  Množstvo  skladovaného  šindľa  sa  menilo  podľa  okolností.   V  

roku  1615  je  ho najmenej a roky 1617 a 1619 znamenajú zvýšený počet.77 To  poukazuje  na  

to,  že  v  rokoch 1616 až 1626  prebiehalo  Betlenovo  povstanie  a  v  prípade  ohrozenia 

hradu bolo potrebné zhorenú časť striech vymeniť. K výmene strešnej krytiny dochádzalo 

v dôsledku jej hnitia, ale aj  prípadného  požiaru.   Výmena  nebola  dôležitá  len  z  ohľadu  

nezatekania stavieb, aby sa v nich dalo  bývať,  ale  aj  z  príčiny  skladovania  obilia  pod  

strechami. To potrebovalo vhodnú klímu, aby nezačalo plesnivieť. 

 Nemenej potrebné boli murárske práce, ktoré sa vykonávali pri úprave opevnení, ktoré 

boli  nutné  pre  obranu  hradu.  Na  Lietavskom  hrade  sa  uskutočňovali  aj opravy obytných 

budov.    I  keď  neležal  pri  významných  cestách  Uhorského  kráľovstva  a  protihabsburské 

povstania  prvej  polovice 17. storočia sa ho dotkli skôr okrajovo, veľká pozornosť sa venoval 

opevneniu.  Provizorský  účet  z  roku  1621  zachytáva  murárske  práce  a  plat  za jednotlivé 

úkony.   Pre  hrad  pracovali  dvaja  murári Jozef a Juraj.78   Opravy    opevnenia     vykonával  

prevažne   Jozef,  čo  umožňuje  vytvoriť predpoklad, že murár Juraj  bol  asi  učňom (Juraj sa 

spomína iba raz a Jozef  trikrát).  Platy  za  vykonané  služby  boli  nasledovné:  za  prachovňu  

                                                 
77 Inventár z 29. decembra 1615. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 9, s. 16. Inventár z roku 1617 uvádza počet 
smrekového šindľa na 1040 ks a jedľového na 1076. Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 10. Inventár 
z roku 1619 uvádza počet smrekového šindľa na 840 ks a jedľového na 2070 ks. Inventár z 27. decembra 1619. 
ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 15, dvojstrana 9. 
78 Sú to príslušníci druhej generácie talianskych murárov usadených v Bytči Františkom Turzom, ktorí stavali 
renesančný kaštieľ v Bytči. Bytčiansky zámok,  s. 39. 



 18

a  múr  pod  mostom  12  zlatých,  za  prachovňu  a  múr   vedľa   Kanižovej   15   zlatých,   za  

zamurovanie  okna v bašte 3 zlaté a  za  murovanie  Dubovej bašty 3 zlaté. Z opravy civilných 

stavieb  je  spomenutý  závdavok  Jozefa  za  murovanie  pavlače  z  rozkazu  Imricha  Turzu.    

Za  opravu  dverí  na Dubovej bašte dostal Jozef 3 zlaté.79 Na opravách hradu museli 

spolupracovať poddaní z dedín panstva.  Dediny Šuja, Ďurčiná, Bytčica, Konská, Višňové, 

Lietavská Lúčka, Babkov a Podhorie museli vydržiavať aj robotníka pre zámok, ktorý sa 

zúčastňoval prác podľa momentálnej potreby.80 

 V  účtoch  nie  je  priamo  spomenutá  údržba  a   čistenie   priekop,   ale   musela   byť 

vykonávaná. Pravdepodobne túto prácu robili  hradní drábi s pomocou poddaných. Preto mali  

k  dispozícii  čakany,81  motyky  a  lopaty.   Potrebné  boli  aj topory82 a sekery na rúbanie 

náletových drevín v priekopách. Taktiež museli zbavovať celý hradný kopec od  drevín,  ktoré 

by v prípade útoku poskytovali veľmi dobrú ochranu pre útočníkov. Pomocou čakanov a lopát 

prehlbovali a zväčšovali  priekopy,  ktoré  na  rozdiel  od  nížinných  hradov  a  kaštieľov  boli 

suché.   Priekopa  bola  iba  z  južnej   prístupovej  strany,   nakoľko  ostatné  časti  hradu  boli 

chránené    strmým  svahom  (západná  a severná časť) alebo skalnými bralami (východná 

časť).  V  roku  1621  cena  týchto  pracovných  nástrojov  bola:   sekera  5  denárov,  čakan  5 

denárov,  topor  22  denárov.83   Nutná  bola  aj  výmena reťazí na padacích mostoch a padacej 

mreži, preto sa na  hrade  nachádzala  reťaz  z  brány  s  dĺžkou  59  siah  (t.j. 111,89 m).84  Ich 

výmena  si  vyžadovala  aj  doplnenie  zásob  železných  reťazí,  ktoré  sa  taktiež používali na 

čerpanie vody z hradnej studne. Jedna siaha (1,896 m) reťaze stála 25 denárov.85  

 K  menším  opravným  prácam  dochádzalo  na oknách a dverách budov. Pri oknách sa 

rozbité   sklo  zaliate  v  olovených  tabuľkách  vymieňalo  náhradným,  ktoré  sa  pohybovalo 

v počte okolo  22 kusov.86 Okná osvetľujúce miestnosti s cennými vecami alebo archív a okná 

prízemia  mali  mreže.   Na  dverách  sa  najčastejšie  obnovovalo okutie dverí a pánty.87 Tieto 

práce mal v kompetencii kováč. Kováčsku prácu vykonával puškár. 

 Na  hrade existoval aj určitý stupeň protipožiarnej ochrany. Dokladajú to tri striekačky 

(v   inventároch  ako „strekače“)  a  jedna  stará  nepoužívaná  striekačka.88 Potrebná voda na 

                                                 
79 Provizorské účty z roku 1621.  
80 Urbár hradného panstva Lietava z roku 1626, s. 232 až 250. 
81 Železné nástroje, na jednom konci končité a na druhom s lopatkovitým ostrím a dreveným poriskom. Slovník 
slovenského jazyka I. Ed: Štefan Peciar. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971, s. 189. 
82 Veľká tesárska sekera. 
83 Provizorské účty z roku 1621.  
84 Inventár z 28. júla 1632. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 21, s. 12. 
85 Provizorské účty z roku 1621.  
86 Inventár z 28. júla 1632, s. 9. 
87 Inventár z 16. januára 1633. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 27, s. 7, 9. 
88 Inventár z 27. januára 1622. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 23, s. 5. 



 19

hasenie   sa  čerpala  zo  studne  a  dvoch  hradných  cisterien.   Je  pochopiteľné,  že  takýmto 

spôsobom bolo možné uhasiť  iba taký  požiar, ktorý nedosahoval veľké rozmery. V opačnom 

prípade  by  zhorel  celý  hrad,  nakoľko  strechy boli šindľové a na hrade boli trámové stropy. 

Striekačky  na  hrade  neboli  použité,  pretože  písomné  pramene  nespomínajú  požiar  hradu 

v prvej polovici 17. storočia. 

 Životne  potrebnou  bola  na  hrade  voda  pochádzajúca  zo  studne  v strednom hrade. 

Pôvodná hĺbka studne bola 98,61 m89 a jej  význam  zdôrazňoval  zápis  v  inventároch, kde sa 

uvádza ako „živá studňa.“90  Na  hrade  boli aj dve cisterny, ktoré zo striech zvádzali dažďovú 

vodu.  Studňa  bola vysekaná  do  skaly  a  vo  vrchnej časti mala štvorcový profil. Na nádvorí 

bola  ohradená  dreveným  oplotením  s  rumpálom  s  železnou   kľukou.91   Na  rumpáli  bola 

navinutá  železná  reťaz.  K  studni  prislúchali  dve okované vedrá. Ak vedrá spadli do studne 

použili  sa  povrazy  a  mačky92 – hákovité  zariadenie  slúžiace  na   vytiahnutie  vedier.93  Od 

studne  sa  voda  roznášala  v  „remenných (kožených)“  alebo  železom   okutých   drevených 

vedrách.94  Tento  stály  prísun  vody  spolu  s  dostatkom  potravinových  zásob 

zabezpečoval, aby hrad odolal aj niekoľko mesačnému obliehaniu. 

 Za  šera  a  v nočných hodinách slúžili na osvetľovanie sviece, na ktoré sa v roku 1621 

vydalo  27  zlatých  a  28  denárov.95  Sviečky  sa  dávali  buď do svietnikov alebo prenosných 

lampášov. Svietniky na stôl sa používali počas návštev a  ináč  boli  uschovávané  u  hradného 

kastelána.96   V  honosnejších   miestnostiach   boli   mosadzné   nástenné   svietniky.97  Drábi, 

služobníctvo  a  hlásni  na  bránach  mali  pre  svoju  potrebu  lampáše.  Tie  boli buď železné, 

sklenené alebo drevené.  Celkový  počet  lampášov  sa  pohyboval  okolo  10  kusov.98  V tých 

dobách  sa  chodilo  spávať  v závislosti od ročného obdobia, po západe slnka. A lampáše skôr 

používali hlásni na bránach, dávajúc pozor na možný príchod nezvaných hostí. 

 Opravu  a výrobu kovových predmetov mal na starosti kováč. Výroba sa vykonávala v 

„šmitni“  (vyhni).   Tu  mal  pre   svoju   potrebu:   jedny   kováčske   mechy   na   udržiavanie 

                                                 
89 Hĺbka studne je určená podľa dĺžky reťaze zo studne, ktorá mala 52 siah (t.j. 98,61 m). Inventár z 16. januára 
1633, s. 8. 
90 Inventár z 27. januára 1622, s. 17. 
91 Inventár z 16. januára 1633, s. 10. 
92 Inventár z 27. januára 1622, s. 5, 17.  
93 Slovník slovenského jazyka II. Ed. Štefan Peciar. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960, 
s. 74. 
94 Inventár z 28. júla 1632, s. 3. 
95 Provizorské účty z roku 1621. 
96 Inventár z roku 1629. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 25, s. 25 až 26. 
97 Inventár z 27. januára 1622, s. 26. 
98 Inventár z 28. júla 1632, s. 15. Inventár z 16. januára 1633, s. 8. 
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dostatočného  plameňa,  nákovu,  dve  kladivá  a kliešte.99 Z menej známych pomôcok tu bola 

rohatina,100  „utinek“ (?),  „kropač“ (?)  a  „šrobstoček“ (?).101  K  ďalším  pomôckam,  ktoré  

sa nachádzali  po  celom  hrade  patrili:   kováčske  kliešte,   tri  kováčske   kladivá,102  

hrebovňa103 a rašpeľ.104   Vďaka týmto nástrojom bolo možné vyrábať a opravovať klince, 

ktorých použitie bolo  všestranné;  okúvať  dvere;  nasadzovať  mreže  na  dvere  a  okná  a  

opravovať železné nástroje. V inventári z 28.  júla  1632  sa  vyhňa  nespomína,  ale  je  tu  

položka  „u Puškára,“ pričom  zariadenie  zodpovedá  inventárom, kde sa spomína „šmitňa.“ 

Naviac sú tu 4 dláta, 13 pilníkov a 2 sekáče pre pilníky.105  Na hrade pôsobil puškár-kováč, 

ktorý bol majstrom, pretože oprava  palných  zbraní  si vyžadovala odbornú zdatnosť. To 

dosvedčuje aj vysoký štvrťročný plat, ktorý dostával spolu s paholkom vo výške 27 zlatých 

a 50 denárov.106  

K   posledným   zatiaľ   nespomenutým   prevádzkovým   stavbám   sa   radia   maštale 

a vozáreň. Vozáreň slúžila nielen ako kryté stanovisko vozov a kočov, ale aj ako sklad šindľa.   

Preto sa tu nachádzal aj drevený rebrík.107 V roku 1621 stál drevený voz 2 zlaté a 50 

denárov.108 V  maštaliach  boli  v  roku  1612  dve  prázdne  bečky.109  Maštale  slúžili na 

ustajnenie koňov používaných  hradným  personálom.    Hospodárske  zvieratá  sa  na  hrade  

podľa  inventárov nechovali. A to z dôvodu blízkosti majera, vzdialeného približne pol 

hodiny pešej chôdze. 

 Z  listov personálu sa dozvieme aj o praní bielizne pre obyvateľov hradu. Na starosti to 

mala  „stara pani z Letavy,“ ktorá používala pre tento účel mydlo. Jeho spotreba bola vysoká, 

preto  prostredníctvom  kastelána  Lietavy  Juraja  Fejérpatakyho  žiadala  Alžbetu Coborovú 

o radu kde má ňou používané mydlo získať.110  

 Udalosťou,  ktorá  priamo  nesúvisí  s  údržbou  a zabezpečením prevádzky a života na 

hrade je správa o páde meteoritu. Ukazuje  zaujímavú  udalosť  z  všedného  života  na  hrade. 

O  tejto  udalosti  sa  ako  prvý  zmieňuje  Jozef  Kočiš,  ktorý robil inventarizáciu turzovskej 
                                                 
99 Inventár z 29. decembra 1612. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 5, s. 11. 
100 Nákova používaná na kovanie drobnejších predmetov a na menšie kováčske práce. Historický slovník 
slovenského jazyka V., s. 80.  
101 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 9. 
102 Inventár z 28. júla 1632, s. 11. 
103 Nákova na kutie klincov a klinov. Historický slovník slovenského jazyka I. Ed. Milan Majtán. Bratislava : 
Veda, 1991, s. 446. 
104 Nástroj na obrusovanie predmetov. Historický slovník slovenského jazyka V., s. 25. 
105 Inventár z 28. júla 1632, s. 11. Inventár z 27. januára 1622, s. 20. 
106 Provizorské účty z roku 1621. 
107 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 10. 
108 Provizorské účty z roku 1621. 
109 Inventár z 29. decembra 1612, s. 10. Bečka je väčšia drevená nádoba (sud). Slovník slovenského jazyka I., s. 
109. 
110 List Juraja Fejérpatakyho Alžbete Coborovej z 3. decembra 1624. ŠAB, OKTK, inv. č. 737, III – F/2, fólia 1.  



