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Publikácia Šľachta na Kysuciach a jej susedia je výsledkom projektu „História spája“, 

na ktorom vzájomne spolupracovali Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum Téšínska v Českom 

Těšíne a Považské múzeum v Žiline. Obsahuje štrnásť štúdií slovenských i českých autorov. 

Deväť z nich sa geograficky dotýka územia Kysúc, zvyšných päť regiónu Tešínska 

a susediacej časti Moravy. Chronologicky je tu zastúpené obdobie od stredoveku po moderné 

dejiny. V závere publikácia obsahuje spoločný zoznam použitých zdrojov, miestny a menný 

register. 

Príspevok Budatínský hrad vo svetle archeologických nálezov od autorov Petra 

Bednára a Zuzany Stanekovej (s. 7 – 17) prezentuje jednotlivé stavebné fázy Budatínskeho 

hradu od obdobia jeho vzniku až po súčasnosť. Autori pracujú s poznatkami najnovších 

archeologických výskumov realizovaných v rokoch 2006 – 2007 a 2009 – 2010. Popisy 

stavebných fáz sú doplnené o grafické počítačové rekonštrukcie podôb tohto objektu.  

Dôležitosť Budatínskeho hradu ako významnej križovatky obchodných ciest dokazuje 

štúdia Petera Šimka: Budatínsky hrad – komunikačný uzol v minulosti (s. 18 – 28), v ktorej 

autor venuje pozornosť najmä mostom spájajúcim Budatínske panstvo a mesto Žilinu. 

Informuje o stave týchto komunikačných spojení  od konca 15. storočia do konca 2. svetovej 

vojny. Dozvedáme sa o vzájomných sporoch Žiliny a Budatínskeho panstva, ktoré vyplývali 

z nejasného vlastníctva týchto komunikácií a s tým spojeným vyberaním mýta. 

Adam Buchta: Kto vlastne bol župan Bohumír, šľachtic z prvej písomnej zmienky 

(1244) o Kysuciach? (s. 29 – 37). Autor na základe zachovaných písomných prameňov z 13. 

storočia predkladá analýzu osoby župana Bohumíra. Vykresľuje jeho politickú orientáciu, 

mocenské postavenie v Uhorsku, vojenské aktivity a i. Zároveň nastolil potrebu komparácie 

archívneho a archeologického výskumu v rámci tejto problematiky. 

Genealogickú sondu rodu, ktorý výrazne zasiahol do dejín regiónu Kysúc, ponúka 

príspevok Andrey Paráčovej: Suňogovci z Jasenice a Budatína (s. 38 – 53). Okrem pôvodu 

Suňogovcov a delenia rodu na jednotlivé vetvy, sa autorka osobitne venuje významným 

jednotlivcom rodu. 

Podobný charakter ako predchádzajúci príspevok má aj štúdia Blanky Králikovej: 

Alexander Pongrác – zemianstvo a šľachta na Kysuciach a blízkom okolí (s. 54 – 66). 

Obsahuje informácie o pôvode rodu, rodovom erbe, ale aj charakteristiky pongrácovských 
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sídel v obciach Krasňany, Nededza a Horný Vadičov. V samostatnej časti príspevku je 

vyzdvihnutá osoba Alexandra Pongráca s dôrazom na jeho národnobuditeľské aktivity.  

Hospodárske pomery Uhorska v druhej polovici 19. storočia do skončenia 1. svetovej 

vojny, približuje Veronika Pauková: Rozvoj železničnej dopravy na Kysuciach a jej vplyv na 

podnikateľské aktivity šľachty v oblasti drevárskeho priemyslu (s. 67 – 79). Pozornosť je 

venovaná podnikateľským aktivitám rodín Popperovcov a Löwyovcov, ktorí na Kysuciach 

obchodovali, vzhľadom na prírodne podmienky hlavne s drevom. S obchodom bola 

nevyhnutne spätá preprava surovín. Autorka sa v príspevku zamerala na postupný prerod od 

vodnej prepravy dreva k železničnej preprave, jej následnému rozvoju a dopadu tohto rozvoja 

na podnikanie na Kysuciach.  

Rod Čákiovocov sa výraznejšie zapísal do dejín Kysúc v 18. storočí, kedy sa Anton 

Čáki stal vlastníkom Budatínskeho hradu. Martin Turóci sa v príspevku Gejza Čáki – šľachtic 

v povojnovom Česko-Slovensku (s. 80 – 94), ako už hovorí samotný názov, zameral na 

významného člena budatínskej vetvy Čákiovcov. Vykresľuje jeho povahové vlastnosti, 

vzdelanostnú úroveň, politickú príslušnosť, pozitívny vzťah k Česko-Slovensku a Slovákom, 

ale aj zložité životné podmienky, v ktorých sa Gejza Čáki ocitol po roku 1945.  