 21

korešpondencie.   Meteoritické   teleso   spadlo   za   vrchom   Cibuľník   neďaleko  hradu  27. 

novembra  1607  o  7  hodine  večer.   O  jeho  páde  o  8  hodine  večer  v  ten istý deň napísal 

rozrušený kastelán hradu Michal Závodský list adresovaný Jurajovi Turzovi.111      

 

 
                                                 
111 „Kdežto v. milosti oznamuji, že jsem dnes prave o hodine sedmej večerni nato spatril i Hlasny a vartovnici i 
jinych nekolik osob nato spatrilo že velmi hrozny a strašny z nebe ohen dluhi jako brvno dolu letel až tenže 
zamek (myslí sa Lietavský hrad) všetek osvietil a potom po malej chvyli jako by se trykrat cez pokoj prešiel 
takowy hrmot, stryleni jako z kušu a zeme treseni slyšev bylo že se okna cela i dvere zamkove zatrasli, a ten 
zvuk a hrmot stál tak jakoby trykrat … z hakovnice aneb velikeho kusu strelil. Teho pak ohnie co z nebe letel i 
vartovnici i ja … jsem se dovedoval kde bi prave padl uvideli za Veliky Cybulnik vpadl. Až v tom když už 
hrmot ustal i hradski stari Mikolaš Vavry nez vybehol na vartu, z sveg komory kde spal a zvedoval se 
vartovnikov kde stryleji.“ List Michala Závodského Jurajovi Thurzovi z 27. novembra 1607. ŠAB, OKTK, inv. 
č. 665, II – Z/7, fólia 1.  
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5. Potraviny, ich použitie a skladovanie 
 
 Na hrade sa skladovali trvanlivé potraviny a údené mäso. Rýchlo kaziace sa požívatiny 

každodenne  dovážali  na  Lietavský  hrad  z  majera  pod hradom. Preto sa tu chovali sliepky, 

kravy, ovce, svine, husi, morky, ryby a iné  zvieratá.112  Tie  poskytovali  čerstvé  vajcia,  

mäso a mlieko.  Trvalo  skladovateľné  potraviny  uložili  ako  bude  ďalej uvedené na celom 

hrade. Spracovanie na jedlo sa uskutočňovalo v hradnej pekárni a kuchyni. 

 Prvou  skupinou  skladovaných  potravín  sú  obilniny  (pozri  tabuľku  č. 1, s. 76).  

Pohanka, proso, bar,113 ovos a jačmeň sa ukladali pod  strechou,  kde  im  optimálnu  klímu  

zabezpečovali šindľové  strechy.   K procesu vysúšania dochádzalo aj vďaka vetracím 

okienkam v kamennej oblúčikovej  atike  hradu.    V  komorách   sa   skladovalo   pšeno.   

Menej   náročné   obilniny nepodliehajúce  rýchlo  vlhnutiu  ako  žito114 a raž sa uchovávali 

v bašte.115 Zásoby obilnín slúžili ako základ prípravy jedál v hradnej  kuchyni 

a v nepokojných časoch sa ich celkové množstvo zvyšovalo. 

 Druhú  skupinu  tvorí  ovocie  a zelenina (pozri tabuľku č. 2, s. 76). Podobne ako 

u obilia ide o  druhy  determinované  klimatickými  podmienkami lietavského panstva. Sušené 

ovocie ako slivky,  jablká116  a  hrušky  boli  uskladnené pod strechami,117 kde bolo 

najsuchšie. Z čerstvého ovocia boli jablká a hrušky umiestnené v pivniciach,118 podobne ako 

je tomu i v našich časoch, kedy  preberáme  skúsenosti  svojich  predkov.  Zo  zeleniny  bol  

pod  strechami  iba  hrach.119 Ostatná  zelenina  sa  uchovávala  v  pivniciach  ako  napríklad  

cibuľa  a  venčeky  cesnaku.120 Osobitnú  pivnicu  pod  pekárňou  mala  kapusta, ktorá sa 

skladovala vo forme hláv alebo ako kyslá kapusta v sudoch.121 Všetky druhy uvedenej 

zeleniny sú veľmi bohaté na vitamíny. Z nej pripravená  strava  bola  vyvážená  a  

poskytovala  aj  v zimných mesiacoch dostatok kvalitnej výživy. 

                                                 
112 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 10. 
113 Obilnina z rodu mohár Setaria, Historický slovník slovenského jazyka I., s. 111. 
114  Vymlátené zrná z klasov obilia. 
115 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 2, 4, 6 až 8. 
116 Tamže, dvojstrana 2. 
117 Inventár z 29. decembra 1615, s. 3. 
118 Inventár z 29. decembra 1612, dvojstrana 12. 
119 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 2. 
120 Inventár z roku 1629, s. 13 až 14. Inventár z 29. decembra 1612, dvojstrana 12. 
121 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 8. 
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 Ostatné  plodiny  rastlinného pôvodu vytvárajú tretiu skupinu.122  Mak sa skladoval 

pod strechou.123  Používal  sa  buď  do pečenia alebo ako zdroj oleja spolu s olejom 

z vylisovaného ľanového  semena,  ktoré  bolo   uložené   tiež   pod   strechou.     V   komore   

boli   jačmenné a  pohánkové  krúpy124  používané  na  prípravu  polievok  a  kaší. V bašte bol 

chmeľ,125 pričom výroba piva, v ktorom bol prísadou, bola sústredená do podhradného 

majera. 

 V štvrtej,  azda  najdôležitejšej  skupine je uvedená múka (pozri tabuľku č. 3, s. 77) 

a spôsob jej  skladovania.  Múka  bola  na  hrad  dovážaná  alebo  sa  priamo  mlela  na  hrade 

pomocou jednoduchých kamenných, v menšej miere jedným „dreveným mlynom.“126 

Hlavným skladom múky boli predná a zadná múčnica,127 kde bola chlebová múka a pekárska 

komora  s  dvoranskou  múkou a múkou vo vreciach.128 Bola uskladnená v sudoch na 

múku,129  ale najčastejšie vo vreciach. Na hrade rozlišovali tri typy múky: chlebová, 

dvoranská (určená  pre  hradný  personál)  a  „muka panska  čista.“130   Pre  zvýšenie  kvality  

múky   sa   používali   preosievacie   sitá – „smiček“ a  riečice.131  Menej  kvalitnou  bola  

krupičná  múka „grisa“132 používaná na prípravu krupičnej kaše. Múka tvorila základ 

každodennej stravy hradného personálu.   

 V piatej skupine nachádzame potraviny živočíšneho pôvodu (pozri tabuľku č. 4, s. 77). 

Tú je možné  rozdeliť  na  podskupiny:  mliečne  výrobky,  mäsové  výrobky  a  celé zabité 

zvieratá. Mliečne výrobky  boli  uložené  v  komorách,  boli to:  bryndza;133  ovčie,  

kravské134  a  topené maslo.135  V  komorách  a  pod  strechou skladovali slaninu (z tokajských 

a tunajších bravov),136 údené  mäso  (najmä  z  baranov,  v malej miere z kaprov) a masť.137 

Celé zvieratá bolo možné uchovávať  na  hrade  pod  strechou len v zimných mesiacoch 

                                                 
122 Tieto nie sú uvedené v tabuľke, nakoľko tvoria malú časť z celkového počtu rastlinných plodín umiestnených 
na hrade. 
123 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 2. 
124 Inventár z 29. decembra 1615, s. 9. 
125 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 6. 
126 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 3. 
127 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 6. 
128 Inventár z 29. decembra 1612, s. 9. 
129 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 4. 
130 Tamže, dvostrana 7, 8. 
131 Inventár z 29. decembra 1615, s. 12. Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. 
132 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 5. 
133 Inventár z 29. decembra 1612, s. 7. 
134 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 5. 
135 Inventár z roku 1629, dvojstrana 14. 
136 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. 
137 Inventár z roku 1629, dvojstrana 14. 



 24

(inventár z 27. decembra 1617). Boli  to  tokajské  a  tunajšie  bravy.138   Tokajské   bravy   

pochádzali   z   tokajského   panstva patriaceho Turzovcom.   

 Poslednú  šiestu  skupinu  tvoria prísady do jedál. Najdôležitejšou z nich bola soľ, 

ktorá sa  kupovala  na  Orave,139  v  stave  akom  sa  vyťažila.  Kupovaná  soľ  pochádzala  

z veľkých soľných baní vo Wieliczke v Poľsku. Na hrade bola vo forme  soľných  kolies  v  

počte  okolo dvoch  kusov.140  Ako  sladilo  sa  namiesto cukru používal med. Med sa 

skladoval v sudoch (v troch  veľkých  a jednom malom súdku).141 Koreniny ako klinčeky, 

muškátový orech a škorica boli v jednej truhle142 a používali sa len pri návštevách Turzovcov 

a ich hostí. 

 Celkovo  možno  zhodnotiť  druhovú  skladbu  potravín  ako  veľmi   pestrú   v   rámci 

možností chladnejších podnebných podmienok  lietavského  panstva.   Zásobárne  poskytovali 

hradnému  personálu  najmä  obilniny, ovocie a zeleninu. Mäso sa používalo iba príležitostne. 

Častejšie  sa  jedli potraviny živočíšneho pôvodu (slanina, bryndza a maslo). Nevyhnutnosťou 

bola soľ a med ako každodenne používané ingrediencie do jedál. Korenie bolo vyhradené skôr 

pre slávnostné príležitosti. 

  

5.1. Hradná kuchyňa a pekáreň 
 Chlieb  a  pečivo  vyrábali  priamo  na  hrade  v  hradnej  pekárni. Tá používala zásoby 

múky prísne reglementovanej pre personál a pánov. Tento rozdiel  nebol  v  prípade chlebovej 

múky. K pekárni prislúchala aj pekárska komora.   V  pekárni bola pec, kvasný súdok (kvas je 

dnešné  droždie),   8  dosiek  na  váľanie  cesta,   2  pekárske  korytá  a   2  lopaty,  ktorými  sa 

vyťahovali  upečené  chleby  z  pece.143  Ešte  pred  prípravou  cesta  sa  múka  osievala  

najprv riedkym  a  potom  hustým  sitom,144  ktoré  nazývali  sviečkou.145  V  pekárskej 

komore boli 2 veľké múčnice a malý múčny sud.146 Múka sa z nich vyberala lopatkou a  

dávala  do  korcov,147 ktoré odniesli na preosiatie do pekárne. Odpad z neho – otruby sa  

potom uskladnili v komore. Nespotrebovaný chlieb sa dával do „truhly pre chlieb.“148 

                                                 
138 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 4. 
139 Inventár lietavskej časti bytčianskeho panstva z roku 1618. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 14. 
140 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 8. 
141 Tamže, dvojstrana 5. 
142 Inventár z roku 1629, dvojstrana 24. 
143 Inventár z 29. decembra 1612, s. 9. 
144 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 5. 
145 Inventár z 29. decembra 1612, s. 9. 
146 Inventár z roku 1629, dvojstrana 20. 
147 Miera na sypaniny s obsahom 25 až 85 l. Historický slovník slovenského jazyka II. Ed. Milan Majtán. 
Bratislava : Veda, 1992, s. 103. 
148 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. 
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 Vedľa  pekárne  stála hradná kuchyňa. V inventároch sú uvedené len železné predmety 

a  zvyšné  zariadenie bolo podobné ako riad uložený u dvoch slúžok v Hričove. Tento riad bol 

uvedený  v  účtoch  lietavského  panstva.  Kuchyňu tvorila jedna veľká miestnosť s ohniskom. 

Na  ohnisku  bol  pár veľkých kozí, na ktorých sa obracalo pečené mäso.149 Mäso sa dalo 

piecť aj  na  ražni  na nôžkach.150 Drevo sa ukladalo na malé železné kozy.151 Z kuchynského 

riadu tu bola  jedna  kadička  pre  vodu,  jedna  medená  kanva152  a  2  štoky.153  Na základe 

spomínanej analógie možno predpokladať, že v  kuchyni  boli  aj  tieto  veci:  mosadzný  

mažiar  s  tĺkom; drevené  misy;  medené  panvičky  s nôžkami; medené pokrievky; plechové 

soľničky; sekáče; strúhadlo  na  tvaroh; taniere; varechy; medený džbán na hriatie vody; 

mediaky pre kúpeľ, luh a  vosk;  lieviky  a  prípadne  iné.154  Ceny  niektorých kuchynských 

riadov boli nasledovné: za tanier 1 denár, za hrnčeky 15 denárov, za 80 sklenených hrncov 

a 20 randlíkov 15 zlatých.155 

 Kuchyňa   a   pekáreň   vďaka   veľkým    zásobám    potravín   a    dovozu    čerstvých 

z   podhradského   majera,   zabezpečovala   každodenný   jedálny   lístok.      Ten   bol   

určený predovšetkým personálu.   V účtoch   nie   je   zmienka   ani   o   kuchárovi  ani   o   

pekárovi. Zabezpečoval to buď niekto z hradného personálu, alebo niektorá z poddaných žien. 

Návštevu Turzovcov  zabezpečoval  profesionálny  pekár a kuchár, ktorí prišli spolu s pánmi 

z kaštieľa v Bytči. Tabula bola slávnostnejšia a použili sa aj  spomenuté koreniny uchovávané 

pre takúto príležitosť. 

 Pri  jedle  bolo  treba  aj podľa situácie kvalitné alebo menej kvalitné víno. Kvôli tomu 

mali  na  hrade  hlbokú,  zadnú  a  pivnú  (kde  bolo nielen pivo, ale aj víno) pivnicu, kde bolo 

v  sudoch  víno z rozličných oblastí Uhorského kráľovstva. Víno nepoužívali len na hrade, ale 

rozdeľovalo  sa aj do panských krčiem na lietavskom panstve.156 Robilo sa tak 

z pochopiteľného dôvodu,  že  severozápadné  Slovensko  nemalo  žiadnu vinohradnícku 

oblasť. Jedna z krčiem bola  aj  na Lietavskom hrade.157 Výdavok vína pre jej potrebu, ale aj 

iných krčiem na panstve sa zaznamenával  v  provizorských  účtoch.   Druhová  skladba vína 

sa každoročne menila (pozri tabuľku č. 6, s. 79).   Rozlišovali  sa  vína  nové  a  staré. 

                                                 
149 Inventár z 29. decembra 1612, s. 10. Koza bola železným stojanom na 4 nôžkach. Slovník slovenského jazyka 
II., s. 118. 
150 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 4. 
151 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. 
152 Inventár z 29. decembra 1612, s. 10. 
153 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. Štok je mäsiarsky a kuchárský klát, na ktorom sa sekalo mäso. 
Historický slovník slovenského jazyka V., s. 673. 
154 Inventár lietavskej časti bytčianskeho panstva z roku 1618. 
155 Provízorské účty z roku 1621. 
156 Na prepravu vína slúžili rôzne pomôcky, ktoré sú opísané na s. 40. 
157 Pozri s. 15, tam aj príslušné poznámky. 
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Z malokarpatskej vinohradníckej oblasti to bolo  víno  modranské,  prešporské,  svätojurské  

tatárske,  svätojurské,   svätojurské  červené, svätojurské  polinkové158  a  bohdanovské.  

Z iných oblastí to boli vína väčšinou jedného druhu šopronské,  tokajské,  levické,  

moravské,159  skalické  červené  a urminské.160 Vína, pri ktorých nebolo napísané červené boli 

bielymi vínami, ktoré sa pili viac pre svoju lepšiu stráviteľnosť. 

 Hrad  predstavoval  v  oblasti  potravín  samostatnú jednotku s dostatočnými zásobami 

potravín,  ktorých  počet  sa  zvyšoval  len v  čase ohrozenia. Potraviny sem boli sústreďované 

z  majerov  lietavského  panstva,  ktoré  opätovne  zhromažďovali  naturálie  z  obcí   panstva. 

V nepokojnejších časoch boli na hrade potraviny aj lepšie chránené,  preto  v  jeho  pivniciach 

bolo  víno,  ktoré malo veľkú hodnotu. K zužitkovaniu početných zásob dochádzalo v kuchyni 

a  pekárni,  kde  vyučení  ľudia  v  takomto  remesle  pôsobili  iba  v  čase,  kedy  sa  na  hrade 

zdržiavali Turzovci. 

 

 

 
 

 

 

 
                                                 
158 Inventár z 29. decembra 1612, s. 12 až 15. 
159 Inventár z 29. decembra 1615, s. 6, 7. 
160 Urminské podľa obce Urmince v okrese Topoľčany. Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 8, 9. 
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6. Hospodárske zázemie hradu 
 
 Zaradenie  tejto  kapitoly  je dôležité, pretože hrad sám o sebe nepredstavoval výrobnú 

jednotku.  V  širšom  zmysle  slova  ide  o  celé panstvo.161 Práca sa však nevenuje panstvu, 

ale hradu.  Preto  sa  za  zázemie  v užšom ponímaní chápe podhradský majer, ktorý 

zabezpečoval prísun  piva  a  čerstvých  potravín,  ktoré  neboli na hrade. Budovy tohto 

majera dodnes stoja. Postupom  času  sa  okolo  neho  vytvorilo  menšie osídlenie, aby bolo 

možné zabezpečiť jeho prevádzku.   Majer  stojí  v  časti,  ktorá  nesie  jeho  meno  Lietava – 

majer.   Budovy  majera pozostávali  z domu správcu, sladovne, pivovaru, mlyna, 5 humien, 

pivnice,162 novej vozárne163 a záhradníkovho domu.164 

 Majerský  pivovar  vyrábal  pivo pre celé lietavské panstvo. Odtiaľto sa pivo rozvážalo 

na hrad a do krčiem v dedinách panstva.  Najkvalitnejšie bolo marcové pivo. Hlávkový chmeľ 

nebol hlavnou výrobnou surovinou, ale poskytoval potrebné látky na korenenie piva.165    Slad 

sa pripravoval  v  sladovni    v   drevených   kadiach  s  železným  okutím. Kvasiaci slad sa  

premiešaval  dvomi  lopatami.  Materiálom  na jeho výrobu nebol len chmeľ, ktorý sa 

v súčasnej dobe používa na  výrobu  piva.  Boli  ním aj ovos, žito a jačmeň.166 Slad sa potom 

prelieval  do  brečevných  kadí  v  pivovare,  v  ktorých  bolo  mláto,  čo je vylúhovaný 

slad.167 V pivovare bola aj spúšťacia, miešacia kaď. Finálny produkt pivo sa  získaval varením 

v kotly. Po vychladnutí sa pivo  prelievalo  pomocou  pivných  korcov  do  dvoch  menších  a  

dvoch  väčších  kadí,   z   ktorých  exportovali  pivo  na  spotrebu.   Časť piva sa uskladňovala 

v pivnici pri pivovare, v ktorej boli rôzne nádoby na podávanie a prevoz piva.168 

 Spracovanie  obilnín  na  múku  prebiehalo  v  mlyne, ktorý bol pravdepodobne vodný. 

Tečúca voda z Lietavského potoka poháňala dva mlynské kamene „ze wšim strogem.“169 Mlel 

múku aj pre  poddaných  z  dedín,  ktoré  odovzdávali  dávky  do  lietavského  majera.  Majeri 

v  Rajci,  Rajeckých  Tepliciach,  Bánovej,  okrem  Trstenej  (dnes časť Rajeckej Lesnej) mali 
                                                 
161 Lietavské panstvo bolo tvorené 26 osadami: Babkov, Bánová, Bitarová, Brezany, Bytčica, Čierna (v 
súčasnosti Veľká a Malá Čierna), Ďurčiná, Frývald (v súčasnosti Rajecká Lesná), Ilové (v súčasnosti časť 
Lietavskej Lúčky), Jasenová, Kľače, Konská, Kunerád, Lehota, Lietava, Lietavská Lúčka, Podhorie, Poluvsie, 
Poruba (v súčasnosti Kamenná Poruba), Porúbka, Rajecké Teplice, Stránske, Strážov, Šuja, Zbyňov a mestečko 
Rajec. Lietava : Podnik …, s. 65, 66. 
162 Inventár z roku 1629, s. 8 až 12. 
163 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 11. 
164 Inventár z 29. decembra 1612, dvojstrana 15. 
165 Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Ed. Milan Demo. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
2000, s. 393. 
166 Inventár z roku 1629, s. 10. 
167 Historický slovník slovenského jazyka I., s. 154. Historický slovník slovenského jazyka II., s. 311. 
168 Inventár z 29. decembra 1612, dvojstrana 16. Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 10, 11. 
169 Inventár z roku 1629, s. 11, 
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vlastné  mlyny.170  Múka  sa  v  mlyne  neskladovala, nakoľko každý si ju bral domov. Panská 

múka ako už bolo povedané, bola v múčniciach na Lietavskom hrade.  

 V  dvoch  krajných humnách bolo až po hrady jačmeňa, dva vozy viky (druh ďateliny) 

a jeden voz sena. V dvoch prostredných humnách bolo až po hrady žito a slama. V poslednom 

treťom  humne  bol ovos, 10 vozov sena a slama.171 Humná v zimných mesiacoch poskytovali 

stravu  majerským  hospodárskym  zvieratám.  Nová vozáreň slúžila podobne ako na hrade na 

uskladnenie šindľa, bolo ho 2370 kusov. Okrem neho tu bolo 7 vínnych sudov,172 z ktorých sa 

predávalo víno do krčiem. Víno doplňovali zo zásob na hrade. 

 Dobytok  ustajnený  v  majeri sa cez leto pásol v blízkom okolí a cez zimu bol kŕmený 

zo  zásob  v  humnách.  Boli  tu  jalovice,173  bujak,174 kravy, teľatá, bravy175, jahňatá, 

barančatá, ovce a  svine.  Výroba  masla  prebiehala práve v majeri, kde sa maslo mútilo 

v troch maselniciach. Z  hydiny  chovali  husi,  sliepky, kohúty, kapúny176 a morky (pozri 

tabuľku č. 5, s. 78). Čerstvé vajcia boli  odnášané  na  hrad.   Med  bol  stáčaný  z  včelích  

klátov  (úľov).177   Pri  majeri  boli   aj rybníky,178 ktoré sa obnovovali od druhej polovice 

roku 1611.179 

 Celý  majer  mal  na  starosti  majerník  s  platom  3  zlaté. Musel sa postarať o ďalších 

zamestnancov  a  riešiť  ich prípadné spory. Ručil za bezpečnosť a býval priamo v majeri. Pod 

jeho kompetenciu spadali dve dievčatá s platom 1 zlatý 50 denárov. Povinnosťou dievčat bolo 

upratovať,  kŕmiť  hydinu  a  zbierať slepačie vajcia. Ostatné zvieratá pásol sviniar (s platom 1 

zlatý 10 denárov), valach (pásol ovce, s platom 1 zlatý 60 denárov) a pastier jalového dobytka 

(s  platom  1  zlatý  50 denárov).  Kramár  (obchodník)  s  platom  1 zlatý 60 denárov predával 

nadprodukt majera alebo zabezpečoval kúpu potrebných predmetov pre prevádzku majera.180 

 Osobitne  sa  vyčleňoval  pivovarník,  záhradník a rybnikár. Ich nadriadeným podobne 

ako majerníka bol provizor, ktorý ich vyplácal. Pivovarník spolu so záhradníkom dostávali po 

                                                 
170 Inventár z 29. decembra 1612, dvojstrana 15. 
171 Inventár z roku 1629, s. 9, 10. 
172 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 11. 
173 Mladé kravy pred prvým otelením. Historický slovník slovenského jazyka I., 513. 
174 Dospelý samec rožného statku. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 163. 
175 Obyčajne vyrezaný samec svine, určený na kŕmenie. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 153. 
176 Vykastrované kohúty. 
177 Inventár z roku 1629, s. 8, 9. 
178 Rybnikárstvo sa na lietavskom panstve rozvíjalo od čias Zápoľských. Prvý rybnikár je doložený k roku 1539. 
Okolo roku 1589 bolo na lietavskom panstve 32 rybníkov. Začiatkom 17. storočia zriadili dva veľké rybníky 
(nižný a vyšný), v ktorých chovali kapre, šťuky a karasy. Lietava : Podnik …, s. 162, 163.  
179 List Jána Ďurčanského Jurajovi Turzovi z 27. júna 1611. ŠAB, OKTK, inv. č. 145, II – D/35, fólia 17. 
180 Provizorské účty z roku 1621. 
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3  zlaté.  Záhradník  býval  v  majeri  v  domčeku,  kde  obhospodaroval  zeleninovú  a ovocnú 

záhradu. Jeho plat bol 2 zlaté 50 denárov.181 

 Majerské  hospodárenie  sa  začalo  objavovať  na  hradných  panstvách   koncom   16. 

storočia  a  začiatkom  17.  storočia.  Inak tomu nebolo ani na lietavskom panstve. Tento nový 

systém    sa   ukázal   ako   výnosnejší.     Majere   sa   tak   stávali   prirodzenými   

strediskami hospodárskeho  života  panstva.   Ich  výstavbou  a  lokalizáciou  do určených 

oblastí sa mohli ľahšie vyberať naturálne dávky. Pri ich zvoze nedochádzalo k veľkým 

stratám,  ako  predtým, kedy  existovalo  len  jedno  centrum  hospodárstva (hrad, kaštieľ, 

kláštor). Pre Lietavský hrad bol podhradský majer nepostrádateľný, pretože poskytoval vajcia, 

maslo a v lete aj mäso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
181 Tamže. 
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7. Obrana hradu 
   
Vojenský aspekt tvoril najvýznamnejšiu funkciu hradov od ich vzniku až po ich zánik. 

Hromadný vznik  a  zakladanie  hradov nastalo po roku 1241, aby sa zvýšila obranyschopnosť 

krajiny.  Postupne  však  hrady  začali prechádzať do rúk šľachty, ktorá ich používala na svoju 

vlastnú obranu. Od obdobia renesancie dochádza aj k väčšej snahe pretvoriť hrad na pohodlné 

sídlo.  To  si,  ale  i po úpravách zachovávalo pevnostný ráz. Podobne to platí aj pre Lietavský 

hrad. Pasívnou  súčasťou obrany hradu bolo opevnenie. Lietavský hrad mal v prvej polovici 

17. storočia  moderné  opevnenie,  ktoré  dosiahlo  v  tomto   období   maximálnu   veľkosť.   

Boli vybudované  nové  opevňovacie  prvky,  ale boli upravené aj staršie pevnostné stavby. 

Obrana hradu bola sústredená najmä na dolný hrad,  ktorý bol ľahšie prístupný ako horný. 

Horný hrad bol  zabezpečený  len  rondelom  na  východnej strane v prízemí 

s delostreleckými strieľňami. V  dolnom  hrade bol moderný barokový polygonálny bastión 

a prestavaný pravouhlý bastión. Ostatné  časti  opevnenia  boli  brány  a  veľká  a  malá  

okrúhla  bašta.182  Opevnenie hradu sa zachovalo  v  pôvodnom  rozsahu,   keďže  nebolo  

zdemolované  na  cisársky  príkaz  ako na neďalekom Strečnianskom hrade.  