Príspevok Michala Jureckého: Rodokmeň grófa Gejzu Čákiho v zbierkach Považského 

múzea v Žiline (s.  95 – 105) obsahuje okrem fyzického popisu dokumentu aj  genealogický 

vývod Gejzu Čákiho s menami a stručnými prosopografickými údajmi o jednotlivých členoch 

rodiny. Podrobnejšie informácie autor čerpá z genealogických tabuliek, keďže na samotnom 

grafickom vyobrazení rodokmeňa nie sú dostupné. 

Sekciu slovenských štúdií uzatvára Drahoslav Machala: Priznanie sa k slovenskej 

šľachte (s. 106 – 112). Machala vyjadruje potrebu zmeny postoja k uhorskej šľachte, ktorá 

často býva v slovenskom prostredí považovaná, z rôznych dôvodov (politických či 

národnostných), za negatívny či cudzí element. 

Radim Jež predkladá štúdiu zaoberajúcu sa sobášnou politikou šľachty na konci 

stredoveku a začiatku raného novoveku. Uherská šlechta a slezští Piastovci na počátku 

raného novověku (rodové aliance ve víru politiky a osobní prestiže (s. 113 – 144). 

Problematiku analyzuje na dvoch príkladoch. Prvým je sobáš Hedvigy Těšínskej s Jánom 

Zápoľským, ktorého uzavretie podnietili najmä politické záujmy. Druhým príkladom je 

zväzok Sidónie Kataríny Sasko-Tešínskej a trenčianskeho župana Emericha Forgáča, ktorý 

prispel k zvýšeniu majetkového a spoločenského statusu zainteresovaných. Výsledky tohto 

výskumu priniesli aj nové informácie o živote spomínaných jednotlivcov.  
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Informácie o každodennom živote vojakov v Jablunkovskom opevnení prináša 

príspevok Martina Krůla: Posádka na Jablunkovských šancích. Příspěvek k poznání života 

v raně novověkém opevnění (s. 145 – 162). Autor uvádza prehľad o vybavenosti pevnosti pre 

bežný život, kvalitu ubytovania, stravovania a i. Podrobné údaje sú zosumarizované 

v prehľadnej tabuľke. Krůl sa ďalej venuje charakteristikám jednotlivých vojenských 

špecializácií a popisu činností, ktoré vykonávali. 

Príspevok Davida Pindura: Pražmové z Bílková a barokní náboženské festivity ve 

Frýdku (s. 163 – 187) informuje o príčine a priebehu konania dnes už zabudnutej procesie 

s pozostatkami sv. Severíny, patrónky farnosti a panstva Frýdek. Rovnako prezentuje osudy 

Viliama Pražmu, donátora miestnej katolíckej cirkvi a fundátora tradície tejto procesie.  

Konfesionálne a politické pomery v období raného novoveku spôsobili, zapájanie 

sliezskej šľachty do správnych štruktúr olomouckého biskupstva. Na konkrétnom prípade 

Valentína Pavloviča túto problematiku vykreslil  Jan Al Saheb v štúdií Slezská nižší šlechta 

ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou. Osobní aspirace versus reálné 

kariérní možnosti na příkladu Valentína Pavlovského (s. 188 – 201). 

Publikáciu uzatvára príspevok Lenky Vašutovej: Šlechtici v roli hukvaldských 

hejtmanů a zástupců vrchnosti a jejich kontakty s městy ve druhé polovině 17. a v 18. století 

(s. 202 – 217), ktorý v nadväznosti na predchádzajúcu štúdiu popisuje činnosť nižšej šľachty 

vo funkcii hajtmanov na majetkoch patriacich olomouckému (arci)biskupstvu. Konkrétne sa 

zamerala na analýzu práv a povinností hajtmanov Hukvaldského panstva vo vzťahu 

k mestám.   

Titul Šľachta na Kysuciach a jej susedia zachytáva široké tematické spektrum. 

Predmetom štúdií sú okrem analýzy šľachtických rodov či jednotlivých príslušníkov 

šľachtických rodín aj charakteristiky ich sídel, politických, osobných vzťahov i vzťahov 

k cirkvi. Kladný výsledok priniesla kolektívna spolupráca českých a slovenských odborníkov, 

ktorá obohatila historiografiu o nové poznatky z problematiky života a pôsobenia šľachty na 

Kysuciach a v susedných regiónoch. 

 

Magdaléna Marjaková 

 

 

 

 

 