Palné  zbrane  tvorili  aktívnu  časť   obrany   opevnení   Lietavského   hradu.    Hradné 

inventáre  zachytávajú  aj  chladné  zbrane,  ktoré  tvorili  v  sledovanom období už len súčasť 

hradnej zbrojnice a pre aktívnu obranu sa nepoužívali. Medzi palnými  zbraňami umiestenými 

na hrade sa rozlišujú ťažké a  ľahké.   Najvýznamnejším  podielom  sa  na  ťažkých  zbraniach 

zúčastňovali  delá.   Na  hrade  bolo  6  kusov  diel,  z ktorých po smrti Imricha Turzu (1621) 

dedičom rodiny Turzovcov pripadli do údržby tri delá.   Jednalo  sa o delá, ktoré mali priamy 

vzťah k Turzovcom. Na hradbách (valoch) sa nachádzalo „hrubé delo“ zo  Spišského  hradu,  

ktoré testamentárne poručil  Krištof  Turzo  palatínovi  Jurajovi  Turzovi.   Zvyšné dve delá 

situované  v  Dubovej  bašte  nechal  odliať  Imrich  Turzo v Brehu. Zostávajúce tri delá boli 

spoločne udržiavané  všetkými  spolumajiteľmi  Lietavského  hradu.   Na hradbách to boli dve 

delá  Mikuláša  Kostku  z  polovice  16.  storočia a pod hodinami sa nachádzalo „prudké delo“ 

z  roku  1520.183  V  dolnom  „czeykháze“184  boli  ešte  dve  malé  delá.  K delám bolo možné 

pripojiť  drevené  lafety,  ak  by  bolo  potrebné  delá  premiestňovať.  K nabíjaniu  diel slúžila 

„varečka k nabijani“ a k zapaľovaniu diel boli  k  dispozícii  zväzky  knôtov.185   V  dolnom 

                                                 
182 Hrad Lietava – dolní hrad, archív Krajského pamiatkového úradu Žilina. 
183 Inventár z 27. januára 1622, s. 20, 21. 
184 Slovo je skomoleninou maďarského slová cégház, tj. zbrojnica. 
185 Inventár z 28. júla 1632, s. 8, 10, 13. 
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„czeykháze“  uskladňovali gule do diel, z ktorých niektoré boli výhradne určené pre určitý typ 

dela. Bolo to:  511  železných  gulí  k  veľkému delu, 304 gulí k delu zo Spišského hradu, 120 

železných  gulí  k  prudkému  delu.   Zaujímavosťou  je i zápis o najväčších železných guliach 

v 45 kusoch, ku ktorým nie je na hrade  žiadne  delo.   Kamenných gulí bolo spolu 501. Tie sa 

však nerozlišovali podľa typu dela,  ale  podľa kritéria vzniku ako nové a kritéria veľkosti ako 

menšie a väčšie. Medzi ťažké zbrane patril jeden mažiar uchovávaný v bašte, ktorý sa už v 30. 

rokoch nepoužíval, pretože gule preň  sa  vôbec nespomínajú.186 Z ťažkých palných zbraní 

bola na hrade najviac šmihovníc,187 ktoré boli menšie ako delá. Ich celkový počet bol 19 

kusov a jedna šmihovka. Medzi nimi bolo 6 šmihovníc Františka Turzu uložených na 

hradbách. 3 šmihovnice darované Bernardom Turzom z Bojníc sa nachádzali „v kucharskej 

izbe, nad Kanižu a na veži.“ 3 šmihovnice venované vojvodom Matejom Jurajovi Turzovi boli 

vo veľkej okrúhlej bašte a jedna pod strechou. Na hradby situovali 2 šmihovnice, ktoré kúpil 

Juraj Turzo v Budatíne. V Dubovej bašte ostávali 2 šmihovnice, ktoré získal Imrich Turzo 

kúpou od Gašpara Tribeľa zo Slovenskej (Zvolenskej) Ľupče. K šmihovniciam prináležalo 

3350 obyčajných šmihovnicových gulí, 500 cisárskych šmihovnicových gulí a 234 

kamenných šmihovnicových gulí so železným povrchom.188  

Z    ľahkých   palných    zbraní   inventáre    uvádzajú   hákovnice,    muškety,   ručnice     

Tieto  zbrane  boli  rozmiestnené  najmä  v  interiéroch  hradných  budov,  na pavlačiach, časť 

z nich pre svoju opotrebovanosť a nepoužiteľnosť uložili pod hradné strechy. Hákovnice  boli  

zbraňami, ktoré vznikli v 15. storočí zúžením a  predĺžením  diel.   Svoje pomenovanie dostali 

podľa  háku,  ktorým  sa  zachytili  za   hradbu,   pretože odraz pri streľbe bol značný.189 Počet 

hákovníc bol 117 (iba v roku 1633 105  a chýbalo 26),  pričom  sa  rozlišovali  nové a staré. 

K hákovniciam prislúchalo 11 železných   „furiem,“190  ktoré  slúžili ako vidlice na podopretie 

hákovníc alebo ako pažba hákovnice.191  Mušketa (muška) vznikla  v  20.  rokoch 16. storočia 

z hákovnice jej zľahčením.  Preto sa už  nemusela podopierať  vidlicou.192   V roku 1627  bolo  

na  hrade  57  muškiet  (z  nich   jedna   darovaná   tarnovským   kniežaťom)   plne funkčných  

a  7  nemalo  svoj  stroj  (zámok) – spúšť  potrebná  pre  výstrel.   V 30. rokoch 17. storočia sa 

počet muškiet znižoval. Pre upevnenie muškiet na  telo  obrancov  používali 33 pantalierov.193   

Ručnice   vznikli  obdobne  ako  hákovnice  zmenšením  diel,  aby  mohli  byť ovládané ručne 
                                                 
186 Tamže, s. 5, 9, 10. 
187 Ide o rýchlopaľné stredoveké delo. Od Čachtíc …, s. 214. 
188 Inventár z 16. januára 1633, s. 3, 5, 6, 19 až 21. 
189 Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM – díl II., s. 735. 
190 Inventár z 28. júla 1632, s. 3, 10. Inventár z 27. januára 1622, s. 3, 7.  
191 Historický slovník slovenského jazyka I., s. 363. 
192 Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM – díl XVII., s. 912. 
193 Inventár z 28. júla 1632, s. 8. Inventár z 27. januára 1622, s. 3, 4. 
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a aby nahradili kuše a luky v druhej polovici 14. storočia. Osobitné  strelivo  pre ručnice  na  

hrade  nebolo  vyhradené  a  používali   sa   do  nich  kamenné,  železné  aj olovené gule.194 

Na hrade sa nachádzali  viaceré  typy  ručníc  ako  hajdúske,  tešínske,  dlhé,  s  banským  

strojom  a   s  čiernym  lôžkom.  Ich  celkový  počet  bol  100  kusov,195   ale  po  roku  1627  

dochádza k ich postupnému premiestňovaniu na iné hrady, ktoré dedičia Lietavy obývali. 

 Pušný  prach  pre  palné  zbrane  sa  vyrábal  priamo  na hrade. Vyrábal sa z dreveného 

uhlia, síry a sanitry. Jednotlivé látky sa dôkladne  roztreli  buď  vlhké, alebo suché a potom sa 

spolu miešali kým nevznikol koláč.   Ten  bol  následne  rozkúskovaný a jednotlivé zrnká boli 

leštené, grafitované  a nakoniec  sušené.   Pomer  jednotlivých  zložiek  bol  približne 6:2:1.196 

Drevené uhlie,  ktoré  sa  využívalo  aj  na  vykurovanie miestností vyrábali uhliari, štvrťročne 

vyplácaní troma luknami chlebového žita.197 Síra a sanitra198  sa  získavali  kúpou.   Vyrobený 

pušný prach sa vážil na špeciálnych váhach.199   Po  zvážení  ho  uložili  do  sudov,  ktoré  boli 

v hradných prachovniach.  

 Okrem  klasického  už  spomínaného  streliva  boli  na  hrade  aj zásoby  menej 

častých druhov   nábojov   do   palných  zbraní.   Tie  mali  znásobiť  škody  pri  dopade.   

Najčastejšie poškodzovali  nepriateľa  ohňom  alebo  svojimi  výstupkami  mali spôsobiť 

hlboké tržné rany obliehateľom. Ich počet sa nemenil, čo svedčí o tom , že v  20.  a  30.  

rokoch  17.  storočia  sa vôbec nepoužívali. Boli skôr akousi  raritou  ako  pravidelne  

používaným  nábojom.  Bolo  to „1300  orechov  rohatych  železnych,  100  krčjaškov  

vapnom  napuštenych,  300 praznych krčjaškov, 1415 krčjaškov  ohnivych,  83  kuly  

ohnivych,  37  bozeganov  (budzogáňov) ohnivych, 61 dardov (kopijí) ohnivych a 60 kolačov 

ohnivych.“200 

 Arzenál  zbraní  zaradil Lietavský  hrad  medzi  najlepšie  vyzbrojené   hrady   horného 

Považia. V tomto priestore bol vo  vojenstve  druhým  za  Strečnianskym  hradom,  

opatreným najmodernejším  rannobarokovým   opevnením.     Údržbu   zbraní   mal   na   

starosti   puškár s   paholkom,   ktorí   boli   aj   kováčmi.    V  dnešnej  dobe sú zbrane 

z Lietavského hradu na Oravskom hrade kam sa dostali po delení zbraní v roku 1631 medzi 

dedičov Lietavy.201 

                                                 
194 Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM – díl XXII., s. 53. 
195 Inventár z 27. januára 1622, s. 3, 4, 17. 
196 Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM – díl XX., s. 532. 
197 Provizorské účty z roku 1621. 
198 Prírodný alebo umelo pripravovaný liadok draselný. Historický slovník slovenského jazyka IV. Ed. Milan 
Majtán. Bratislava : Veda, 1995, s. 219. 
199 Inventár z 27. januára 1622, s. 9. 
200 Inventár z 16. januára 1633, s. 9, 18. 
201 Od Čachtíc …, s. 174. 



 33

8. Lokalizácia, zariadenie, využitie budov hradu 

a porovnanie so súčasným stavom 
  

Vytvorenie  tejto  kapitoly  je  možné  len  vďaka  ucelenosti  súpisov   zbraní,   

obilnín, nábytku v interiéroch, ktoré sú lokalizované do miestností hradu.   Presné  určenie  

pôvodných miestností vzhľadom k dnešnému stavu zrúcanín je  takmer  presné.   K  

nepresnostiam  môže dôjsť najmä v priestore Turzovho paláca,  kde  je najväčšia deštrukcia 

vnútorných murív. Pri popise bude uvedená aj doba vzniku budovy a prípadné prestavby. 

  

8.1. Dolný hrad 
 Areál  dolného  hradu  sprístupňuje  Predná  brána,  ktorá  je  zároveň  delovou baštou. 

Pochádza zo začiatku 17. storočia.  Je  to  pôvodne  trojposchodová  stavba,  v  súčasnej  dobe 

dvojposchodová s časťou tretieho poschodia. Stropy v objekte boli trámové. Celá južná fasáda 

má 5  mohutných  delových  strieľní,  ktoré  chránili  predpolie  brány.    V  prízemí  brány  sa 

zachoval  vjazdný  otvor  brány  bez  ostenia. Za týmto otvorom bol valene zaklenutý prejazd, 

vedúci  na  prvé    nádvorie dolného hradu.   Na  prvom  poschodí  objektu  sa  zachoval v JZ 

rohu ťah rozpadnutého komínového telesa.202 Do roku 1626  v  budove  Prednej  brány  bola  

miestnosť strážcu, ktorý mal k dispozícii dlhý stôl,  štvorhranný  stolček  a dlhú stoličku. 

V podkrovných priestoroch bol skladovaný ovos. Preto tam boli aj nádoby na  jeho 

premeriavanie: polukenica (polukorec) a korec.203 Po roku 1626 nábytok v miestnosti  strážcu  

už  nebol.   Boli tu len dve staré okované kolesá k delám a 25 neokovaných kolies.204  

Približne  od  polovice  17. storočia slúžila brána ako byt provizora.205 

 Na  sever  od  Prednej  brány je prvé nádvorie dolného  hradu uzavreté druhou hradnou 

bránou. Nádvorie  vzniklo  začiatkom  17.  storočia  spolu  s  Prednou  bránou.206   Účel  

nádvoria  bol výlučne hospodársky. Bola tu   vyhňa („šmikňa,   šmitňa“),   ktorej   účel   a   

zariadenie   bolo uvedené  v 4. kapitole.  Pri  „šmitni“ bola aj izba pre puškára, ako aj vozáreň 

(s 20 okovanými kolesami pre delá),  ktorá  po  delení po roku 1626 pripadla Révaiovcom.207 

Stála tu dielňa na výrobu  pušného  prachu  (pracháreň),  ale  prach sa skladoval v Červenej 

                                                 
202 Lietava – dolní hrad, s. 3 – 2. 
203 Inventár z 29. decembra 1615, s. 15. Inventár z 29. decembra 1612, s. 9. 
204 Inventár z 28. júla 1632, s. 16. 
205 Od Čachtíc po …, s. 166. 
206 Lietava – dolní hrad, s. 3 – 2. 
207 Inventár z 16. januára 1633, s. 17, 18. 
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bašte.208 Pri vozárni boli  maštale,  pred  ktorými  boli dve kolesá k spišskému delu a veci 

k nemu prislúchajúce.209 V  súčasných  zrúcaninách  už  tieto  hospodárske  budovy  

nenájdeme, pretože boli postavené z dreva.  

 Nádvorie  končí druhou hradnou bránou s pôvodným názvom pred rokom 1626 Orlová 

brána. V roku 1632 sa spomína už ako Révaiho brána, i keď o rok neskôr sa spomína ako 

Orlová.210 Orlová brána vznikla za renesančných úprav po roku 1558. Vtedy bola prvou 

hradnou bránou, pristavanou  k  Dubovej  bašte.   Obdĺžniková  brána  so  strážnicou  bola  

rozdelená  do  troch miestností a pôvodne bola asi dvojposchodová. Jej stropy boli trámové. 

Dnes je zachované iba prízemie   a   časť   prvého   poschodia.     Začiatkom   17.   storočia   

zo   SZ   bránu  posilnili polygonálnym bastiónom.211 Samotnú bránu  tvoril  prejazd  do  

druhého  hradného  nádvoria. Nad bránou bola  jedna  izba  kastelána  (hajtmana) dolného 

hradu. Vo svojej izbe mal posteľ, stôl,  stoličku  a  operadlovú  stolicu.  Ku  izbe patrila aj 

hajtmanská komora.212 Stráž na bráne mali piati drábi. Pozorovanie vykonával hlásny.  Tí  ale 

nebývali v Orlovej bráne. Dvaja drábi vykonávali stráž pred bránou s dvomi kopijami 

(dardami).213 

 V  druhom   nádvorí dolného hradu boli maštale, nad nimi pod strechou skladovali 

chlebové žito  a  jačmeň.214  Maštale  boli  drevené a obdobne ako na prvom nádvorí dolného 

hradu nezostalo z nich nič.   Druhé  nádvorie  vzniklo  spolu  s  Orlovou bránou po roku 1558 

za renesančných prestavieb Františka Turzu. Nádvorie tvorilo poslednú časť dolného hradu,  

z  ktorého viedla Peréniho brána do stredného hradu.  

 

8.2. Stredný hrad 
 Peréniho  brána  vznikla už po roku 1558 prebúraním otvoru do múru uzatvárajúceho 

veľké nádvorie stredného hradu,  ktoré  vzniklo počas prestavieb Pavla Kinižiho po roku 

1474. Budova  brány  bola  postavená  až  začiatkom  17.  storočia  predstavaním  k   múru   

tretieho nádvoria, do priestoru druhého nádvoria dolného hradu. Vo veľkom nádvorí 

stredného hradu bola  súčasťou  obytnej budovy pri severnom múre zo začiatku 17. storočia. 

Brána bola prízemná s  valbovou  strechou a tvoril ju prejazd do veľkého nádvoria stredného 

hradu. Brána bola pravdepodobne podpivničená alebo patrila k nej časť miestností na prízemí  

                                                 
208 Inventár z 28. júla 1632, s. 4. 
209 Inventár z 16. januára 1633, s. 17. 
210 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 9. Inventár z 28. júla 1632, s. 4. Inventár z 16. januára 1633, s. 17. 
211 Lietava – dolní hrad, s. 6 – 2, 7 – 2. 
212 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 9. 
213 Provizorské účty z roku 1621. Inventár z 16. januára 1633, s. 17. 
214 Inventár z roku 1629, s. 15, 16. 
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obytnej  budovy,  kde  bola  situovaná  väznica.   K  väznici  patrilo  20 železných   pút,   

reťaz   pre   väzňov,   4   drevené  putá, 2 kuny (obojok pre väzňov) na hrdlo a  rohatina  

(nákova)  na  odkutie  väzňov.  Pre  drábov tu bolo 6 ručníc, 6 kopijí, 3 halapartne, jeden 

„lanczneh“ (kopija s reťazou) a 2 mušky (muškety).   Pre potreby prípadnej signalizácie slúžil 

drábsky bubon a 4  zástavy.   Brána  bola  miestom,  kde sa  skladovala  soľ  (dve  soľné 

kolesá). 

 Obytná  budova zo začiatku 17. storočia, ktorej súčasťou bola aj Peréniho brána, bola 

jednoposchodová  so  strešným  druhým  poschodím.    Budovu   zakrývala   sedlová   strecha. 

Vnútorný  priestor  bol  rozčlenený  na  4  časti.   Stropy  boli  trámové.   Na  prízemí  bola  už 

spomenutá väznica a drábska izba, ktorá bola ubikáciou pre všetkých drábov  z  celého  hradu. 

Zariadenie muselo byť veľmi jednoduché, asi len doskové postele,  pretože klasické postele sa 

nespomínajú.215   Prvé  poschodie  obytnej  budovy  slúžilo  pre  potreby  Turzovcov.   Bol tu 

panský šenesház,  palota,  izba   pani  a izbička   pani. V panskom šenesházy216 bola posteľ 

(pred rokom 1619  posteľ  s  podnebím – baldachýnom), stôl a 4 malé operadlové stolice 

potiahnuté červeným  súknom.217  V  tejto  miestnosti  bol  aj  krb,  pretože k zariadeniu 

prislúchali jedny kliešte a jedny vidličky k ohňu. Drevo bolo položené  na  páre  železných 

kozí.218 V palote bol v  roku  1619  jeden stôl.219 Palota slúžila ako jedáleň pre Turzovcov 

a ich návštevy. Preto na konci  stola  bol  príborník  (pohársek),  do  ktorého  ukladali  príbor, 

taniere a poháre. K stolu prislúchali dve dlhé stolice obtiahnuté červeným súknom, 

pravdepodobne  určené pre palatína Juraja Turzu a jeho ženu Alžbetu  Coborovú.   Pre  

ostatných  prísediacich  bolo  9  menších stolíc  obtiahnutých červeným súknom.220 Pri 

panskom šenesházy bola izba pani s policou pre misy,  okrúhlym  stolom  a  skriňou  

(almara).   Pani  spávala  vo  vedľajšej  izbičke  s  malým a   veľkým  stolíkom,   posteľou,   3  

stoličkami   obtiahnutými   červeným  súknom  a  jednou operadlovou  stolicou  bez  súkna.    

Panské  izby  boli  osvetľované  veľkými  obdĺžnikovými oknami  otočeným  do  druhého  a  

tretieho  nádvoria.   Okná tretieho nádvoria sa nezachovali. Z obytnej budovy sa dalo prejsť 

cez dvere prebúrané do Červenej  bašty horného hradu, na jej prvé poschodie. Strešné 

priestory obytnej budovy boli skladom chlebového žita a ovsa.221 

                                                 
215 Inventár z 29. decembra 1615, s. 15. 
216 Pravdepodobne ide o skomoleninu zo slova színesház, čo v preklade znamená miestnosť s maľovanými 
stenami. 
217 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 8. 
218 Inventár z 29. decembra 1615, s. 14. 
219 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 8. 
220 Inventár z 29. decembra 1615, s. 14. 
221 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 8. Inventár z 29. decembra 1612, s. 4. 
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 V  SZ  nároží  obytnej  budovy  stála Dubová bašta, ktorá bola postavená po roku 1474 

a  po  získaní  hradu  Františkom  Turzom  bola  zosilnená.    Vznikla   tak   rondelová   bašta 

s delovými  strieľňami.    Pôvodne   bola   jednoposchodová  s  druhým  strešným  poschodím. 

Úlohou  bašty  bolo chrániť druhé predpolie hradu. Po vybudovaní prvého hradného nádvoria, 

začiatkom  17.   storočia   stratila   svoj   význam. Preto boli aj jej delové strieľne zamurované 

a  potom  slúžila  ako  sklad obilia. V roku 1617 v nej bolo chlebové žito vybraté ako mýto.222 

Po roku 1626 opäť bašta slúžila vojenským účelom, pretože v nej boli  dve delá z Brehu a dve 

šmihovnice kúpené od Gašpara Tribeľa zo Slovenskej Ľupče.223 

 Na  veľkom nádvorí  stredného  hradu  sa  nachádzala  už  spomenutá  studňa  (pozri s. 

18). V JV časti nádvoria sa nachádzala „druhá brána v hornom  zámku“  (iné názvy boli: 

„druhá  brána   pod   skalou,  horná  brána“).   Teleso  brány  vzniklo  počas  prestavieb  Pavla 

Kinižiho  v  úzkom  priestore  medzi  hradným  bralom  a  múrom  stredného hradu. Prestavba 

Františka   Turzu   predstavovala   nadstavenie  renesančnej  oblúčikovej  atiky.   Brána  bola 

pôvodne dvojposchodová s  tretím  strešným  poschodím  s  atikou.   Brána   bola   uzavieraná 

padacou mrežou,  po ktorej zostali kamenné žľaby pre mreže vyťahované z prvého poschodia. 

Nad  bránou bol pôvodne portál s nápisom v nadpraží: „Nicolaus Kostka hac modica defensus 

in  Arce  Nicolaum  Thury  cedere  turpe fecit.“224 Prízemie brány sprístupňovalo poloblúkovo 

ukončenou bránou na pravej strane a  následným  klenutým tunelom malé nádvorie pri veľkej 

obytnej veži. Tunel   viedol   prízemím   palácových   budov   stredného  hradu.     Z  prízemia  

brány  viedli pravdepodobne schody na druhé poschodie. Na  prvom  poschodí  schody  

sprístupňovali prvé poschodie  prevádzkových  a  palácových  budov  vpravo  od  brány.   Na 

druhom poschodí je veľký poloblúkovo  zakončený  portál,  za  ktorým  bola  drevená  rampa  

vedúca  k  bráne  do Turzovho  paláca  s  padacím  mostom.   Brána bola tým pádom 

významným komunikačným priestorom   medzi   stredným   a   horným   hradom.    Pre   

obrancov   brány tu boli dve malé turzovské ručnice a 4 spoločné, spoločnými bolo aj 6 kopijí 

a 6 halapartní.225 

 Prevádzkové  budovy  na  JZ  od  „druhej  brány  v  hornom   zámku“    vznikli   počas 

prestavieb Turzovcov, kedy sa časť budov  stredného  hradu  stala  hospodárskymi.   Bola  tu 

hradná  pekáreň,  kapustná  pivnica  pod  pekárňou,  kuchyňa,  kuchárska  izba a múčnice 

(pozri s. 23 až 24). Pri kuchyni bola určite aj jedáleň  pre  hradný personál, tá ale nie je 

                                                 
222 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 10. 
223 Inventár z 16. januára 1633, s. 19. 
224 V preklade: „Mikuláš Kostka s málom zapríčiňuje odrazený útok Mikuláša Túriho, ktorý sa hanebne vzdáva.“ 
Nápis sa do súčasnosti nezachoval a jeho znenie je v knihe Lietava : Podnik …,  s. 51. 
225 Inventár z 16. januára 1633, s. 15. 
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inventárne doložená. Pre potreby kuchyne  a  pekárne  slúžila:  spižiereň, čičiereň, „lázenca,“ 

spižiereň „za pekárňu.“ V spižierni (komore)  boli  železá,  topor,  súdky,  štok,  24 železných 

funtov (závaží), veľké a malé váhy, malé vážky,  slanina,  údené  mäso,  pohánkové krúpy, 

pšeno,226 3 veľké súdky medu a jeden malý súdok medu.227   Za touto komorou bola malá 

miestnosť „za spižierňu,“ kde bolo soľné koliesko, sedlo  a  remenné  pásy  k  vozom.   Vedľa 

stála šafáreň (komora) a pred ňou bolo  koryto,  sito,  koryto na pečenie chleba, stiahnuté kože 

z  hovädzieho  dobytka  a dva zabednené súdky loja. V čičierni (komore) boli 3 prázdne vínne 

sudy,  do  ktorých  sa  prelievalo  víno  z  hradných  pivníc;   ďalej   pár  železných  kozí  a  12 

železných ražňov.228 V lázence (octáreň?) skladovali  v  ôsmich  súdkoch  vínny  ocot, v troch 

súdkoch  pivný  ocot  a  k  dispozícii  boli  dva  prázdne octové súdky. Ocot sa ohrieval a varil 

v jednom  kotlíku.  Zo súdkov sa ocot vyberal pomocou dvoch fľaštičiek. Poslednou komorou 

bola  spižiereň  za  pekárňou  (inde  ako  pekárska  komora).  V tejto komore boli 4 korytá pre 

chlieb, truhla na skladovanie chleba,   husté  sito,  lopár,   strúžik  (strúhadlo), kotol na hriatie 

vody, múka, lopatka pre múku a 3 obyčajné stolice.229  

 Na  západ  od  prevádzkových  stavieb  postavil Pavol Kiniži vstupnú vežovú bránu na 

stredné  nádvorie  z  priestoru  pravouhlého  bastiónu.   Po  prestavbe  Františka  Turzu  bola 

zmenená  na  obrannú  vežu,  ktorú  v prvej  polovici  17.   storočia   nazývali  baštou.    Je  to 

dvojposchodová budova s  tretím  strešným  poschodím,  pôvodne s trámovými stropmi.. Celá 

bašta slúžila na skladovanie žita.230  Na bašte sa nachádzal hodinový stroj. Z východnej strany 

pristavali po roku 1556  palácové  stavby, kde mal svoju miestnosť provizor. Táto izba slúžila 

jeho deťom. Boli v nej 2 postieľky, jeden maličký stôl, nový lipový stôl a 2 stolice.231 

Priestor  stredného  hradu  na  JJZ  strane  uzatvárala  veľká  obytná veža, ktorú nechal 

postaviť Pavol Kiniži po roku 1474. Preto na jej oblom nárožnom  kvádrovaní  je  kinižiovský 

erb. Turzovci zanechali meno  stavebníka  v  pomenovaní veže, ktorú nazvali Kaniža.   Veža 

je dvojposchodová s  presvetľovacími  okienkami  tretieho  strešného  poschodia.   Veža  mala 

trámové   stropy.   Prízemie   veže   bolo  prístupné poloblúkovo zakončenou bránou z malého 

nádvoria.   Prízemie  slúžilo ako skladisko,  pretože  bolo  osvetlené  dvomi  úzkymi  oknami 

pôvodnej väznice, pred výstavbou obytnej budovy v strednom hrade. Prvé poschodie malo 

dve okná  na  východnej  strane  so  sedíliou  a  jedno  malé  okienko. V rohu   miestnosti   bol 

neskorogotický  krb.   Z  miestnosti  sa  dalo  neskorogotickým  portálom  vstúpiť  do točitého 
                                                 
226 Obilnina z rodu pšeno Milium. Historický slovník slovenského jazyka IV., s. 560. 
227 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 5. 
228 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 5. 
229 Tamže, dvojstrana 4, 7. 
230 Tamže, dvojstrana 6. 
231 Inventár z 27. decembra 1617, dvojstrana 8. 
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schodiska, vedúceho na druhé reprezentačné  poschodie.  Schodisko  sprístupňovalo  aj  druhé 

poschodie  paláca  stredného  hradu,   kde   druhé   poschodie   bolo   reprezentačným.   Druhé 

poschodie Kaniže malo veľký arkier, na východnej strane podopretý troma krakorcami. Bol tu 

neskorogotický krb a vo výklenku  vzniknutom  zamurovaním  okna vidieť zvyšky maľovanej 

výzdoby.    Tá  je   červená  a  predstavuje  motív  festónových  závesov.   Steny  boli  pokryté 

maľbami za Františka Turzu,  ktorý nimi nechal vyzdobiť aj Červenú baštu a Turzov palác. 

V prvej polovici 17. storočia Kaniža nebola určená na reprezentačné účely, ktorým skôr slúžil 

Turzov  palác  a  obytná budova. Boli tu iba dva stoly, dve stolice s operadlom a dve postele. 

Na  prízemí  skladovali  žito  a  pod  strechou  slaninu a  jačmeň.232   Po  roku  1633  bola  pod 

strechou jedna šmihovnica   darovaná  z  Bojníc.233    Veža   nebola  obývaná   kvôli   veľkosti 

miestností, ktoré nebolo možné vykúriť. 

 Poslednou časťou stredného hradu bol delostrelecký rondel, vybudovaný po roku 1558  

na ochranu JV  predpolia hradu. Tento rondel bol najmohutnejším opevňovacím článkom. Bol 

dvojposchodový a podlažia boli prestropené trámovými stropmi. Prízemie má tri veľké delové 

strieľne.  Prvé  a  druhé  poschodie  slúžilo  ako  sklad zbraní. V prípade potreby tu mohla byť 

ubytovaná  väčšia  hradná  posádka.   V prvej  polovici  17.  storočia  tu  bola   veľká   hradná 

zbrojnica – dolný „czeykház.“ Nachádzali sa  v  ňom  chladné  a  palné  zbrane,  náboje  a  iný 

vojenský  materiál.   Z  palných  zbraní  tu  boli  ručnice:  9  hajdúskych,  3  tešínske, 3 dlhé, 2 

ručnice zdobené čiernymi kockami, jedna ručnica s banským strojom a  jedna  dvojaká  krátka 

ručnica; muškety: 51 zo strojom a 7 bez stroja. Medzi palné zbrane  väčšieho kalibru tu patrili 

dve malé dielka zo všetkým strojom.234 Chladné  zbrane  boli  zastúpene 54 halapartňami; 154 

lanckopijami,  ktorých  reťaz  bola  železná;  6  pozlátenými  kopijami  a  dvoma   obyčajnými 

kopijami;   13    sekerami   „švancarkami;“235   3   železnými   cepmi  a   jedným   obojručným  

kordom.236    Pre  palné  zbrane  bol  arzenál  streliva  uložený  v tejto zbrojnici.   Boli  to gule 

k delám, šmihovniciam (pozri s. 29, 30) a  gule  k  hákovniciam: 1503 „obliatych olovom,“ 

12325 železných    a  300  obyčajných.     Menšie    náboje    sa   ukladali  do  14  drevených   

truhlíc. K zapaľovaniu  slúžili zväzky knôtov. Zo zriedkavých   nábojov   tu   uložili   5   

zapaľujúcich   olovených  gulí  a  už  spomínaných 1300 „orechov železných rohatych.“237   

Pre  šípy sa dalo použiť 100 železných streliek. K príprave pušného  prachu  mali  dva  súdky 

síry s obsahom 5 funtov (asi 2,5 kg), polovicu  centu  sanitry  (asi   28 kg),   3   váhy   na   
                                                 
232 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 7. Inventár z 29. decembra 1612, s. 4. 
233 Inventár z 16. januára 1633, s. 20. 
234 Tamže, s. 4, 10. 
235 Švancar je banícka sekera. 
236 Kord mal na rozdiel od meča kovový chránič dlane a prstov. 
237 Inventár z 16. januára 1633, s. 5, 6, 9, 10. 
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meranie   sanitry  a  3  železné  funty  (závažia).   Ako  spomienka  na rytierske  časy  sa  v  

zbrojnici  opatrovalo brnenie,   ktoré   rozvojom   palných   zbraní    strácalo opodstatnenie. 

V dolnom „czeykházy“ bola iba menšia  časť brnenia, ktoré uložili  do  horného   

„czeykházu“  (predtým  pred  rokom 1626 nevyužívaná kaplnka).    Vzácnym  brnením bol 

jeden pozlátený pánsky kyrys238 a jeden pozlátený   šišiak,239  ktoré   boli   v  roku  1633  

prevezené  na Trenčiansky   hrad.   Obyčajné  brnenie bolo ponechané na Lietave: jeden  

nemecký  kyrys s  karvašom240    a   prislúchajúcim   šišiakom,  jedna   rukavica,   18   

šišiakov,   11   čiernych feďverdekov241  a  11  pancierových  zárukáví.    Na   upevnenie   

ručných   palných zbraní k telu vojaka poslúžilo holstro242 k dlhej ručnici, 7 remenných 

holstier, 37 pantalierových243 pásov k mušketám a  3  pantalierové  pásy  bez bližšieho 

určenia. Na  nosenie  streliva   vojakom v  zbrojnici  nachádzame  65  červených  lódingov,244  

63  okrúhlych  tulcov  s  kľúčmi  a  dva okrúhle  tulce.   K  nabíjaniu  a   čisteniu   palných 

zbraní   bolo   používaných   20   vidličiek k  mušketám,  železná  varecha  pre  guľky  a jedna 

varecha k nabíjaniu  diel.  Z vojenského hľadiska boli dôležité aj kusy rôznych kovov, ktoré 

sa dali použiť pri výrobe alebo oprave zbraní puškárom. Preto bol zaevidovaný  aj  malý  kus   

kovového  predmetu.   Bolo  tu:  29  tabiel  cínového  plechu,  plech   z  dverí, dva štiepy 

rakúskej ocele, 22 rígľov ocele, dva kusy olova o 9 centoch (asi 504 kg),  61  pagáčov  olova. 

Najviac bolo uskladnených železných predmetov: 3 mreže  na  okná,  mreže z Dubovej  bašty,  

4   obruče  z  vedra,  prázdny  rámik, železo z lopaty, staré železo z kopije.  Najväčšiu skupinu 

vytvárali  železné reťaze: 10 reťazí k vozom a delám, dve retiazky, polsiahová retiazka (0,948 

m),  21  siahová  (39,816 m),  stará  reťaz zo studne a 59 siahová  (111,864 m)  oravská  reťaz.    

Zbrojnica   obsahovala  i  nemalé  množstvo  železných  pracovných  nástrojov  slúžiacich   na 

vyťahovanie vedier zo studne (3 mačky),  hasenie  požiaru (3 železné striekačky a  jeden starý 

medený), rezanie kameňa (dláto),  opracovávanie šindľa (4 hoblíky),   kováčske práce   (jedny   

kováčske  kliešte,  4  kováčske  kladivá),  razenie  pivníc a  lámanie  skaly  (3  banícke  kliny)  

a  na  spracovanie dreva (15 železných píl).  Univerzálne použiteľnými pracovnými nástrojmi 

bolo 24 nebožiecov,245  jeden  topor,  5    okovaných lopát, 46 nových a starých nenasadených 

                                                 
238 Pancier na hrudník. Historický slovník slovenského jazyka II., s. 179. 
239 Na vrchu zahrotená vojenská prilba. Historický slovník slovenského jazyka V., s. 627. 
240 Železná rukavica. Historický slovník slovenského jazyka II., s. 32.  
241 V inventári sa spomína aj feďverdek s náhrdlím, to znamená: ide o pancier zakrývajúci trup a chrbát 
bojovníka.  
242 Púzdro na zbraň. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 425.  
243 Súčasť vojenskej uniformy, remenný pás od pravého pleca po ľavý bok slúžiaci na pripevnenie zbrane. 
Historický slovník slovenského jazyka III. Ed. Milan Majtán. Bratislava : Veda, 1994, s. 467. 
244 Taška na guľky do strelných zbraní. Historický slovník slovenského jazyka II., s. 183. 
245 Nástroj na vŕtanie dier do dreva. Historický slovník slovenského jazyka II., s. 315. 
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sekier,  45  nových  i  starých  čakanov,  58  nových  a  starých  motýk  a  8  vidiel.  Poslednou  

skupinou uložených vecí  v  zbrojnici  sú:  železo na hrdlo, 4 smolné súdky, 2 kuny  na  hrdlo,  

bibulovatý papier246 pre lódingy, dve  nové  železné  putá, korýtko  prachu  vybratého  z  dela,  

22 nových i starých  skiel,  dva  železné lampáše, jedno gombárske koliečko, 4 vozové  šaľby,  

5 karikov k  vozom,  4  staré  kolieska  k  hodinám,  5  drevených  lampášov  a  36  drevených 

lopát.247 

 

8.3. Horný hrad 
 Areál  horného  hradu  sprístupňovala  po  prechode  padacím  mostom  „predná  brána 

v hornom zámku.“ Vznikla pravdepodobne v  polovici  14.  storočia,  ale  jej  súčasný  vzhľad 

pochádza  z  obdobia  prestavieb  Františka  Turzu.  Z  nej  si  dodnes  zachovala  renesančné 

obdĺžnikové kvádrovanie samotnej poloblúkovo ukončenej brány, v horných rohoch s otvormi 

pre kladky padacieho  mosta.  Za  ňou  pokračoval  valene  zaklenutý,  raz  zalomený,  prejazd 

do nádvoria  Turzovho paláca. K nemu pripojeným budovám horného hradu patrila: kaplnka, 

Červená bašta a veža. 

 Turzov  palác  vznikal  postupne  od  začiatku  14.  storočia,  kedy   bola   veža  hradu 

rozšírená východným smerom o  nádvorie  zakončené  gotickým  palácom  (neskoršia palota). 

V období neskorej gotiky  medzi  rokmi  1410  až  1434  Stiborovci  rozšírili  palác západným 

smerom, čím vznikla dnešná plocha s menším lichobežníkovým nádvorím.   František  Turzo 

už iba upravil budovy paláca v  renesančnom  slohu,  čo  sa  prejavilo  v  exteriéri  ukončením 

stien paláca oblúčikovou atikou,  zakrývajúcou  strechy  paláca.   Prízemie  malo hospodársky 

charakter a býval tu kastelán  horného  hradu,  provizor  so  ženou  a  kľučiar.248    Jozef Kočiš 

uvádza,  že  tu  bol  aj  archív a klenotnica. Omylom je, že tu bola kuchyňa a pekáreň, ktoré sú 

jednoznačne   lokalizovateľné  do   stredného   hradu. Z prízemia boli prístupné tri samostatné 

pivnice – zadná,  hlboká  a  pivná   (pozri s. 24, 25).   Pred  hlbokou  pivnicou  sa nachádzalo 

potrebné  náradie  k  pivniciam.    Boli to predovšetkým osvetľujúce telesá – jeden železný 

a jeden sklenený  lampáš. Na spúšťanie vínnych sudov do pivníc slúžil jeden nový a 3 staré 

hrubé povrazy.  Sudy sa gúľali na 12 železných doskách. K dispozícii bolo 5 liehov (dve 

klady),   prostredníctvom   ktorých  prepravovali  vínové  sudy  do pivnice z vozov.249 V zime 

prepravovali víno pomocou „saní k vínu.“ Víno sa prelievalo do menších nádob, akými bolo 7 

                                                 
246 Ide o druh hrubého pijavého papiera. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 130. 
247 Inventár z 16. januára 1633, s. 4 až 10. 
248 Inventár z 27. decembra 1606. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 1. 
249 Historický slovník slovenského jazyka II., s. 218. 
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šaflíkov,250 6 krhiel, jeden žajdlík a jeden malý súdok.251    Prízemie paláca tvorila čičiereň,252 

„sklep“ nad pivnou  pivnicou  (v nej  bola  jedna  posteľ  s   podnebím a jeden stôl) a tolnajiho 

(úradníkova,  provizorova)  izba.  V  tejto  izbe  bol  jeden  okrúhly stôl, 2 štvorhranné stoly, 6 

drevených operadlových stolíc a dve postele.  Pri  izbe  bol  „uradnikov sklep (skliepok),“ kde 

uchovávali najmä cennejšie predmety: jednu veľkú cínovú kanvu, jednu  veľkú medenú fľašu, 

jeden veľký hlinený hrniec, jeden kotlík na  nôžkach  s  pokrievkou,   jeden medený nástroj na 

pečenie   paštét,  3  cínové  svietniky,  dva  mosadzné  svietniky  a  dva  krištáľové   poháre. V 

„sklepe“   bola  aj   medená   pec,   ktorou   sa   vykurovali   miestnosti   bez  krbu.253 V hornej 

kastelánovej izbe bolo 5 postelí, 2 stoly a 2 operadlové stolice.254 

 Značnú  časť prízemia zaberal tárház (skladisko) pri pivniciach. Po roku 1626 slúžil na 

uskladnenie  rozličných   predmetov.    Najzaujímavejšou   položkou   sú   cenné   predmety: 6 

železných svietnikov, dva dlhé koberce, 3 červené  koberce,  jeden  biely  koberec,  jedno  žlté 

antipendium  z  Bytčianskeho  kostola  z   damašku,255  dva  veľké viacramenné svietniky, dva 

sirotčie (jednoramenné) svietniky do stien, 9  sirotčích  svietnikov  na  stôl,  33  cínových  mís 

a  14  cínových  tanierov. Z truhlíc tu bolo: 8 prázdnych truhličiek, truhla na korenie, truhla na 

misy,  truhlica  na  poháre,  truhla  na  svietniky,  truhla  na  súkno  zo  stolíc a truhla z kostola 

v Bytči. Kuchynské náradie bolo tvorené: panvičkou na chladenie  vína,  2  železnými 

vareškami s dierkami, 4 vidličkami, 4 veľkými  ražňami,  3  medenými  kanvami,  2  

železnými  panvami,  40  oravskými hrnčekami, 19 randlíkmi  a 2 malými ražňami. 

O dopĺňaní interiérov zvieracími kožami svedčí jedna medvedia koža.   Zateplenie miestností 

zabezpečovali okrem spomenutej medenej pece aj dve „kamny velike okruhle“ a jedna 

železná pec.    V jednej truhle bolo 40 kusov červeného súkna zo stolíc.256 

 Z  prízemia  paláca  sprístupňovali  drevené  schodiská  prvé a druhé poschodie paláca, 

ktoré bolo rezidenciou hradných  pánov.  V  čase  Františka  Turzu  bola rezidencia trvalejšie 

obývaná,  kým  nepostavili  kaštieľ  v  Bytči. Ako už bolo povedané Juraj Turzo sa s rodinou 

uchyľoval  na  hrad len v nepokojných časoch.   Východnú  časť  paláca  prestupovala  oboma 

podlažiami palota  (pôvodný gotický palác). Z JV strany bola zdôraznená na druhom poschodí 

                                                 
250 Drevená nádoba s dvomi uchýtkami. 
251 Inventár z 29. decembra 1615, s. 8. Inventár z 16. januára 1633, s. 14. 
252 Inventár z 16. januára 1633, s. 13. 
253 Inventár z 27. decembra 1616. ŠAB, OK, inv. č. 374, fasc. 179 no. 8, dvojstrana 3. Inventár z 27. decembra 
1617, dvojstrana 3. 
254 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 14. 
255 Antipendium je ozdobný záves vpredu na oltári a damašek je tkanina s lesklým vzorom na líci. ŠALING, 
SAMO; ŠALINGOVÁ, MÁRIA a PETER, ONDREJ: Slovník cudzích slov. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1966, s. 92, 211.  
256 Inventár z roku 1629, s. 25, 26. 
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renesančným arkierom a prvé  poschodie  zdobili  dve  gotické  okná.  Z nich sa zachovalo iba 

jedno. Pred rokom 1626 v nej bol: okrúhly stôl,  štvorhranný  stôl,  dlhý stôl, dve dlhé stoličky 

obtiahnuté   červeným   súknom,   obyčajná   stolica,   3  operadlové   stolice  bez  súkna, malá 

operadlová stolička, 3 ramenné stolce a pohársek (príborník).257  V  roku  1629  bolo  v  palote 

nasledovné zariadenie: panský stôl, železný stolík, veľký  okrúhly  stôl,  dve  dlhé  operadlové 

stolice,   3  menšie  operadlové  stolice,  pohársek  a  15  „tabiel“  na  stenách.258   Palota  bola 

najväčšou miestnosťou  na  hrade,  v  ktorej  sa  odohrával  spoločenský život. Jej úlohou bolo 

reprezentovať bohatstvo miestneho pána. 

 Ostatné  časti  rezidencie  v  paláci  boli  menšími   izbami   rozdelenými   na   mužské 

a ženské. Ženské izby  sa  nachádzali  na  druhom  poschodí  a   mužské  na  prvom  poschodí. 

K tomuto záveru vedie zápis v inventári z roku 1619 „nad panej hornimi pokojmi.“ Miestnosti 

mali  po  jednom  renesančnom  okne  vo  valene  zaklenutej  hrúbke  múru. Vnútorný priestor 

okien zdobili nástenné maľby  v  červenom  tóne.   Nad  jedným  z  okien  sa  zachoval  ťažko 

čitateľný  čierny  trojriadkový  latinský  nápis.  Iba jedna miestnosť otočená na západnú stranu 

mala veľké neskorogotické okná a renesančný arkier.   K  izbám  pána patril panský šenesház, 

malý   šenesház,   panská  izba  a  pitvor  (predizba)  pred  panskou  izbou.   Najvýznamnejšou 

z  týchto  izieb  bol panský šenesház s krbom, ku ktorému patril pár malých železných kozí na 

ukladanie  dreva,  pár  veľkých  železných  kozí. Na prikladanie dreva a prácu s ohňom slúžili 

železné vidlice,   železné   kliešte   a   železná lopatka.   Z  nábytku  tu  bol  okrúhly  stôl,  dva 

štvorhranné  stoly,  posteľ   s   podnebím,   „umbracullum“   (paraván),    3   remenné   stolice, 

operadlová  stolica  a  malá  stolička. Na stenách viseli 3 „tablá.“ V malom šenesházy bol stôl, 

remenná  stolica,  3  malé  remenné  stoličky,   aksamietom259   obtiahnutá   stolička  a  posteľ. 

V  miestnosti  bol  aj  krb, pretože podobne ako v panskom šenesházy tu boli železné vidličky, 

železné  kliešte  a  pár  železných  kozí.  Jednoduchšia  panská izba mala stôl, posteľ, remennú 

stoličku a almariu (skriňu).   V  pitvore  pred touto izbou bola almaria, operadlová stolica, dve 

obyčajné  stolice,  rohož  a  rám  z  obrazu.260  Ženské izby tvoril fraucimor (izba panej), panej 

izba (neboštičky panej izba) a panej  izba  pri  šenesházy. Paralelou k panskému šenesházu vo 

význame   bol   fraucimor.    Boli   v   ňom   dve   postele   s   podnebím, veľká železná skriňa, 

fládrovaná261  skriňa,  stôl,  operadlová  stolička  a  12  „tabiel“  na  stenách.   V panej izbe bol 

obyčajný  stôl,  obyčajná  posteľ,  5  väčších  remenných  stolíc,  dve  menšie  remenné stolice 

                                                 
257 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 3. 
258 Inventár z roku 1629, s. 21, 22. 
259 Druh hodvábnej tkaniny, zamat. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 82. 
260 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 3, 4. 
261 Ozdobená napodobnením žilkovania dreva. Historický slovník slovenského jazyka I., s. 368. 
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a jedna aksamietova stolička. V   izbe  panej pri  šenesházy  sa  nachádzal  prostý  stôl,  prostá 

posteľ,  dve  remenné  stredné  stolice,  veľké  zrkadlo,  malá  almaria s niektorým riadom (29 

sklenených   pohárov,   15   hrnčekov,   5   veľkých   hrnčekov.262     Vykurovanie   miestností 

zabezpečovali krby a prenosné pece. I keď sa J. Kočiš zmieňuje,  že  na  hrade  boli  kachľové 

pece, ale v inventároch sa o nich nič nepíše.   Na  hrade  neboli,  lebo v tom istom inventári sa 

kachľové   pece   v   panských   stavbách   na   panstve   uvádzajú.   Pasívnymi  zatepľovacími 

predmetmi boli koberce na stenách a zvieracie kožušiny  na  podlahe.   Kvôli chladu používali 

do postelí 14 hrubých perín a  2  duchny  (periny z páperia alebo peria). Okrem toho používali 

13  veľkých  perín  a  10 bielych perín. Pod hlavu si dávali 11 vankúšov, a keď sa v roku 1619 

zdržiavali na hrade priniesli so sebou 13 vankúšov z Bytče.263 

 Podkrovie   Turzovho   paláca   slúžilo   podobne   ako  v celom hrade na skladovanie 

požívatín a v  menšej   miere   baraních   koží   a  drevených   predmetov.   Obilie  zastupovala 

pohanka,   proso a  bar.  Ostatné potraviny tvoril mak, sušené jablká a slivky, hrach, konopné 

a ľanové semeno.   Drevenými  predmetmi  boli  4  diežky, 11 žberíkov a koryto.264 Ako sklad 

prevažne  vojenského  materiálu  slúžila  pavlač  v  hornom  hrade.   Nachádzala sa na nádvorí 

Turzovho  paláca  v  úrovni  prvého  a  druhého  poschodia.    Bola  drevená  a  súčasný  stav 

zachovania   nedovoľuje  určiť  či   bola  položená  na  kamenných  krakorcoch.   Palné zbrane 

predstavovalo  98  turzovských  hákovníc,   ručnica so strojom a mušketa. Na pavlači bolo aj 

náradie   (nebožiec   k   ručniciam,   „ramary“   k   hákovniciam),   12 železných lampášov, 44 

remenných vedier, 5 železných hákov, 5 kadičiek pre vodu, 5  knôtov  na  paliciach  a  zvonec 

ako oznamovacie zariadenie.265 

 Zo  severnej  strany  paloty  sa k palácu pripájala polvalcová mohutná bašta zakončená 

cimburím   podobne  ako  opevňovací  múr  horného  hradu.   Veža  vznikla  výstavbou  Pavla 

Kinižiho. Svoj názov Červená bašta získala po prestavbe Františka Turzu, ktorý nechal baštu 

nadstavať a ozdobiť červeným maľovaným kvádrovaním.   Bašta si zachovala pôvodnú výšku 

s štyrmi poschodiami a piatym strešným poschodím.  Prízemie je už zasypané sutinou, má dve 

kľúčové strieľne a neskorogotické obdĺžnikové okno.    Prvé poschodie malo kľúčovú strieľňu 

a dve okná a dvere, ktoré spájali baštu  s  prvým  poschodím obytnej budovy stredného hradu. 

Druhé poschodie už bolo honosnejšie s obdĺžnikovým oknom a oknom so sedíliou, pôvodne 

zaklenuté.   Z  miestnosti  sa  dalo  prejsť  pavlačou  nesenou  krakorcami do hradnej kaplnky. 

Tretie poschodie bolo zaklenuté krížovou klenbou a malo okná so sedíliou, zdobené červeným 
                                                 
262 Inventár z roku 1629, s. 21 až 24. 
263 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 4. 
264 Tamže, dvojstrana 2. 
265 Inventár z 16. januára 1633, s. 3. 
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maľovaným dekórom. Z tohto poschodia sa dalo prejsť na prvé poschodie Turzovho paláca – 

paloty. Štvrté poschodie malo 5 okien a trámový strop. Cez dva gotické  portály sa dalo prejsť 

na pavlač nádvoria Turzovho paláca.  Baštu  nazývali  aj  panskou  baštou.    V  roku 1629 sa 

v najreprezentačnejšom treťom poschodí  nachádzal  fládrovaný  stôl, okrúhly fládrovaný stôl, 

panská posteľ s podnebím, stolica obtiahnutá čiernym aksamietom,   3 menšie remenné stolice 

a stolička obtiahnutá čiernym aksamietom. V bašte uložili obrazy zvesené zo stien Turzovho 

paláca: obrazy uhorských kráľov  Rudolfa II.,  Mateja  Korvína,  Mateja II.; obrazy uhorských 

hodnostárov   Tomáša   Nádašdiho (Nádasdyho),   Františka   Nádašdiho,    Adama    

Ilešháziho (Illesházyho),    Štefana Bátoriho;  obrazy  Turzovcov Imricha v truhle, veľký 

obraz Juraja Turzu, dva malé Juraja Turzu  a  Juraja  Turzu  v  truhle.266  Miestnosť  dopĺňal  

rodokmeň  Turzovcov. V bašte sa uchovával mlyn, kováčske uhlie a dva džbery, v  ktorých  

sa  nosil  pušný  prach.   Na prízemí a  prvom  poschodí  boli  dve  prachárne.   Spolu  v  nich  

bolo  50 súdkov prachu a 11 starých tulcov.267 

 Kaplnka   stála   z   východnej   strany   Turzovho   paláca.    Postavili   ju  Stiborovci 

v   gotickom   slohu.      Pôvodne   bola   zaklenutá   sieťovou   klenbou,   pravdepodobne   len 

v  presbytériu,  kde  sa  zachovali gotické konzoly. Do súčasnosti sa zachovali 4 okná kaplnky 

a 3 z nich majú hornú časť  gotického  ostenia.    Začiatkom  17.  storočia už neslúžila svojmu 

účelu. Bolo to  z  dôvodu  protestantizmu  Turzovcov.   Kaplnka  poslúžila  ako  sklad  obilia 

a ako horný  „czeykház.“  Horná zbrojnica bola vyhradená najmä pre brnenie. Bolo tu 18 

čiernych feďverdekov s náhrdlím, dva feďverdeky bez náhrdlia, 8 čistených feďverdekov s 5 

čistenými s   náhrdlím,  5  železných   čistených   feďverdekov,   25   červených  šišiakov, 6 

vyčistených šišiakov, šišiak pre pešiaka, 11 spodných pancierov v truhle,  17  párov  

železných  rukavíc,  6 pancierových zárukáví a dva pancierové rukávy. Boli tu uložené tieto 

časti konského postroja: staré aksamietové sedlo, dva nové konopné popruhy,  dva  nové  

remenné  podbradníky,    dva nové    remenné    podchvostníky,    starý    aksamietový    

podchvostník,    4    podchvostníky k nemeckému sedlu, 5 starých popruhov, pár  

aksamietových  strmeňov,  podprsne  obtiahnuté čiernym  súknom,   remene   spod   chvosta,   

4   remene   spod pŕs, dve železné uzdenice, dva okované podchvostníky. Zbrane boli 

v malom  počte:  13 sekeriek „švancariek,“ železné cepy, obojručný kord a dvojaká krátka 

ručnica.   Zvyšok  v  zbrojnici  uchovaných predmetov tvorili kusy kovov, medzi nimi 

plechový veterník so železom.268 Záznam o skladovaní žita v kaplnke je iba z roku 1615.269  

                                                 
266 Tento obraz je v súčasnosti v kaplnke Oravského hradu. Inventár z roku 1629, s. 21, 22. 
267 Inventár z 27. januára 1622, s. 11, 12. 
268 Tamže, s. 12 až 14. 
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 Dominantou  celého hradu je veža – donjon, miesto posledného útočiska v stredoveku. 

Veža  bola  postavená  na  najvyššom  mieste  hradného  areálu koncom 13. storočia. Pôvodná 

výška sa dá ťažko určiť, v súčasnosti je veža dvojposchodová s  časťou tretieho poschodia. Po 

prestavbách Turzovcov bolo jej prvé poschodie komunikačne   spojené  s druhým poschodím 

Turzovho paláca. V prvej polovici 17. storočia nebola obývaná, bola  iba  vojenskou stavbou 

a jej prízemie slúžilo na  skladovanie  potravy  (slaniny,  masti,  chlebového  žita).270   Na veži 

(myslí  sa  tým  pravdepodobne pavlač) bola jedna šmihovnica darovaná Bernardom Turzom 

z Bojníc Jurajovi Turzovi.271   

                             

  

 
          

                                                                                                                                                         
269 Inventár z 29. decembra 1615, s. 5. 
270 Inventár z 27. decembra 1619, dvojstrana 4. Inventár z roku 1629, s. 11. 
271 Inventár z 28. júla 1632, s. 7. 
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9. Záver 
 

 V poslednej dobe začína na Slovensku vzrastať záujem o kastelológiu zo strany 

odborníkov, ale aj širšej laickej verejnosti. Dôkazom toho sú aj dve najnovšie publikácie: 

Kamenní strážcovia272 a Za tajomstvami zrúcanín.273 Sú zamerané skôr populárne, aby zaujali 

väčšie spektrum ľudí. Predložená práca sa orientuje odborne a snaží sa prispieť k rozšíreniu 

poznatkov nielen o Lietave, ale prostredníctvom nej aj o iných slovenských hradoch. Budúcou 

komparáciou s inventármi iných hradov by mohla vzniknúť publikácia, ktorá by ukázala život 

na hrade v reálnejších obrysoch. 

 Práca nadviazala na predchádzajúce knihy starších autorov ako Andrej Kavuljak 

a Jozef Kočiš. Každá z nich bola osobitá, kým jedna sa venovala predovšetkým hospodárstvu, 

druhá dejinám. Kapitoly tejto práce postupne odkrývajú jednotlivé zložky nevyhnuté pre 

prevádzku a život na hrade, ktorý obývali konkrétni ľudia. Kapitoly boli snahou o využitie čo 

najväčšieho počtu informácii, ktoré poskytovali inventáre hradu, ale aj listy jeho personálu. 

Lokalizácia izieb a prevádzkových stavieb spolu s ich vybavením do súčasnej ruiny bola 

najzložitejšou úlohou. Výsledkom bola kapitola, ktorá by pomohla pri možnej rekonštrukcii 

hradného areálu. Pestrá obrazová príloha mala priniesť podobu hradu na medirytinách 17. 

storočia, konfrontovanú s reálnejšou hypotetickou rekonštrukciou. Súčasné fotografie 

poukázali na skutočný dnešný stav. Archívny materiál chcel priblížiť čitateľom spôsob 

inventarizácie, formu listov, prísah a účtov prvej polovice 17. storočia. Záverečné tabuľky 

stručnou formou načrtli množstvo skladovaných potravín a počet zvierat majera. 

 V budúcnosti sa autor bude snažiť o komparáciu s menej početnými inventármi hradu 

z druhej polovice 17. storočia a začiatku 18. storočia. Kedy dochádza k úpadku hradu 

a postupnému zániku ako obývanej pevnosti. Vznikne tak celkový obraz posledných 130 

rokov existencie Lietavského hradu. 

 

 

 
 

 
                                                 
272 SLÁMKA, MIROSLAV: Kamenní strážcovia : Príbehy a povesti zrúcanín slovenských hradov. Bratislava : 
Slovenský skauting, 2004. 250 s. 
273 NEŠPOR, JAROSLAV: Za tajomstvami zrúcanín : Zrúcaniny východného Slovenska. Bratislava : Gu100, 
2003. 159 s. 
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Vysvetlivky k medirytinám hradu Lietava 
 

Všetky medirytiny sú prevzaté z: ZÁVADOVÁ, K.: Verný a pravý obraz slovenských miest 

a hradov ... 

- medirytina na s. 49 má popis z hore spomenutej knihy  

- medirytina na s. 50 je asi z roku 1680 od M. Greischera, reprodukcia č. 204    

- medirytina na s. 51 je z roku 1676 od G. Bouttatsa, bližšie vysvetlenie v kapitole 1. Úvod na 

s. 3, reprodukcia č. 203 

 

 Vysvetlivky k hypotetickým rekonštrukciám Lietavy a jej pôdorysu 
 

- na s. 53 pohľad na hrad z juhovýchodnej strany v 1.  polovici 17. storočia (autorova kresba) 

- na s. 54 pohľad na hrad zo severovýchodnej strany v 1. polovici 17. storočia (autorova 

kresba) 

B 1 – veľká okrúhla bašta 

B 2 –  malá okrúhla bašta 

B 3 –  rondelová Dubová bašta 

B 4 –  Červená bašta 

BR 1 –  Predná brána 

BR 2 – Orlová (Révaiho) brána 

BR 3 – Peréniho brána 

BR 4 – „druhá brána pod skalou“ 

BR 5 –  „predná brána v hornom zámku“ 

H 1 – priekopová hradba 

HB 1 – zaniknuté hospodárske budovy 

K 1 – horný „czeykház“ (býv. hradná kaplnka) 

N 1 – prvé dolné nádvorie 

N 2 – druhé dolné nádvorie 

N 3 – veľké nádvorie stredného hradu 

N 4 – malé nádvorie stredného hradu 

N 5 – nádvorie horného hradu 

O 1 – obytná budova 

OV 1 – malá obytná veža (pôv. vstupná veža) 
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OV 2 – veľká obytná veža „Kaniža“ 

P 1 a P 2 prevádzkové a palácové stavby 

P 3 – „palota“ v hornom hrade 

P 4 – miestnosti Turzovho paláca („tárház,“ izby pani a pána) 

PB 1 – pravouhlý bastión 

PB 2 – polygonálny bastión 

R 1 – delostrelecký rondel (dolný „czeykház“) 

S 1 – hradná studňa 

V 1 – hlavná veža 

 

Vysvetlivky k archívnemu materiálu 
 

-  časť inventára nevojenských vecí z 29. decembra 1612 je na s. 60 až 62 

- časť inventára nevojenských vecí z 27. decembra 1619 je na s. 63 až 66 

- časť inventára vojenských vecí z 5. januára 1627 je na s. 67 

- časť inventára vojenských vecí z 16. januára 1633 je na s. 68 až 71 

- list kastelána Michala Závodského o páde meteoritu z 27. novembra 1607 je na s. 72 

- prísaha kastelána Martina Sarnoczaiho z 27. júna 1615 je na s. 73 

- časť provizorského účtu z roku 1621 je na s. 74 

Vysvetlivky k tabuľkám 

 
Tabuľka č. 1 – prvé číslo bez udania jednotky (prípadne samostatné číslo bez 

jednotky) je v gbeloch a číslo za znamienkom plus je v korcoch.  

  

Tabuľka č. 2 – platí to isté, čo pre prvú tabuľku a iné jednotky sú vypísané. 

 

Tabuľka č. 3 – platí to isté, čo pre prvú tabuľku. 

 

 Tabuľka č. 4 – pre rôznorodosť mier sú tieto miery vypísané, skratka ks znamená kus. 

 

 Tabuľka č. 5 – Všetky zvieratá sú uvedené v kusoch. Jalové kravy sú neplodnými 

kravami, junce sú mladé samce hovädzieho dobytka (Historický slovník slovenského jazyka I., 



 50

s. 513, 534), prvosienky sú samice domácich zvierat majúce prvé mláďa (Historický slovník 

slovenského jazyka IV., s. 556) a voly sú ťažné domáce zvieratá – vykastrované býky. 

 

 Tabuľka č. 6 – Množstvo vína je uvedené v okovoch a sumárne číslo v kolonke spolu 

je približným prepočtom na litre. 

 

 

 Staré miery v približnom prepočte na súčasné miery: 

 
1 gbel = 2 merice = 107 l 

korec = 25 až 85 l 

1 cent = 100 funtov (libier) = 56 kg 

1 dieška = 12 holieb = 10,1 l 

1 holba = 0,85 l 

1 okov = 54 l 

1 pôlt – dlhší, obyčajne i širší pás slaniny určený na údenie alebo vyúdený 

 

 

 

 
Tabuľka č. 1 – obilniny skladované na hrade 

 

druh     rok 

 

1612
 

1615 
 

1617 
 

1619 
 

1629
bar 7 + 2 2,5 3 2 + 2 – 

jačmeň 22 100 – – 147 + 4

ovos 534 29,5 – – 60 

pohanka 32 + 2 44,5 + 0,5 36 170 + 3 22 

proso – 2,5 1 12 + 2 1 

pšeno 0 + 0,5 1 1,5 0 + 0,5 – 

raž 5 + 2 22,5 53 71 146 + 2

žito 809 + 8 142 753 + 11 733 + 17 309 + 8

chlebové žito – 111 20 459 + 5 262 
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 Tabuľka č. 2 – ovocie, zelenina a mak skladovaný na hrade 

                

 druh     rok 

 

1612
 

1615 
 

1617
 

1619
 

1629 
cesnak – – – – 4 venčeky

cibuľa 0 + 3 3 3 – 0 + 2 

hrach 11 1,5 – 2 + 1 5 + 1,3 

celá kapusta – – 1 bečka 2 sudy – 

kyslá kapusta 9 bečiek 3 sudy 4 bečky 2 sudy 4 bečky 

čerstvé hrušky 0 + 0,5 1 + 0,5 0 + 1 – – 

čerstvé jablká 0 + 2 9 12 + 1 – 52 + 1 

sušené jablká 4 3 – 2 + 1 13 + 4 

čerstvé slivky – – – – 10 + 4 

sušené slivky – 0 + 3 – 5 + 2 – 

mak 0 + 0,75 0 + 0,5 – – – 

  

 

 

Tabuľka č. 3 – múka skladovaná na hrade 

 

Druh                rok 

múky                      

 

1612 
 

1615
 

1617
 

1619 
 

1629 

nerozlíšená múka 800 113,5 97 + 2 – – 

čistá (panská) múka – 5,5 0 + 2 1 + 2,5 – 

dvoranská (čeľadná) múka 7 7 – – 12 

chlebová múka – – – 253 + 4,5 – 

múka grisa – – 12 – – 

múka vo vreciach 0 + 0,5 – – – – 
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 Tabuľka č. 4 – potraviny živočíšneho pôvodu skladované na hrade 

                

druh          rok 

 

1612 
 

1615 
 

1617 
 

1619 
 

1629 
Bryndza 3 centy + 25 funtov 8 centov + 15 libier 7,3 libry – – 

Kravské maslo – – – 34 dieží – 

Ovčie maslo – 1,5 diešky – 1,5 diešky 2 diešky 

Topené maslo – – – – 43 holieb

Masť 11 ks 11 ks 5 ks 1,5 ks 1,5 ks 

Tokajská slanina – 67 pôltov – 28 pôltov – 

Tunajšia slanina 170 pôltov 39,5 pôltu 1 pôlt 39 pôltov 47,5 pôltu

Tokajské bravy – – 43 ks – – 

Tunajšie bravy – – 24 ks – – 

Údené mäso 11 ks 30 ks 38 funtov 30 funtov 80 funtov

 

 

 

 

  

Tabuľka č. 5 – zvieratá chované v podhradskom majeri 

               

včely      rok 

a zvieratá 

 

1612 
 

 

1615 
 

1619
 

1629 

včelie kláty 26 24 11 34 

husi 23 12 17 20 

kapúny 14 – 4 2 

kohúty 5 2 3 3 

morky – 3 13 – 

sliepky 55 36 25 30 

bravy – 3 1 4 

prasatá 12 15 9 – 
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svine 10 32 22 46 

barančatá – – – 12 

jahňatá – – – 31 

junce 4 – – – 

ovce 109 100 32 39 

bujaci 3 1 4 1 

dojné kravy 22 32 25 36 

jalové kravy 3 2 – – 

jalovice 10 7 21 12 

prvosienky – 8 7 – 

teľatá 16 23 3 12 

voly – 2 – – 

spolu 312 302 197 282 

       

 

 

 

 

 

  

Tabuľka č. 6 – víno skladované na hrade 

 

druh    rok 

vína 

 

1612 
 

 

1614
 

1615
 

1617
 

1629

bohdanovské – – 92,688 – – 

modranské 115,75 20 – – – 

prešporské 42,5 – – – – 

svätojurské 77,75 61,25 13,125 101,75 188 

svätojur. červené 3,5 – – – – 

svätojur. polinkové 10 – – – – 

svätojur. tatárske 124,75 22 22 104,5 24 
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czornoky 10,5 – – – – 

levické – 59 57,5 – – 

moravské – 93,75 105,375 – – 

skalické červené – – 29,125 46,25 – 

šopronské – 50 25 – – 

tokajské – – 17,5 – 1 

urminské – – – 145,75 – 

spolu 20891 l 16615 l 19673 l 20904 l 11565 l

 

 

 

 Prehľad vecí,274 ktoré sa dali kúpiť za 13 alebo 14 dukátov v prvej 

polovici 17. storočia: 
Zvieratá: 1,5 vola alebo 3 až 4 kravy; 10 vykŕmených ošípaných alebo 750 husí, či 

1100 sliepok 

  Mäso: 550 kg bravčového alebo 221 kg hovädzieho mäsa 

 Alkohol: 750 l vína alebo 780 l piva 

 Obilniny: 31 gbelov pšenice alebo 80 gbelov jačmeňa, či 104 gbelov ovsa 
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